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SAMMANFATTNING 
 

Standarder används i alla organisationer som en frivillig överenskommelse om att lösa ett 

återkommande problem eller en rekommendation på ett arbetssätt.  

 

Standarder inom industriell automation SIS/TK 279 har använts inom tillverkningsindustrin 

under lägre tid men pga. många faktorer begränsades dess användning.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som orsakades de nuvarande 

begränsningarna och hur skulle kunna reducera både tid och kostnader genom att nyttja dessa 

standarder, och på så sätt demonstrera behovet av standarder för industriell automation.   

 

Genom att använda sig av kvalitativa metoder skall kartläggningen ge en överblick av de 

befintliga internationella standarderna inom industriell automation . Behovsinventering skall 

ske genom att intervjua aktiva personer inom automation och litteratur studie. Sedan skall 

föreslås hur olika standarder för industriell automation kan fylla behovsgap och öppna upp för 

nya möjligheter inom den svenska tillverkningsindustrin. 

 

Analysen resulterades i de nuvarande begränsningsproblem som orsakades av följande;   

 

 Bristande kunskaper om standarder som förekommer i alla delar av 

näringslivet.  

 Bristandande resurser i form av brist på kunniga personer och ekonomiska 

hinder. 

 Svårigheter för tolkning och tillämpning av standarder. 

 Ovanstående och många andra faktorer minskar intresset för deltagning och 

framtagning av nya standarder inom industriell automation.    

 

Denna undersökning skall förhoppningsviss väcka intresse hos alla användare för en mer 

aktiv deltagande av framtagning av nya standarder och hur en förbättrad kännedom och 

användning av befintliga standarder kan höja produktivitet och effektivitet inom industri.  

 

 

 

Nyckelord; Standard, Industriell Automation, Kartläggning, SIS/TK 279.    
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1 INLEDNING 
 

I följande kapitel beskrivs bakgrund och problembeskrivningen till projektet. Vidare 

presenteras syfte och mål med projektet samt beskrivning av avgränsningar. 

 

 1.1 Bakgrund 

 

Gränssnitt vid verkstadsautomatisering, SMS/TK 210, höll sitt första möte i maj 1981. 

Tidigare hade ärenden inom detta område behandlats av kommittén för verktygsmaskiner, 

men nu såg man behovet av att skapa ett eget forum för dessa frågor. Kommittén bytte senare 

beteckning till SMS 2031. I samband med sammanslagningen till nya SIS 2001 ändrades 

kommittébeteckningen till SIS/TK 279. Från att ha handlat enbart om maskinstyrsystem har 

utvecklingen gått mot en helhetssyn på alla system i ett tillverkande företag, och 2003 

ändrades titeln till Industriell automation för att bättre motsvara dagens arbetsområde.  

SIS/TK 279 har fram till 2008 finansierats av Teknikföretagen. SIS/TK 279 är indelad i 

kompetensområden enligt följande:  

 

• Beredning och programmering NC-maskiner 

• Cell- och linestyrning 

• Datakommunikation 

• Drift och underhåll 

• Företagsmodellering 

• Installation av maskiner 

• Produktionsstyrning 

• Styrning av mät- och provningsutrustning 

 

Standardiseringen som ligger under SIS/TK 279 är för närvarande; a) omfattande vilket 

innebär att det finns många standarder, b) spänner över flera områden (berör de ovanstående 

områden) och c) skapar standarder som är komplexa och ibland svåra att förstå och därför har 

SIS/TK 279 under en längre tid brottats med både resurs- och kompetensbrist för att täcka upp 

hela sitt ansvarsområde. Sedan några år tillbaka bedrivs arbetet i SIS/TK 279 endast via 

korrespondens.  

Detta är backgrund till vårt problem. Utifrån detta har vi byggt vårt arbete och därför tycker 

jag att det ska stå här. Finns andra förslag? 

 

  

 

 

 



                                                                                                                                                
                                                                                                               
 

 9 

 1.2 Problembeskrivning 

 

Den svenska industrins kunskaper om, och förståelse för, hur dessa standarder kan förbättra 

konkurrenskraften hos användarna är idag bristande och därför har SIS/TK 279 haft svårt att 

uppfylla sitt omfattande uppdrag. De standarder som ligger under SIS/TK 279:s 

ansvarsområde används inte idag i den utsträckning som är önskvärt. Anledningen till detta är 

inte helt känd och bör utredas för att ge svar på orsaken till dessa begränsningar.  

Bristande kännedom leder i förlängningen i sin tur till ett lägre intresse för det arbete som 

bedrivs i SIS/TK 279. För att vända denna negativa intressespiral behöver kopplingen mellan 

de standarder som finns inom området och de standarder som är planerade att tas fram 

tydliggöras. Det behov som finns i industrin idag och det behov som förväntas att finnas 

framöver, behöver lyftas fram och tydliggöras. För att lösa problemet har fyra huvudfrågor 

identifierats. Svaren på dessa frågor ligger sedan till grund för den analys som ska leda fram 

till svaret på hur standarder inom industriell automation kan göras mer intressanta för 

industrin. Dessa huvudfrågor är;   

 

 Hur kan man nyttja befintliga och kommande internationella standarder inom 

industriell automation för att fylla behovsgapet och öppna upp nya möjligheter inom 

svensk tillverkningsindustri? 

 

 Vilka möjligheter finns med att från svensk sida mer aktivt delta i framtagningen av 

nya internationella standarder inom industriell automation? 

 

 Hur stort är behovet av nya standarder inom industriell automation? 

 

 Vilka samband finns mellan befintliga standarder och den utsträckning i vilken de 

används inom industrin?  

 

 

1.3 Mål 

 

Målet med detta arbete är att skapa en överblick över de mest användbara befintliga 

standarder inom industriell automation och sedan kartlägga de faktorer som orsakar 

begränsningar i användningen av dessa standarder. Slutligen är målet även att undersöka 

behov och möjligheter för framtagning av nya standarder inom svensk verkstadsindustri samt 

begränsningsfaktorer för deltagande i standardiseringsarbetet. 
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1.4 Avgränsningar  

 

Arbetet kommer att fokusera på tillverkningsindustrins behov och möjligheter. I första hand 

kommer arbetet att omfatta behovet av tillämpning och implementering av befintliga 

standarder. Sedan, beroende på vilka behov som tydligast framkommer under intervjuerna 

och för att kunna få en djupare inblick, kommer jag att i anslutning till matchningen fokusera 

på några delområden där det identifierade behovet är störst, och/eller mot områden där det 

finns störst möjlighet att implementera nya standarder. Exempelvis till nedanstående 

områden: 

 

 Beredning och programmering NC-maskiner 

 Cell- och linestyrning 

 Datakommunikation 

 

Arbetet omfattar inte säkerhetsstandarder. 
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2 ORGANISATIONSPRESENTATION 
 

2.1 Historik 

I Sverige har man arbetat formaliserat med standarder sedan ungefär 100 år tillbaka. Arbetet 

började 1907 med den Svenska Elektrotekniska Kommittén (SEK). Idag jobbar ca 170 

anställda på Swedish Standards Institute (SIS) med kompetens inom olika områden. SIS har 

en årlig omsättning på cirka 220 miljoner. SIS grundades 1922 genom ett samarbete mellan 

Sveriges Industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin. Arbetet på SIS började med 

industriprodukter men idag sysslar SIS med de flesta områden utom elektroteknisk 

standardisering (Som behandlas av SEK) och vissa frågor inom telekommunikation (Som 

behandlas av ITS).  

 

SIS är en icke-vinstdrivande, fristående ideell förening, med 1548 medlemmar från privat och 

offentlig sektor. SIS arbetar inom nio verksamhetsområden bland annat industriteknik, bygg, 

hälso- och sjukvård, konsumentskydd, tjänster och ledningssystem. SIS representerar, som 

svenskt nationellt standardiseringsorgan, National Standardization Body (NSB), svenska 

intressen i den internationella standardiseringsorganisationen ISO som bildades 1946 och i 

den europeiska standardiseringsorganisationen CEN som bildades 1961. Det finns 

motsvarande organisationer för standard inom elektronik (IEC) och IT (ITU) som visas i figur 

2.1. (SIS hemsida, www.sis.se)  

 

 

 
 

Figur 2.1 Standardiseringsorganisationer 

 

2.2 Produkter 

En av SIS viktigaste uppgifter är att förena organisationer och nyttja det som är gemensamt. 

Detta sker med hjälp av ett gemensamt arbete mellan olika organisationer, företag, forskare, 

och myndigheter inom Sverige och utomlands.  
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SIS arbetar med europeiska och internationella standardiseringsprojekt och äger ett 

dotterbolag, SIS Förlag AB, som ger ut och säljer information om standarder med över 70 000 

produkter. SIS erbjuder, via SIS förlag även utbildningar och konsulttjänster om innehåll och 

tillämpning av standarder i Sverige och internationellt.  

 

2.3 Organisationen 

 

 

Figur 2.3 Organisationsschema( tyvärr finns inte uppdaterat)  

 

SIS omsatte 216 MSEK år 2008 med 175 medarbetare. Finansieringssiffrorna var enligt 

följande; 50 % försäljningsintäkter, 40 % projektavgifter, 10 % statsanslag. SIS Forum AB 

upphörde 2009 som egen verksamhet och ingår nu som en enhet under SIS förlag AB. 

(http://sis.se/pdf/SIS_VB2008.pdf)  

 

SIS beskriver sin verksamhetspolicy från fem perspektiv;  

 

 Kunder; enligt Bergman och Klefsjö (Kvalitet från behov till användning 2007) är det 

kunderna som är viktigaste hörnet av de fem hörnstenarna som leder till en så kallad 

offensiv kvalitetsutveckling. SIS försöker att höja effektiviteten, säkerheten och 

lönsamheten i kundernas verksamhet och på så sätt, sätta sina kunder i centrum och 

anpassa sina produkter för de kunder som är delaktiga i standardiseringsprocesserna.  

 

 Utveckling/Ständig förbättring; är en de fem hörnstenarna som beskrivs i Kvalitet från 

behov till användning (2007) som verkställs genom en utveckling av processer och 

mottaglighet för förbättring hos kunder och medarbetare.  
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 Medarbetare; är de viktigaste resurserna på SIS, som ska bli erbjudna en intressant 

arbetsplats för att få möjligheter att genomföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och 

flexibelt sätt. Alla har sina arbetsuppgifter definierade och med sina kunskaper har de 

ansvar och befogenheter för att utföra det självständiga arbetet. SIS försöker att skapa 

jämställdhet mellan medarbetarna och tillåter ingen kränkande särbehandling.  

 

 Hållbar utveckling; ska eftersträvas genom ett förebyggande miljöarbete, stödjande 

resurssnålt arbete, och en höjning av produkters kvalitet. 

 

 Ekonomi; genom ett effektivt nyttjande av resurser skapar SIS en hållbar verksamhet.  

 

2.4 Framtid 

 

Folke Höglund och Torsten Olsson (Mot högre höjder, 2006) anser att människan ställs 

mellan två val genom att vara ledare till en organisation; a) att vara nöjd med organisationens 

uppbyggnad och arbetssätt b) anpassa organisationen till nya förutsättningar som ställs in 

utifrån och öppnar nya möjligheter. Val a leder till en konkurrenssvag organisation som inte 

har några goda möjligheter i framtiden och val b säkrar organisationens framtid.  

 

Författarna ger fyra goda råd till ledarna i näringslivet om hur de ska bygga en organisation 

med goda förutsättningar för ett lyckat arbete. ”Använda Process Management 

(processledning) och få lärdom av andras lärdomar, förbättra och genomföra ett effektivt 

ledningssystem, nyttja förbättringsmetoder, minska gapet till bäst i klassen” vilket SIS har 

dragit nytta av. 

 

SIS arbete följer de standarder som används av de flesta tjänsteföretag för att leda till enklare 

rutiner, billigare flöden och högre kvalitet. Därför strävar SIS efter att väcka intresse för 

standardiseringsarbetet hos alla organisationer som ska påverka både miljön och ekonomin 

positivt (SIS hemsida)  

 

2.5 Nationell representant för CEN och ISO 

 

”Det är inte pengar som styr världen”, ”Standarder får världen att fungera” 

(http://www.sis.se/pdf/SIS-broschyr_2008_09_09.pdf)  

 

För en organisation som är aktiv utanför Sveriges gränser, är det mycket viktig att hålla sig 

uppdaterad i det internationella standardiseringsarbetet. Standarder gör det enklare för ett 

bättre samarbete med omvärlden och påskyndar informationsöverföring.  

SIS:s arbete påverkar den svenska positionen i standardiseringsarbetet positivt och har ett nära 

samarbete med nedanstående organisationer som de arbetar direkt och parallellt med. SIS:s 

goda rykten har resulterat över ansvar för 145 ISO-sekretariat och 86 CEN-sekretariat. (SIS 

hemsida) 
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CEN (European Committee For Standard) med huvudkontor i Bryssel är organisationen för 

standardiseringsarbete i Europa med 30 medlemsländer som underlättar handel över gränserna 

inom EU och EFTA (Europeiska frihandelssammanslutningen). (CEN hemsida) 

 

ISO (International Organization For Standard) med huvudkontor i Genève är den största 

standardiseringsorganisationen med 156 medlemsländer. ISO fungerar på internationell nivå 

på samma sätt som SIS och leder stora standardiseringsprojekt. Hur detta arbete leds skrivs i 

avsnitt 4.1.1. (ISO hemsida)     

 

2.6 Andra standardorganisationer inom området Industriell 
automation  

 

Det finns många organ, både på företags-, bransch-, nationell, och internationell nivå som 

arbetar med att ta fram standarder och därmed, i någon form, mer eller mindre fungerar som 

konkurrenter till SIS/CEN/ISO. Här följer några exempel på aktörer inom området industriell 

automation. 

 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är en icke vinstdrivande organisation 

med 175 medlemsländer och cirka 360 000 tekniker varav 1 664 från Sverige. IEEE bildades 

år 1963 i USA och var en sammanslagning av AIEE (American Institute of Electrical 

Engineers) och IRE (Institute of Radio Engineers). (IEEE hemsida) 

 

Inom IT används många standarder för processkontroll och en av de viktigaste är fältbussar
1
 

som t.ex. Profinet. ITU (International Telegraph Union) har ett nära samarbete med ISO inom 

automation. (ITU hemsida) 

 

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information) är en internationell 

intressentgrupp som arbetar med standarder inom strukturerad information. Av dessa 

standarder kan man nämna WS-BPEL, ebXML, DocBook och OpenDocument. 

 

W3C (World Wide Web Consortium) är en intressentgrupp inom industriteknik som 

grundades 1995 och har idag cirka 500 medlemmar från industri, standardiseringsorgan, 

forskningsinstitut samt regeringar inom Europeiska unionen. Verksamheten finansieras med 

statligt bidrag. W3C är verksamma inom utveckling av tekniska protokoll, standarder och 

programvara för Internet med syfte att utnyttja full potential av Internet. (W3C hemsida) 

 

 

De mest tillämpade och etablerade standarderna är de öppna standarder från t.ex. OPC och 

OMG. OPC, bland vars främsta medlemmar Microsoft återfinns behandlar processkontroll 

och används för kommunikation mellan olika utrustningar inom industriell automation.  

 

                                                 
1
 Fältbussar är en familj av industriella datornätverk som används för realtidsfördelad kontroll och har 

standardiserats som IEC 61158 
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OMG (Object Management Group) är en standardiseringsorganisation som har som mål att 

utveckla objektorienterade paradigmer (program som kan innehålla en omväxlande 

uppsättning objekt som kan samspela med varandra). De viktigaste standarder som OMG 

definierat är CORBA och UML. (OMG hemsida, OPC hemsida)  

 

 

ECMA (European Computer Manufacturers Association) är en internationell 

standardiseringsorganisation (ideell förening) för informations- och kommunikationssystem. 

ECMA grundades 1961 för standardiseringsarbete av datorsystem i Europa. (ECMA hemsida) 

 

IETF (Internet Engineering Task Force) utvecklar och främjar Internetstandarder och 

samarbetar med W3C och ISO/IEC. IETF är en standardiseringsorganisation som inte ställer 

några formella krav på sina medlemmar. (IETF hemsida) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Standardiseringsorganisation&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Paradigm
http://sv.wikipedia.org/wiki/CORBA
http://sv.wikipedia.org/wiki/UML
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3 METOD 
 

Metodavsnittet ska beskriva tillvägagångssätt för dataframtagning i en undersökningsprocess. 

Metoden som användes ska ge läsaren en överblick som möjliggör förståelse för 

examensarbetets utförande. Utifrån undersökningsmetod och datainsamling och med hjälp av 

teorin ska arbetets reliabilitet och validitet klargöras.  

 

 3.1 Undersökningsmetoder 

 

De undersökningsmetoder som har använts i arbetet hade som mål att i detalj beskriva; 

undersökningen av befintliga standarder, behovsundersökning, datainsamling och analys av 

data. Metoden skulle vidare leda till ett kvalitativt resultat utifrån de litteraturstudier och 

intervjuer som gjordes med utvalda personer med kännedom om industriell automation.  

 

Enligt Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod (2009), ”ska undersökningsmetoder klargöra det 

vetenskapliga tillvägagångssättet av arbetets utförande och val av den metod som påverkade 

arbetsgången”.   

 

 3.2 Undersökning av befintliga standarder 

 

Arbetet inleddes med en översikt av befintliga standarder inom industriell automation. 

Litteraturstudier av standarder skedde för att ge en överblick om vad en standard är, vilka 

olika standarder som finns och vilka för- och nackdelar som finns med standarder. Sedan 

beskrevs hur standarder skulle appliceras inom olika verksamhetsnivåer. Därefter 

diskuterades olika standarder inom industriell automation och SIS/ TK 279:s omfattning, för 

att på så sätt kartlägga de mest användbara standarderna inom denna kommitté. Även 

intervjuer med aktiva personer inom industriell automation gav exempel på vilka behov och 

möjligheter som kan synliggöras. I teoriavsnittet, beskrevs en sammanfattning av dessa.   

  

  3.3 Behovsundersökning 

 

Av litteraturstudier framkom att det fanns områden som t.ex. datakommunikation, drift och 

underhåll och styrning av mät- och provningsutrustning där behovet var större än inom andra 

områden. Därför studerades dessa områden noggrannare för att kunna få svar på vilka faktorer 

som orsakade dessa begränsningar. Behovet beskrevs med hjälp av datainsamling av 

intervjuer och litteraturstudier av standarder. Dessa behov förklaras i analysavsnittet.  
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3.4 Datainsamling 

 

Data samlades in på två sätt, dels i form av litteraturgenomgång, dels genom att intervjua 

personer som är verksamma inom området industriell automation. Litteraturgenomgången 

gick ut på att beskriva funktion och nytta med olika typer av standarder och skapa en översikt 

av de standarder som finns inom området industriell automation. Intervjuerna med personer 

verksamma inom området syftade till att identifiera behov av standarder inom området och 

vilken bild verksamma personer inom området har av standarder och standardisering inom 

industriell automation. Detta för att undersöka vilka effekter man kan uppnå genom 

användning av befintliga standarder eller genom ett mer aktivt deltagande i framtagning av 

önskade standarder inom automation. 

 

 3.4.1 Litteraturstudier 

Allmänt om standarder och vilka effekter standarder har kunde man läsa på många hemsidor 

som t.ex. SIS, ISO, CEN, Wikipedia, mm. (Se referenser). Det fanns också en del skriftliga 

interna material från SIS som jag hade nytta av. Dessa material hade även allmänheten 

tillträde till. Arbetet fokuserades på standarder inom industriell automation och SIS/ TK 279 

som jag kunde studera via SIS.  

 

En del nya termer och standarder framträdde i samband med intervjuerna. Med hjälp av ovan 

nämnda källor kunde fås information om dessa termer och standarder. Ett exempel på det var 

en del standarder inom elektroteknik och de öppna -standarder. Det fanns också en del böcker 

som redovisades under teoridelen, som beskrev standarders för- och nackdelar samt den 

ekonomiska nytta man har med standarder. 

 

  3.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna skulle syfta till att styrka eller bestrida litteraturstudier samt att öka förståelsen 

kring vilka effekter man kan uppnå genom användning av befintliga standarder eller genom 

ett mer aktivt deltagande i framtagning av önskade standarder inom automation. 

 

Intervjuerna genomfördes av utvalda personer med erfarenhet av standardisering inom 

industriell automation. I samarbete med Per Forsgren (Business Area Manager på SIS), 

Thomas Lundholm (Forskare på KTH) och Mattias Lafvas (Projekt Manager på SIS) valdes 

14 personer ut. Av dem var fyra personer från högskolan, tre personer från konsultfirmor och 

sju personer från tillverkningsindustrin. Målet var att kunna ha en kombination av olika 

personer som var verksamma inom detta område med olika kunskaper och skilda intressen för 

att kunna få fram olika synpunkter på frågeställningen. Sedan kontaktades de via e-post och 

telefon och därefter bokades tid med dem.  

De fick en kort beskrivning av vad examensarbetet handlade om via e-post för att de skulle 

kunna förbereda sig inför intervjun (Se bilaga 3). Av intervjuerna var det 13 stycken som 

genomfördes vid fysiskt möte och en via telefon.  
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Jag fick åka till olika arbetsplatser i Sverige för att kunna träffa och intervjua dessa personer. 

Intervjuerna höll på mellan 45-75 minuter vilket var ganska nära den planerade tiden (60 

min). 

 

Frågorna som ställdes skulle ge svar på följande; (Se bilaga 2).  

 

 Vilka samband finns mellan befintliga standarder och den utsträckning i vilken de 

används inom industrin?  

 

 Hur kan man nyttja befintliga och kommande internationella standarder inom 

industriell automation för att fylla behovsgap och öppna upp nya möjligheter inom 

svensk tillverkningsindustri? Hur stort är behovet av nya standarder inom industriell 

automation? 

 

 Vilka möjligheter finns med att från svensk sida mer aktivt delta i framtagningen av 

nya internationella standarder inom industriell automation? 

 

 Hur stort är behovet av nya standarder inom industriell automation? 

   

3.5 Undersökning av data 

Insamlade data bestod av nulägesbeskrivningen som togs fram utifrån litteraturstudier, 

observationer av olika besökta verksamheter och intervjuerna. Tyvärr fanns det inga likartade 

undersökningar som skulle kunna ge jämförbara resultat. De befintliga data som fanns att 

tillgå redovisades i teoriavsnittet.  

 

  3.5.1 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången startades med en kartläggning av standarder under SIS/TK 279. En 

del skriftligt material fanns tillgängligt via SIS Förlag AB som förutom standarder också ger 

ut handböcker och broschyrer om standarder. Under intervjuerna identifierades en del 

standarder som hade använts inom automation, men som inte gick under SIS/ TK 279:s 

omfattning. Dessa standarder var bland annat standarder inom elektroteknik, IT inkluderande 

en del de öppna- standarder. Litteraturgenomgången visade att en kombination av olika 

standarder är nödvändig för industriell automation och därför försökte jag kartlägga vilka 

andra standarder som behövdes för ett fullt fungerande automatiserat system. På webbsidor 

från de dominerande tillverkningsindustrierna kunde jag kartlägga dessa standarder som 

beskrivs under avsnitt 5.1.1 och 5.2.1.  

  

3.5.2 Intervjuer 

 

Med godkännande från intervjupersonerna spelades intervjuerna in för att minimera risken för 

missförstånd och öka möjligheten för kontinuerlig tillgång till material.  
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Efter intervjuerna skickades de tillbaka nedskrivna för redigering eller komplettering av 

synpunkter och åsikter som saknades under intervjun.  

 

Intervjupersonerna delades in i två grupper;  

 

 Användare av system som byggs på standarder som t.ex. tillverkningsindustri med ett 

mer praktiskt perspektiv på standarder. (Kategori I; KI) 

 Leverantörer av system som byggs på standarder som t.ex. konsultfirmor samt 

underleverantörer som t.ex. högskolor (som levererar kunskap för att ta fram nya 

standarder och förbättra befintliga standarder) med ett mer teoretisk perspektiv på 

standarder. (Kategori H; KH)  

 

Svaret på frågorna analyserades utifrån grupperingen och i vissa avsnitt jämfördes dessa med 

tidigare undersökningar som beskrevs under analysavsnittet.   

 

  3.5.3 Reliabilitet och validitet 

 

Det är svårt att bedöma reliabiliteten i examensarbetet eftersom det inte finns likartade 

undersökningar som kan säkra analys och slutsats. För att kunna vara säker på resultatet 

skulle det behövas ett likartat arbete i en större skala med fler intervjupersoner och en mera 

djupgående undersökning av alla standarder inom industriell automation. Detta skulle 

resultera i en bättre kartläggning av befintliga standarder och ge underlag till en metodik för 

att kunna ersätta övriga standarder med ISO standarder, vilket skulle minska överlappning av 

de befintliga standarderna.   

 

Enligt Rolf Ejvegårds bok Vetenskaplig metod från 2009) kan validitet i ett arbete uppnås 

genom att jämföra detta med tidigare studier och slutsatser, vilket inte var möjligt i detta 

arbete.  

 

Istället uppnåddes extern validitet med urval och intervjupersoner som var representanter 

inom två kategorier; aktiva personer inom industri med en mera praktisk erfarenhet av 

standarder och personer som arbetade på högskolor och konsultfirmor med en mera teoretisk 

erfarenhet inom området. Intern validitet bestämdes inom intervjuer eftersom 

frågeställningen var samma för alla. Då kunde jag gå in i mera detalj kring en del typer av 

frågor som kunde undersökas lite noggrannare. 

 

Validiteten säkrades med kontinuerliga studier av olika standarder och observationer som 

gjordes på plats i olika företag samt kontakt med kunniga personer inom SIS och andra 

företag och institut.  
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4 TEORI 
 

 4.1 Litteraturstudier av standarder  

Standarder tas fram av olika organisationer och företag. Detta ger upphov till några 

begränsningsfaktorer i samband med användning av standarder. Det finns tre huvud- faktorer 

som begränsar en studie av standarder  

 

 Standarder är copyrightskyddade 

 Den stora omfattningen på standarder 

 Brist på kurslitteratur som beskriver standarder på ett bra sätt 

 

SIS/TK 279 är ett område inom industristandarder som beskriver standarder inom industriell 

automation vilket kan underlätta implementeringen för användaren. Dessa standarder beskriv 

i avsnitt 4.5, och för en bättre förklaring se även bilaga 1.  

 

  4.1.1 Vad är en standard?  

 

”En standard är en frivillig överenskommelse om att lösa ett återkommande problem” enligt 

Lars Flink VD på SIS.  

En standard kan också beskrivas som en specifikation av hur ett arbete ska utföras som t.ex. 

att skapa produkter eller hur en produkt ska utformas.  

Standarder är resultaten av standardiseringsarbete vilket leder till framtagning och etablering 

av standarder i olika standardorganisationer. (SIS hemsida) 

Normalt tar det ungefär 36 månader från den dag som ett standardiseringsarbete påbörjas tills 

den färdiga standarden publiceras. Figur 4.1.1 visar sex steg från en idé till en färdig standard.  

 

 

Figur 4.1.1  Från en idé till en färdig standard 

 



                                                                                                                                                
                                                                                                               
 

 21 

Enligt Folke Hermanson, Business Manager på SIS Forum AB ”En bra standard är en 

tillämpad standard” (SIS Seminarium 9-10 november 2004) 

 

I och med att gränserna mellan länder försvinner och fler affärer görs med ett globaliserat 

perspektiv, ökar behovet av standarder hos organisationer i samhället. Standarder kan vara ett 

sätt att underlätta att definiera sina krav och förväntningar. En standard kan bidra till att höja 

kvalitén som i sin tur kan öka nöjdheten hos användaren.   

 

Figur 4.1.1.1 visar de fyra principer som är grunden till standardiseringsarbete.   

  

 
 

 

 

Figur 4.1.1.1 Standardiseringsprinciper 

 

  4.1.2 Vilka för- och nackdelar finns det med standarder? 

 

Inom näringslivet finns det olika synpunkter om för- och nackdelar med standarder. För en 

del kan standarder uppfattas som ett hinder för utveckling. För ett stort företag som vill sälja 

sina produkter (interna standarder) kan standarder vara en indirekt inkomstkälla
2
 samtidigt 

som de kan uppfattas som monopol för mindre företag som helst vill använda sig av andra 

produkter i kombination med sina utrustningar eller produkter. I vissa fall kan standarder 

också minska innovationsförmågan hos människan. Siemens är ett företag som säljer både 

system och sina företagsinterna standarder. Så jag tvekar på det som Mattias säger i sin 

kommentar.  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Leverantörer av standarder tjänar pengar på att sälja sina system till användaren. På så sätt 

begränsar de marknaden för användare. Användaren i sin tur är mest intresserad av färdiga 

system och är mindre engagerad i vilka standarder som används i systemet.   
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Enligt Brunsson och Jacobsson (Standardisering 1998) finns det tre stora nackdelar med 

standarder;    
 

 Stabilisator; de kan skapa en stabil situation i marknaden som kan hindra innovation och 

minska konkurrenskraften. 

 

 Likriktning; de kan orsaka likformighet, vilket leder till en negativ känsla hos individen. 

Människor vill komma på nya idéer och skapa annorlunda lösningar på sina problem.  

 

 Minimera flexibilitet; konsumenter (både leverantörer och användare) är inte tvungna 

att nyttja standarder men om de gör det så måste de följa innehållet.  

 
De resonerar kring sina argument med exemplet på färgkodning för trafikljus som inte underlättar 

för färgblinda människor.  

 

Enligt Judith Jordan Product Standards, Innovation and Regulation (1994) så kan standarder 

även minska konkurrens både på företags- och internationell nivå. En dominerande produkt 

från ett stort företag kan omvandlas till en de öppna standarder vilka kan vara en nackdel för 

slutanvändaren och fördel för leverantören. Standarder på nationell nivå kan användas som 

handelshinder. 

 

Standarder kan tyckas irrelevanta, innehålla för mycket byråkrati, kräva ett omfattande 

underhållsarbete och svåra att förstå för användaren vilket oftast hindrar en större användning 

av befintliga standarder. (Malmö högskolas hemsida, 

http://www.ts.mah.se/utbild/Pv7040/pv7040ht02/Forelasning13.pdf) 

 

Man kan se på Brunsson och Jacobssons argument från ett annat perspektiv. De kan vara 

positiva i vissa situationer. De kan leda till säkerhet och trygghet både i arbetslivet och 

vardagslivet.  

 

 Stabilisator: vanligtvis använder man sig av 220-230 volt spänning i elnätet. På så sätt 

använder de flesta apparater detta som utgångspunkt.  

 

 Likriktning: det tvåhåliga vägguttaget är vanligt i många länder i världen. Detta 

underlättar för tillverkaren och användaren av elektroniska apparater.  

 

 Minimera flexibilitet: färgkodning på sladdar i hembruket. Svart betyder positiv, blå 

negativ och gul/grön betyder jordning.  

 

SIS hävdar att standarder och standardisering inte ska sätta stopp för utvecklingen, tvärtom, 

de ska leda till utveckling och en underlättad arbetsprocess.  
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”Det lönar sig att arbeta med standarder” eftersom man underlättar samarbete inom Sveriges 

gränser och utomlands, reducerar tid samt ökar produktivitet och effektivitet som i sin tur 

leder till högre ekonomisk vinst. På SIS hemsida kan vi läsa sex huvudanledningar där SIS 

uttrycker fördelarna med standarder;  

 

”Standarder lönar sig” goda affärsidéer utanför Sveriges gränser har misslyckats pga. att 

partnerna inte följt standardiseringsarbetet. 

 

”Företag blir konkurrenskraftigt” miljön och ekonomin påverkas positivt med hjälp av 

standarder. Standarder har etablerats i ledningssystem och har visat hur ett företag blir 

konkurrenskraftigt.  

 

”Konsument får fördelar eftersom; ” standarder förenklar vardagslivet. Standardens fördelar 

syns inte och bristen på dem blir synliga först när man saknar dem. Stickproppen på en 

elektronisk utrustning i Europa passar inte i USA och detta är ett enkelt exempel där det 

skulle vara en fördel med en gemensam standard.  

 

”Utbildningar blir internationellt jämförbara” gemensamma utbildningskrav underlättar för 

folk att arbeta runt om i Europa. Rätt arbetsuppgift delas till rätt personer om utbildningar blir 

jämförbara.  

 

”Medborgare får verktyg att ifrågasätta” standarder är kravspecifikationer. Konsumenten 

kan ifrågasätta kvalitet med hjälp av standarder. (citerad mening från SIS hemsida) 

 

 4.2 Olika standarder  

 

Standarder fyller olika funktioner och väljs utifrån detta i olika organisationer. Det finns 

flera faktorer som t.ex. den ekonomiska frågan som man tar hänsyn till när man väljer en 

standard. Standarder har tagits fram av olika organisationer och ibland har 

specifikationerna använts länge innan de presenterats som en standard. Figur 4.2 visar ett 

exempel på olika standarder och deras funktion.  
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Figur 4.2 Standarder och dess funktion 

 

 4.2.1 De öppna & de Jure 

 

De öppna betyder i verkligheten/ i praktiken på latin. En del standarder har blivit standarder 

eftersom de har använts i stor utsträckning och erkänts av olika branscher som en standard, 

inte för att de har tagits fram av en standardiseringsorganisation. Dessa standarder är inte 

alltid de bästa standarderna, men de har tillämpats av stora och dominerande företag under en 

längre tid. De ersätter internationella standarder pga. de ekonomiska begränsningar och 

svårigheter som finns i att byta mot andra internationella standarder. 

Men vi bör veta att det finns också fördelar med dessa standarder. Inom IT finns många de 

öppna -standarder som har använts länge eftersom det inte har tagits fram någon standard som 

kan fylla deras funktion. (Webopedia hemsida) 

De öppna standarder är standarder som använts utan en officiell överenskommelse. Några 

exempel på dessa standarder är; dubbel bokföring, datorers tangentbord, OPC, etc. 

(Wikipedia hemsida) 

 

Motsatsen för de öppna är de jure standard. Dessa standarder har framtagits och godkänts av 

standardiseringsorganisationer, olika branscher eller statliga myndigheter. Uttrycket de jure 

betyder ”av rätt eller enligt lagen” på latin.  

 

    4.2.2 Företagsinterna standarder 

 

Företagsinterna standarder är de standarder som har tagits fram av företag, t.ex. inom 

tillverkande industri. De flesta stora företag har interna standarder för att underlätta 

arbetsprocesser i olika nivåer i företaget. Interna standarder har också i vissa fall blivit en 

indirekt inkomstkälla för företagen, På grund av att andra företag måste anpassa sina 

verksamheter efter dem.  
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Det finns flera exempel på dessa standarder inom industri. På Motoman använder man sig av 

snabba anslutningar till sina automationsceller, vilket leder till minskad monteringstid och en 

enklare reparationsmetod.  STD standarder är Scanias egna standarder som används inom 

tillverkningen i Scania. Siemens interna standarder inom industriell automation har tillämpats 

av många företag, som bland annat ABB.   

 

    4.2.3 Branschstandarer 

 

Branschstandarder är överenskommelser inom en viss bransch. Branschstandarder är inte 

framtagna av standardiseringsorganisationer, utan ofta av branschorganisationer. Typiskt 

gemensam mätmetod och vissa måttspecifikationer inom byggsektor är exempel på 

branschstandarder. Branschstandarder uppdateras ganska ofta och accepteras lika snabbt av 

olika branschgrupper.  

Klassificering av hotell är också en branschstandard, men man har även tagit fram nationella 

standarder för detta.   

  

 4.2.4 Nationell standard 

 

En nationell standard är en standard som har tagits fram av ett land där det finns behov av en 

ren nationell standard. Om ett land som Sverige tar fram en nationell standard måste denna 

meddelas till CEN för att alla medlemsländer ska få kännedom om den. På SIS hemsida kan 

man läsa vilka nationella standardiseringsarbeten som pågår. Det finns en hel del nationella 

standarder inom byggbranschen som fått en stor tillämpning.   

 (Wikipedia hemsida)  

 

    4.2.5 Europeisk standard 

 

Standardiseringsarbete inom EES och EFTA utövas av tre organisationer;  

 European Committee for Standardisation (CEN) 

 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 

 European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC) 

 

De europeiska standardiseringsorganisationerna med 30 medlemmar tar fram standarder inom 

olika områden. I Sverige betecknas dessa standarder SS-EN. SIS är Sveriges 

medlemsorganisation i CEN och har nära samarbete kring det standardiseringsarbete som 

pågår i Europa.  

EU strävar efter standarder inom unionen för att minska begränsningar för den fria handeln. 

Nationella standarder kan ibland med lite ändring omvandlas till europeiska eller 

internationella standarder.  

(Wikipedia, CEN hemsida) 
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 4.2.6 Global standard 

 

Globala standarder är de standarder som har tagits fram av erkända globala 

standardiseringsorgan och nyttjas inom olika områden och organisationer, vilket underlättar 

för en globalt inriktad verksamhet.  

ISO (International Organization for Standardization), är en internationell 

standardiseringsorganisation och representerar nationella standardiseringsinstitutioner. ISO 

inledde sitt arbete 1947 och är en icke-statlig organisation med 162 medlemmar världen över. 

Medlemmar är nationella organisationer såsom SIS (endast en medlem per land).  

ISO-standarderna är de mest etablerade standarderna inom alla organisationer. Alla 

medlemmar deltar i standardiseringsarbetet med samma rättigheter, landets storlek och 

ekonomiska förmåga har ingen formell betydelse.  

 

Mest kända ISO-standarder är ISO 9000 och 14000 som har tillämpats i många organisationer 

och företag. SIS/TK 279 behandlar ISO-standarder inom industriell automation med åtta 

kompetensområden som beskrivs i avsnitt 3.5.  

Globala standardiseringsarbeten utövas av tre organisationer;  

 

 International Organization for Standardization (ISO) 

 International Telecommunication Union (ITU) 

 International Electrotechnical Commission (IEC)   

 

 

 4.3 Standardiseringseffekt  

Enligt SIS handbok 151 (1982) är nyttoeffekten av en standard beroende på hur många 

aktiviteter som påverkas av standarden. Detta innebär att den standard som påverkar många 

aktiviteter positivt har en högre lönsamhet för företaget.   

 

Globalisering har också påverkat den positiva effekten av standarder i form av större 

marknad. För att kunna bibehålla långsiktig konkurrenskraft och marknadsandelen på 

globalnivå samt öka internationell handel behöver man anpassa sig till kundens krav och 

förväntningar utanför de egna landgränserna. Detta underlättas med användningen av 

internationella standarder i olika områden.     

 

Det finns vetenskapliga studier av företagsledningsstandarder som förstärker detta. 

Användning av standarder som t.ex. ISO 9000 och ISO 14000 har resulterat i en bättre 

arbetsmiljö och en högre trivsel hos anställda samt en lönsammare verksamhet.  

 

Svenskt Näringslivs undersökning visar vikten av standardiseringseffekter hos företag 

(Företagen och standardiseringen, hot och möjligheter november 2006) och frågan om ”hur 

viktigt standarder inom verksamheter är?” besvaras enligt figur 4.3. (Svensk näringsliv) 
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Figur 4.3 Vikten av standarder för svenska företag 

  

4.4 Standarder i olika processer 

 

Vi är omgivna av standarder utan att vara medvetna om det och vardagslivet skulle begränsas 

utan standarder. Standarder nyttjas i samband med; matlagning, bilkörning, fotografering, etc.  

 

Kunskaper och information flödar i världen ibland i form av standarder. Företag har ett stort 

behov att ta del av dessa för sin verksamhetsutveckling. Standarder används som ett verktyg i 

olika nivåer i olika organisationsformer enligt Folke Hermanson, Business Manager på SIS 

Forum AB.  

 

 Företag (produktion, produkt/systemutveckling, köp och säljprocesser, 

produktionslogistik, ledning, provning, mm)  

 Myndigheter (hänvisning till standard) 

 Provningsorgan, laboratorier (verifiering av standardkrav) 

 Certifieringsföretag (bedömning av överensstämmelse) 

 Ackrediteringsorgan (bedömning av kompetens)  

 

4.5 Standarder inom industriell automation 

 

Standarder inom industriell automation har mycket stor betydelse för tillverkningsindustrin 

men tyvärr har de blivit mindre intressanta pga. många olika faktorer. Det finns tre 

huvudfaktorer som har orsakat dessa problem;  

 

 Dessa standarder är oftast omfattande vilket innebär att det finns många andra 

standarder som ska tillämpas för att få en standard inom detta område att fungera 

fullständigt.  

 

52%
37%
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 De sträcker sig över flera områden vilket innebär att dessa standarder berör många 

områden och många enheter inom industri, allt från produktion och styrning till 

företagsmodellering.   

 De är ofta komplexa och svårbegripliga, till och med för dem som har arbetat med 

standarderna. Ett avancerat teknisk språk gör det mycket svårt att standarderna 

tillämpas i önskad mån.   

 

Standarder inom industriell automation sträcker sig över flera områden och det är inte bara 

ISO- standarder som tillämpas och används i praktiken inom industriell automation.    

För att kunna använda sig av dessa standarder behövs en stor mängd andra standarder inom 

elektroteknik och telekommunikation för att kunna utnyttja dem i full skala.  

 

 

4.6 Användare av standarder för industriell automation i 
Sverige 

 

Enligt Jon Stenerson (Industrial Automation And Process Control 2003) är ett automatiserat 

system en samling av olika utrustningar/anordningar som jobbar tillsammans för att utföra ett 

arbete, producera en produkt eller en samling av olika produkter.  Enklare kan man definiera 

automatisering som ett självgående system där maskiner eller samlingen av maskiner 

programmeras för att sedan köras automatiskt. Idag använder de flesta stora och mellanstora 

företag automatiserade system i sin verksamhet. En ökad användning av systemet ökar 

behovet av standarder inom området. 

 

Inom svensk fordonstillverkning använder många företag som t.ex. Scania, Volvo och Saab, 

standarder inom industriell automation. Dessa standarder används direkt eller indirekt i deras 

verksamheter. Det finns standarder som används i samband med styrning som kan levereras 

av underleverantörer till företag som t.ex. Sandvik, ABB, Atlas Copco, etc. Det finns också 

standarder som används vid fordonstillverkning i samband med styrning och kommunikation 

av utrustningar som tillämpas direkt av dessa företag. Standarder inom industriell automation 

används inte bara av fordonsindustrin. Inom medicin använder man sig av många standarder 

inom industriell automation. Alla de organisationer och företag som intervjuas använder sig 

av någon form av standarder inom industriell automation. I princip kan man säga att både 

systemleverantörer och slutanvändare (tillverkningsindustri) har behov av standarderna inom 

automation. 
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 4.7 SIS/TK 279 kompetensområden 

 

SIS verksamhet har förändrats med tiden. Från att handla enbart om maskinstyrsystem har 

utvecklingen gått mot en helhetssyn på alla system i ett tillverkande företag. Deltagandet i 

tekniska kommittén är öppet för alla intressenter på marknaden såsom företag, organisationer, 

myndigheter, etc. För att underlätta för de svenska experterna att koncentrera sig på sina egna 

områden, så är SIS/TK 279 indelad i åtta kompetensområden enligt följande; 

 

 Beredning och programmering NC-maskiner 

 Cell- och linestyrning 

 Datakommunikation 

 Drift och underhåll 

 Företagsmodellering 

 Installation av maskiner 

 Produktionsstyrning 

 Styrning av mät- och provningsutrustning 

 

Det finns standarder som tillämpas direkt av tillverkningsindustrin t.ex. inom drift och 

underhåll och företagsmodellering. Det finns andra standarder som används indirekt av dessa 

företag såsom standarderna som tillämpas inom t.ex. beredning och programmering av NC-

maskiner som har levererats av underleverantörer
3
. För att kunna se vilka standarder som 

finns i denna kommitté se bilaga 1. (SIS hemsida)  

 

  4.7.1 Översikt av standarder inom SIS/ TK 279 

 

Standarderna inom SIS/TK 279 täcker många områden inom tillverkningsindustrin. STEP- 

NC är ett område som används av många verksamma företag inom tillverkning. I alla 

produktionslinjer använder vi oss av styrning och reglering vilket ökar behovet av standarder 

inom industriell automation. Datakommunikation mellan olika utrustningar inom tillverkning 

är ett område där det är nödvändigt att använda standarder och där finns också behov av att 

använda dessa standarder i en större utsträckning för att kunna underlätta tillverkning och 

installation av nya maskiner utan att behöva byta hela systemet.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Om t.ex. Scania köper en NC maskin så har underleverantörer använts sig av första och andra standardområden 

under SIS/TK 279. Det gör att Scania använder sig indirekt av dessa standarder. 
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 4.8 Deltagande i standardisering och användning av 
standarder inom industriell automation  

    

Intresset för deltagande i standardisering inom industriell automation har minskat och en av 

orsakerna är det passiva standardiseringsarbetet inom detta område i Sverige. Det är ingen 

tvekan om att nästan alla företag använder sig av standarder inom industriell automation, men 

det passiva arbetet i denna kommitté minskar också intresset för ett mer aktivt deltagande i 

arbetet enligt de flesta intervjupersonerna. Deltagarna kommer från tillverkningsindustrin och 

högskolor och andra institut för att komplettera och öka sina kunskaper.    

 

Det pågår ett arbete på SIS inom industriell automation och de standarder som ligger i fokus 

just nu är standard för mjukvara inom produktionsstyrning och en serie standarder inom 

beredning och programmering av NC-maskiner. Arbetet har finansierats av Teknikföretagen 

samt statsanslag och intäkter från försäljning av standarder (SIS hemsida) 
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5 RESULTAT 
 

Resultatet beskrivs utifrån tre viktiga delområden. Dessa tre delområden ingår i 

frågeställningen som ställds under intervjuer. På så sätt kan man följa resultatet enligt de 

resonerande tankar som arbetet byggs på. Dessa delområden är enligt följande; 

 

1. Mest användbara befintliga standarder 

2. Behov och möjligheter av nya standarder 

3. Deltagande i standardiseringsarbetet och användandet av olika standarder 

 

De resultaten framkommit under intervjuerna kopplas i vissa fall till litteraturstudier.   

 

5.1 Mest användbara befintliga standarder  

 

Kartläggningen av befintliga standarder visar att, det inte bara är standarder inom SIS/TK 279 

som har stort betydelse för industriell automation (se också Figur 5.1.1). Olsson & Pisni 

(1992) beskriver hur analoga signaler omvandlas till digitala signaler och tvärtom. De tar upp 

också behovet av fältbussar inom produktionslinjer. Utifrån deras argument, direkta 

observationer i industrin, samt intervjuerna som här genomförts kan ett behov av standarder 

inom El och IT- sidan konstateras.  

 

Det finns också en del öppna standarder som har fått betydelse inom industriell automation 

menar fyra av fjorton intervjupersoner (tre personer från KI och en från KH). Sammantaget är 

det med andra ord en kombination av standarder hjälper industrin att höja produktivitet, öka 

dess t flexibilitet, och för att verka på en global marknad. 

 

När det gäller automation är standarder helt nödvändiga. Många inom verkstadsindustrin 

använder Siemens programvaror som har blivit som en de öppen standard.  På så sätt 

försämras konkurrenskraften. Inom fordon industri bygger många systemet i ett företag på en 

applikation istället för på en standard, enligt Ingemar Andréason på underhållstekniska 

föreningen. Scania, som använder Siemens, är ett exempel på detta. Man skulle därför kunna 

säga att stora företag som Volvo, Scania, SAAB, mm. inte kan så mycket om automation och 

dess standarder, som tillämpning ger sken av. De flesta företag köper oftast in sina 

automationsanläggningar färdiga, och är därför inte så intresserade och engagerade i 

standarder och standardisering inom industriell automation.  

 

Figur 5.1 visar de mest användbara standarderna inom industriell automation. Denna 

fördelning kan indelas i olika typer av standarder för att kunna ge en bättre bild av vilka 

standarder som används inom industriell automation.  
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 Figur 5.1 Andel olika typer av standarder inom industriell automation  

 

Figur 5.1 beskriver inte tydligt vilka standarder som ingår i dessa grupper och där för beskrivs 

några exemplar som ingår i dessa grupper. Alla dessa standarder används av de företag och 

organisationer som har deltagit i intervjuer. Läs röda meningen nedan.  

 

Mest vanligaste ISO standarder är standarder inom säkerhet och företagsledning som t.ex. 

ISO 9000, ISA 95
4
. Säkerhetsstandarder som inte ligger under SIS/TK 279 har stor betydelse 

inom industriell automation. Alla företag tar hänsyn till dessa standarder som kan minska 

skador både för utrustningar och anställda.  De flesta använder en eller flera standarder som 

ligger under SIS/TK 279. Inom EL- sidan används många säkerhetsstandarder, IEEE 

standarder, EMC standarder, mm. På ITU sidan används en del standarder för 

informationshantering och informationssäkerhet på olika nivåer i företag och organisationer. 

Man kan hänvisa till OPC- standarder och OMG- standarder som mest vanligaste standarder i 

den grupp som kallas för de öppna standarder. STD är en av de företagsinterna standarder 

som används på Scania. Siemens har många olika programvaror som används i många olika 

företag. Sandvik i Sandviken använder sig av Siemens 3D program för ritning och design av 

sina produkter.   

 

5.1.1 Standarder som inte ligger under SIS/TK 279 

 

Både litteraturen och intervjuerna visar att en kombination av standarder är nödvändigt för att 

ett automatiserat system skall fungerar. Enligt Gustaf Olsson och Gianguido & Pisni, 

Computer system for automation and Control (1992) det finns många olika typer av 

standarder som används inom industriell automation. Detta styrks av både KI och KH som 

använder sig av standarder i olika processer inom automation.    

                                                 
4
  ISA 95 behandlar kommunikation mellan olika automationssystem.  

32%

18%17%

24%

10%

Andel användandet av olika standarder

Automation, ISO 
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El, IEC mfl.

Information ITU 
mfl.

De facto
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Figur 5.1.1 visar de mest användbara standarder inom industriell automation utifrån intervjuer 

med aktiva personer inom industriell automation . Intervjuerna gav totalt 29 svar på vilka 

standarder som är mest användbar inom industriell automation. Resultatet visar att 

intervjupersonerna ger olika svar på denna fråga. SIS/TK 279, EL, IT- standarder är de typer 

av standarder som används i störst utsträckning av både KI och KH.   

 

Alla dessa standarder har tillämpats i industrin under en längre tid. Intervjuerna visar att vem 

som använder vilka av standarderna är oftast beroende på vilken typ av företagsarkitektur som 

företaget är byggd på.  

 

Ibland känns det som att standarder ligger efter när det gäller standarder inom IT och El- 

sidan eftersom utvecklingen sker så snabb och därför många tycker att standarder sätter stopp 

på utvecklingen, säger Jan I Eriksson på ATLAS COPCO TOOLS AB. Standarder inom IT 

och El har utvecklats mycket fort. Detta gör det svårare att motivera satsningar på att ta fram 

nya standarder. Så fort en standard etableras inom industri riskerar den ha hunnit att blir 

gammal och oanvändbar. 

Den snabba utvecklingen gör att många företag förlitar sig på underleverantörer, vilket skapar 

ett än större behov av färdiga lösningar. Bland de standarder som används inom dessa två 

områden (IT och EL) finns facto och företagsinterna standarder.  

 

 

 

 
   

Figur 5.1.1 Mest användbara standarder  
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Nedan belyses några kommentarer på det resultat som visas i figur 5.1.1. 

 

I Europa finns ett direktiv för EMC (Electromagnetic Compatibility) där elsäkerhetsverkets 

föreskrift gäller i Sverige. Standarder till detta har tagits fram av IEC/CENELEC. 

Elektromagnetisk kompatibilitet innefattar den förmåga som utrustning har i ett system för att 

arbeta tillsammans genom spridning av elektromagnetisk energi utan att orsaka 

elektromagnetiska störningar för andra utrustningar. Ett exempel på EMC är spänningens 

avvikelse i vägguttaget. Spänningen får inte avvika med stora värden från normala 230 volt. 

Stora avvikelser kan orsaka att anslutna apparater går sönder eller inte fungerar som de skall 

göra.  (EMC hemsida, Göran Wikingson)  

 

SAAB Automobile använder sig av programmeringsverktyget MEGRAF baserat på Grafcet 

vilken är en Fransk standard. IEC 61131 som är en standard för PLC har också stor betydelse 

för SAABs verksamhet. Det kan finnas en del egna interna standarder som används där det 

finns en likvärdig ISO standard som kan ersätta den. Fältbussar har stort betydelse i SAABs 

verksamhet och SAAB försöker att använda sig av de standarder som de tycker att mest 

lämpade för dem men här skulle man också kunna kartlägga övriga standarder och nyttja 

internationella standarder inom automation som kan tillämpas i olika företag. Standarder 

verkar ibland i olika områden, och detta gör att man har behov av en kombination av 

standarder. På SAAB har man exempelvis ventilstandarder som följer ISO och nät- standarder 

som följer IEEE, enligt Lars fransen på SAAB. 

 

Egna standarder, eller s.k. företagsinterna standarder, har etablerat sig inom automation och 

utan dem, skulle industrin bli förlamad. Det finns ett stort antal företag som skapar dessa 

standarder och i sin tur levererar till andra tillverkande företag eller använder själva i sina 

verksamheter.  STD standarder, som är Scanias egna standarder, har använts inom 

tillverkningen. (Sven Hjelm)   

 

Siemens är ett exempel på ett stort företag som har tagit fram många interna standarder som 

används av många tillverkande företag. En produkt baserad på standarden är Integrated safety 

embedded profitability vilket är ett felsäkrat automatiseringssystem. (Siemens hemsida) 

 

Färdiga systemstandarder som HMI har blivit allt vanligare inom automation. Med detta 

system kan man styra och övervaka sina maskiner och processer.  En HMI enhet visas i figur 

5.1.2. (Wikipedia hemsida, Jan-Ingmar Rosenblad) (förkortningen står på sista sidan av 

rapporten) 
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Figur 5.1.2 HMI- Enhet 

 

 

5.1.2 Standarder under SIS/TK 279 

 

Det är svårt att skapa en detaljerad bild av vilka standarder inom SIS/TK 279 som är mest 

använda utifrån de begränsade intervjuer som genomförts. Våra kvalitativa antaganden är 

beroende på var och i vilka områden intervjudeltagarna är verksamma. Men det finns likväl 

tydliga indikationer på att det finns områden där behovet tycks vara större och där befintliga 

standarder inte används i den utsträckning som önskas.  

 

Undersökningen visar att en huvuddel av företagen använder sig av standarder inom SIS/TK 

279, direkt eller indirekt, vilket innebär att det finns standarder som tillämpas när de köper in 

en automatiserad anläggning eller när de anpassar olika system för datakommunikation eller 

produktionsstyrning. Det finns inga tidigare resultat som kan styrka att behovet är lika i alla 

typer av tillverkningsindustri. Syftet med denna kartläggning är att skapa en helhetsbild av de 

behov som finns inom industriell automation och hur man kan nyttja de standarder som kan 

hjälpa tillverkningen.  

 

Det finns åtta kompetensområden inom SIS/TK 279 (Se bilaga 1).  Men det finns bara fyra 

områden där standarder används i industrin i en större utsträckning.  
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Nedan redovisas de mest använda standarderna inom SIS/TK 279 utifrån resultatet av 

intervjuerna: 

 

 Datakommunikation ; SS
5
- ISO 9506 MMS Part 1: Service& Part 2: Protocol, SS- ISO 

15745 OSAF Open systems application integration frameworks 

 

 Produktionsstyrning; SS- ISO 16100 Industrial automation systems and integration - 

Manufacturing software capability profiling for interoperability 

 

 Beredning och programmering NC-maskiner; STEP NC 14649, SS- ISO 13030-238 

Application interpreted model for computerized numerical controllers,  

      SS- ISO 10303-240 Process plans for machined products 

 

 Företagsmodellering SS- ISO 15704 Enterprise reference architecture and 

methodologies 

  

Intervjuer visar att KH använder mest standarder inom Beredning och programmering av NC 

maskiner och inom hela STEP NC. KI är mer intresserade av de andra ovanstående typerna av 

standarder. Men båda grupperna är eniga om att standarder under SIS/TK 279 används i deras 

verksamheter och att det finns större utrymme för att använda andra standarder inom detta 

område för att hjälpa industrin i framtiden. Alla intervjupersoner hade inte god kännedom om 

standarder under SIS/TK 279 vilket bör beaktas då man tolkar resultatet. .  

 

5.2 Behov och möjligheter med nya standarder 

 

Det råder, utifrån intervjuerna, ingen tvekan om att det finns möjligheter för framtagning av 

standarder inom industriell automation.  

 

Figur 5.2 visar vilka åsikter våra intervjupersoner har i frågan om möjligheter för framtagning 

av nya standarder. 

 

Alla intervjupersoner är eniga om att möjligheter kan skapas om man hittar problem som kan 

lösas med hjälp av standarder. Erfarna personer inom KI har upplevt den positiva effekten av 

tillämpning av standarder. Tre av fjorton tycker att kundens unika krav är mycket viktig för 

dem. Men också de inser att standarder kan förenkla både samarbete och kundens krav. De 

flesta inom KI tycker att kunden ofta saknar djupa kunskaper om kravspecifikationer.  

 

Hur stort behovet av nya standarder är, är en mer komplicerad fråga. Utifrån intervjuerna kan 

man konstatera att åsikterna om detta går isär. En fjärdedel inom KI tyckte att Sverige är ett 

för litet land för att enskilt driva ett arbete för att ta fram nya internationella standarder. 

 

 

                                                 
5
 SS beskriver att denna standard är fastställd som svensk standard.   
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Fyra av fjorton är osäkra om att det finns ett sådant behov, bland dem en person från KH och 

tre från KI. Men alla önskar sig en bättre användning och tillämpning av de befintliga 

standarder som idag finns, vilket i förlängningen eventuellt också kan bidra till att klargöra 

behovet av framtagning av nya standarder.  

 

Det finns stort behov av en bättre samordning för ett arbete som skall leda till framtagning av 

nya standarder enligt tre intervjupersoner inom KI (Scanias anställda).  

 

Svenska standardiseringsorganisationer har hittills inte lyckats koordinera detta arbete 

tillfredsställande, och enligt Sven Hjelm och hans medarbetare på Scania och Ingemar 

Andréason och Göran Wikingson på underhållstekniska föreningen skulle en samordning av 

högre instans borde kunna underlätta arbetet.  

 

Hälften av intervjupersoner lyfter fram vikten av en internationell samordning mellan olika 

standardsorganisationer, vilket minskar risken för dubbelarbete i form av överlappning av 

standarder samt en bättre användning av ekonomiska resurser. Standarder inom automation 

måste anpassas till alla länder och därför bör detta ske i ett tidigt skede. Man bör ta fram 

standarder för internationell tillämpning, enligt en majoritet av de personer som vi har 

intervjuat.  

 

 

 
 

 

Figur 5.2  Finns möjligheter för framtagning av nya standarder? 

 

 

Samtliga intervjuade tycker att det finns ett stort behov av ett mer aktivt användande av 

standarder som ligger inom SIS/TK 279s verksamhet, vilket kan leda till nya möjligheter som 

t.ex. förbättrings- och förenklingsarbete inom industrin. 
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Nio av totalt fjorton intervjupersoner tycker att standardiseringsarbetet inom SIS/TK 279 har 

försämrats med tiden. Det finns inga kontinuerliga möten som de kan delta i. De vill se  mer 

samordningsarbete från SIS för att kunna sätta fart på arbetet.    

 

Studien har också visat  att behovet av andra standarder, som inte ligger under SIS/TK 279, är 

lika stort för industriell automation. Undersökningen visar att standarder inom SIS/TK 279 

inte täcker de behov som finns i verkligheten eller inte tillämpas såsom industrin önskar sig. 

Därför bör det göras en djupare undersökning av det behov som industrin har.  

 

Utifrån intervjuerna kan det konstateras att datakommunikation i system har stora 

begränsningar och att det här finns behov att arbeta för att ta fram nya standarder som kan 

gynna industrin. Det finns också andra områden som upplevs som viktiga för att mer aktivt 

kunna använda de befintliga standarderna som tas upp i detta avsnitt - vilket kan öppna nya 

möjligheter.     

 

Datakommunikation i system inom tillverkningsindustrin kan styras med hjälp av olika typer 

av standarder. När man använder data i företag flödar data mellan flera nivåer, enligt Andreas 

Rosengren på Scania, som visas nedan;  

 

ERP nivå (SIMAS, MONA, PRODUKTION) MES nivå (ISA 95)   

 

SCADA nivå (OMAC)  AUTOMATION nivå (ASAM) 

 

(Se förkortningar)  

 

Mellan de två sistnämnda nivåerna använder man sig av OPC eller SQL. Här ställs en fråga 

om vilka standarder som finns inom detta område. Såväl inom som mellan dessa nivåer finns 

behov av standarder. Man skulle behöva kartlägga och utvärdera vad som finns och vad som 

behövs för att skapa en bra helhet. Detta kommer att underlätta för användaren och minska 

risken för överlappning av olika liknande standarder, enligt Sven Hjelm på Scania.  

 

Man borde fokusera på standardisering av IT-infrastruktur och gränssnitt inom programvara 

och styrteknik vilket skapar förutsättningar för ett moduluppbyggt och enklare system och ett 

rationellt informationsflöde inom industriell automation. Enligt Sven Hjelm på Scania finns 

det intresse för standarder inom drift och säkerhet som inte används inom Scanias verksamhet 

i nuläget. Det finns också stort användningsbehov av standarder inom Styrning av mät- och 

provningsutrustning. ISO bör därför skapa en övergripande automations och 

styrsystemstruktur och placera in existerande och kommande standarder i denna. Dessa 

standarder skulle ha tydliga gränssnitt och komplettera varandra.  
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Enligt Charlotta Johnsson på Lund Universitet det finns behov att ta fram standarder inom 

KPI (Key Performance Indicators)
6
. Framtida standarder inom KPI kan placeras under 

produktionsstyrning.  

 

Det finns en del företag som struntar i standarder eftersom de tycker att det kan leda till höga 

kostnader för slutanvändaren, men man skall inte glömma att standarder kan ge upphov till en 

snabbare lösning till ett problem och underlättar till kunder. 

 

Det blir enklare och billigare att tillverka utrustning som vi köper om kraven hänvisar till en 

standard istället för att tillverkare eller användare själva skriver kraven. Man sparar tid och 

pengar om man utgår från standarder i alla olika nivåer i företag, enligt Lars Fransen på 

SAAB.  

 

Helt klart är att kompatibilitet mellan system är mycket viktigt och där finns problem som 

man kan lösa med hjälp av standarder, enlig Lars Fransen På SAAB. Det kan finnas en del 

företagsinterna standarder som används där det finns en likvärdig ISO standard som kan 

ersätta den. När det gäller fältbussar är det är svårt att välja rätt standard eftersom det kom 

fram många konkurrerande standarder samtidigt. När SAAB blev köpt av GM 1991 

bestämdes att vi i Europa ska använda Profibus och i USA bestämde man sig för DeviceNet. 

Dessa standarder togs fram av olika PLC- tillverkare med egna särintressen, vilket var 

olyckligt. Det hade varit bättre om man hade enats om en gemensam standard för en viss 

bransch där samma krav gäller, t ex verkstadsindustrin.  

 

Det är därför många inom KI vill helst slippa sådana problem. Om man köper ett färdigt 

automatiserat system av en underleverantör så slipper man vanligtvis krångel. Detta bör 

egentligen inte ske. Om underleverantörer använder sig av internationella standarder så blir 

det enklare för företag att möblera om i sina produktionslinjer. En utrustning kan enkelt 

installeras och integreras i ett automatiserat system om utgångspunkten är internationella 

standarder inom industriell automation. Scania, SAAB, är två av de företag som vill 

verkliggöra detta. Göran Wikingsson och Ingemar Andréason på Underhållstekniska förening 

delar samma åsikt.  

 

5.3 Deltagande i standardiseringsarbetet och användandet 
av olika standarder 

 

Svenskt näringsliv gjorde en undersökning om standardiseringseffekten (Företagen och 

standardiseringen - Hot och möjligheter november 2006) och frågan om hur företag 

organiserar sitt standardiseringsarbete besvarades enligt följande: 

  

 

                                                 
6
Key Perfomance Indicator eller nyckeltal för verksamheten är ett mått på verksamhetseffektivitet. Det finns 

flera variabler som mäts beroende på önskade resultat. exempel på tre variabler som oftast mäts är; Kundnöjdhet, 

Kostnadsreduktion och Väntetid. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyckeltal
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 10 procent av alla undersökta SMF-företag
7
 har inte något organiserat 

standardiseringsarbete. 

 Runt 20 procent sysslar med standardiseringsarbete endast genom att delta i någon 

standardiseringsorganisation, internationellt eller nationellt. 

 Det finns en del företag som har en standardiseringsgrupp som jobbar med 

standardiseringsfrågor. Dessa frågor kan handla om remisser, nya standarder, effekten 

av standarder, etc. 

 I övriga företag finns vanligen en eller flera personer som har ansvaret för 

standardiseringsarbetet.  

 

 

 

 

Figur 5.3 Deltagande och kännedom om olika standarder 

 

Första stapel paret i figur 5.3 visar att alla intervjupersoner har deltagit i ett eller flera 

standardiseringsarbeten och har god kännedom om standarder som de har jobbat med. Andra 

paret visar att det är 9 personer, motsvarande 64 % av de intervjuade, som har deltagit i 

standardiseringsarbete inom SIS/TK 279, och av de 9 har 6 personer god kännedom om 

standarder under SIS/TK 279, motsvarande 43 %. 

 

För att kunna illustrera hur många av de intervjuade som jobbar med standardiseringsarbete, 

och särskilt kunna ge en överblick av hur många som jobbar aktivt med standardisering inom 

SIS/TK 279 får vi hjälp av diagrammen på nästa sida. Samtliga personer som intervjuades har 

jobbat aktivt med någon typ av standard och har god kännedom om åtminstone en typ av 

standard.  

 

 

                                                 
7
 SMF är en förkortning för små till medelstora företag. 
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Däremot deltar endast 64 % (9 personer av  totalt 14 intervjuade) i arbetet med SIS/TK 279 

och av dem är det endast två tredjedelar  (6 personer av den totala 14 intervjuade) som har 

god kännedom om standarder som ligger under SIS/TK 279. 

 

Val av standard är också en faktor som påverkar användandet. De standarder som 

intervjupersonerna pekar på, är de som har tillämpats inom industrin. Vi bör veta varför de 

har etablerats och tillämpats. Frågan om vilka faktorer som påverkar val av standarder har 

besvarats och redovisas i figur 5.3.1. 

 

  

 

 
 

Figur 5.3.1 Faktorer som påverkar valet av standarder 

 

 

Enligt Charlotta Johnsson på Lund Universitet måste det finnas fler ”arbetsmöten” i Sverige 

där de olika standarderna diskuterades och där man tog fram förbättringsförslag”, så att fler, 

bättre, och mer omfattande kommentarer skulle kunna skickas in ifrån Sverige som input till 

det internationella arbetet. På så sätt ökar man Sveriges påverkan i det internationella 

standardiseringsarbetet. Någon måste ta tag i detta och samla ihop intresserade personer ifrån 

olika håll som kan delta i dessa arbetsmöten.  

 

I Sverige är det främst FoU nära organisationer som KTH som har bidragit aktivt till nya 

standarder. Industrin har ofta alltför kortsiktiga problem att brottas med, och tyvärr inser inte 

finansiärer som staten och dess myndigheter, eller branschföreträdare såsom Teknikföretagen 

att det behövs gemensamma resurser inom detta område, enligt Sven Hjelm på Scania. 

Befintliga standarder fungerar ofta inte tillsammans och har ofta uppkommit på initiativ av ett 

enskilt företag, utan större hänsyn till övriga standarder. 
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ISO standarder används tyvärr inte i den utsträckning som de borde, eftersom de ofta är svåra 

att förstå, och eftersom man vanligen behöver lägga ner stora resurser för att implementera 

dem i verksamheten, enligt Sven Hjelm på Scania.  

 

Den ekonomiska faktorn är största hinder för användandet av standarder och deltagandet i 

standardiseringsarbete, enligt Göran Wikingsson och Ingemar Andréason på 

Underhållstekniska förening. Svårigheter med språket är en annan faktor. Man kan se att i 

USA och i företag som Siemens har man en bättre standardiseringsstrategi och man har också 

ekonomiska resurser för att arbeta vidare med olika frågor. Standarder bör skrivas på, eller 

översättas till, svenska för att underlätta för användaren. Vidare så är svenska 

ingenjörsutbildningar inte anpassade för att man ska kunna förstå innehållet i standarderna. 

Samtliga dessa ovanstående påståenden bekräftades av samtliga inom både  KI och KH.  

 

 

5.3.1 Bristande kunskapnivå och svårighet i samband med val av standarder  

 
Svårighet i tolkningen av olika standarder är en faktor som alla är eniga om. Oavsett 

kunskapsnivå i engelska, så har man problem att kunna begripa innehållet i standarder. Enligt 

Göran Wikingson på Underhållstekniska föreningen är ingenjörsutbildningen inte anpassad 

för att man ska kunna förstå innehållet av standarderna. Det finns goda exempel i avsnitt 5.3 

som visar den bristande kunskapsnivån gällande standarder. Många slutanvändare saknar 

kunskap om standarder, och vill bara ha kompletta lösningar till sina system. Ett överflöd av 

standarder skapar dessutom en negativ spiral genom att användare och leverantörer blir 

mindre engagerade att lära sig om alla de standarder som publiceras. Man kan konstatera att 

högskolor ofta har bättre kunskaper om standarder, vilket tyvärr i de flesta fall inte når vidare 

till industrin. Det finns få eller inga kurser om standarder på högskolenivå för ingenjörer i 

Sverige. Man borde sprida kunskap om standarder i alla nivåer på företag, för att kunna 

uppmuntra och engagera medarbetare för att arbeta mera aktivt med standarder, enligt 

Thomas Lundholm på KTH. Oftast känner man bara till några standarder inom 

ledningssystem. I intervjuerna ställdes frågan om hur svårt är det att välja rätt standard eller 

en kombination av olika standarder.  

 

Frågan har besvarats enligt följande; 

 

 

Svårighetsgrad Ja Ganska 

svårt 

Svårt i vissa fall och 

lätt i andra fall 

Nej 

KH  2 3 2 

KI 4   3 
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Vi ser här en ganska jämn spridning i resultatet, men då skall vi inte glömma att denna fråga 

har svarats av personer som jobbat länge med standarder. 2 av 4 personer inom KI svarar att 

valet är ganska enkelt till kundkraven träder fram. De tyckte att de hade goda kunskaper om 

standarder, men de är tvungna att forma sina produkter till kundernas behov och krav. Detta 

gör det svårt för dem att välja rätt standarder för de kunder som har specifika krav men för de 

kunder som inte har sådana krav är valet av standarder betydligt enklare. Svårt i vissa fall och 

lätt i andra fall innebär att det är oftast svårt för användaren att välja ut en standard eller en 

kombination av standarder, men att det är ganska lätt för leverantörer som ofta har goda 

kunskaper om olika standarder.  
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6 ANALYS  
 

I detta kapitel klargörs analysen av nuvarande situation för möjligheter och behov av 

framtagning av nya standarder inom industriell automation, samt kring de 

begränsningsfaktorer som orsakar en mindre användning av befintliga standarder. För att 

kunna ge en klarare bild, utgår analysen från de delområden som återfinns under avsnitt 5. I 

slutet av kapitel 6 återges en nulägesanalys. Denna analys har stöds av direkta observationer 

på olika arbetsplatser och av åsikter från personer som jobbar med standarder. 

 

6.1 Mest användbara befintliga standarder  

 

De flesta stora företag har tagit fram företagsinterna standarder för att underlätta 

arbetsprocesser på olika nivåer i företaget. Interna standarder har också blivit som en indirekt 

inkomstkälla för många stora företag. Men man skall i sammanhanget inte glömma att sådana 

lösningar oftast underlättar för användaren. Anledningen är att användaren ofta inte har djupa 

kunskaper om olika standarder. Användaren vill ha en snabb och billig lösning, och det ligger 

därför sällan i deras intresse vilken typ av standarder används. Under intervjuerna har det 

framgått att typen av standard inte har någon större betydelse för användaren. Detta innebär 

inte att användare har något emot att ersätta andra standarder med internationella standarder. 

 

Standarder inom industriell automation (SIS/TK 279) är absolut nödvändiga för industrin som 

ibland dessutom är fastbundna till andra standarder utöver internationella standarder. Många 

företag använder programvaror från underleverantörer. Företag som bland annat Siemens och 

ABB hävdar att de följer internationella standarder, men det finns nästan alltid något tillägg 

till en standard för vilken specifikation saknas, vilket innebär att oavsett hur duktig en 

programmerare är, finns det behov av leverantörens verktyg för att klara av ett 

programmeringsarbete. Därigenom försämras konkurrensen, vilket gynnar företag som 

levererar egna standarder. Företag köper oftast in sina automationsanläggningar, och är därför 

inte så intresserade av standarder och standardisering inom industriell automation. (Se avsnitt 

5.1 och figur 5.1)  

Med en djupare undersökning kan man sannolikt hitta fler områden där internationella 

standarder kan ersätta befintliga standarder från andra standardorganisationer eller 

underleverantörer.  

 

Figur 5.1.1 visar en jämn fördelning av olika standarder som används inom industri 

automation. Här kan man se att åsikterna är ganska lika beroende på vilket område 

intervjupersonerna jobbar inom. Internationella säkerhetsstandarder, el- standarder samt de 

öppna standarder ingår i de standarder som KI anser att ha mera nytta av inom sina 

verksamheter. IT- standarder och ISA 95 intresserar både KI och KH eftersom dessa 

standarder har till syfte att utveckla ett automatiserat gränssnitt mellan företag och styrsystem. 

ISA 95 är en standard som är mycket intressant för högskolevärlden enligt Charlotta Johnsson 

på Lund Universitet.  
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Datakommunikation och produktionsstyrning är två områden som har stor betydelse inom 

fordonstillverkningsindustri, för företag som t.ex. Scania och Saab. Av observationer på plats 

inser man att företag som Atlas Copco Tools och högskolor jobbar mycket med skärande 

bearbetning där standarder inom STEP- NC får stor betydelse. Detta beror på att det finns 

både efterfrågan och behov av att tillverka mycket avancerade detaljer och denna utveckling 

sker oftast inom KH.  Under undersökningen framkomma att samarbetet mellan KI och KH är 

helt nödvändigt.  Det finns en del standarder som har startat från högskolevärlden från början. 

Högskolan, som t.ex. KTH, har ett nära samarbete med Scania, och sådant gemensamt arbete 

bör främjas för att bidra till en större användning av befintliga standarder inom industriell 

automation.  

 

 

6.2 Behov och möjligheter med nya standarder 

 

Undersökningen visar att KI i första hand vill se en bättre kartläggning av befintliga 

standarder, medan KH däremot gärna ser nya standarder inom industriell automation. Detta 

kan tolkas som att KI har tröttnat på ett överflöd av standarder. KI jobbar mera aktivt med 

olika standarder inom olika områden, vilket kan begränsas till en ett få tal standarder för KH.  

Fyra personer svarar att de inte vet om det finns behov av nya standarder, och tre svarar att det 

finns behov av nya standarder. Behovet av nya standarder ter sig eventuellt betydligt mindre 

om man kartlägger det befintliga överflödet av standarder. Standarder som används inom 

industriell automation kommer från olika samarbetsorganisationer och direkt från enskilda 

företag. Det finns problemområden som bättre kan lösas av internationella standarder istället 

för med t.ex. företagsinterna standarder eller de öppna standarder. Samordnigorganisationer, 

såsom SIS eller ISO, kan möjliggöra detta om de förses med tillräckliga resurser. Det finns en 

del standarder inom SIS/TK 279 som är hel okända för KI. Man kan därför inte vara säker på 

hur stort behovet är innan man skapar en samordnad bild av alla dessa standarder.   

 

Marknaden för industriell automation är relativt stängd, eftersom den i stor utsträckning styrs 

av ett fåtal företag som säljer sina egna lösningar i form av automatiserade anläggningar. 

Standarder bör kunna öppna upp för nya möjligheter inom industrin, men det är inte det som 

vi ser inom industriell automation idag. Leverantörer av automation bör därför ha ett närmare 

samarbete med varandra, för att underlätta kommunikation mellan olika utrustningar i en 

produktionslinje.  

 

Här dyker en mycket viktig fråga upp, vem skall engagera sig för användning och 

framtagning av standarder? Användare bryr sig idag inte eftersom de köper oftast färdiga 

lösningar på sina behov. Vidare så har de som faktiskt deltar i framtagningen av nya 

standarder ingen, eller endast begränsad, kännedom av helheten av det arbete som pågår, och 

här skulle SIS kunna spela en större roll än man gör idag genom att bättre organisera 

standardiseringsarbetet. Det finns personer, framför allt inom KI, som visar intresse för 

standardiseringsarbete, men deras vilja begränsas kraftigt pga. ekonomiska begräsningar. 
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Slutligen kan man säga att om man hittar ett behov, hittar man också möjligheter, men man 

måste kunna demonstrera den positiva effekten av standarder för att övertyga potentiella 

deltagare om att behovet är stort och värd de resurser som måste investeras. Man löser många 

problem i företag med hjälp av standarder och det är därför man använder standarder. En av 

de första företag som har grundat tanken att hitta problem och lösa dem är biltillverkaren 

Toyota med sin filosofi som kallas för Toyota Way
8
. Med en bättre och större användning av 

standarder kan nya möjligheter öppnas inom industrin. Dessa möjligheter handlar inte bara 

om direkta ekonomiska förtjänster. Standarder kan underlätta en arbetsprocess eller underlätta 

ett samarbete mellan olika företag och institut. Dessa möjligheter leder i förlängningen till 

vinst, både för leverantörer och användare av standarder. 

 

6.3 Deltagande i standardiseringsarbetet och användandet 
av olika standarder  

 

Svårighet i tolkning och tillämpning av internationella standarder, samt den stora mängd av 

standarder som finns att välja bland, har minskat tillämpning och användning av standarder 

inom industriell automation. Både KI och KH anser att det är nödvändigt att ha en avdelning 

som jobbar med standarder och det är nödvändigt i all verksamhet. Företag måste se den 

positiva effekten av ett mer aktivt användande av standarder i form av ekonomisk vinst för att 

vilja satsa mera på standarder och standardiseringsarbete. Det blir annars svårt att övertyga KI 

att standarder inom industriell automation kan gynna företaget. Många företag har använt 

andra standarder, som exempelvis ISO 9000 och 14000, och fått ett gott resultat. KH och 

organisationer som SIS och ISO måste i större utsträckning kunna visa nyttan av standarder 

inom industriell automation som kan synas i längden.  

 

Det finns också anledning att tro att ökade användandet kan leda till ökade deltagandet. Om 

standarder används i större utsträckning väcks intresset för användaren att hålla sig 

uppdaterad. Detta leder till en ömsesidig arbetsprocess. Ju mer man använder standarder, 

desto mer behöver man delta i standardiseringsarbetet.   

 

Globaliseringseffekten ökar behovet av en större användning av standarder som kan tillämpas 

över nationsgränser runt om i världen. Undersökningar visar att frågan om hur företag 

organiserar sitt standardiseringsarbete besvaras enligt följande; 

 

 

 

                                                 
8
 Toyota Way är en filosofi som nyttjas av Toyota. Ledningen har stor inflyttande på ett 

företags framgångar och för det måste de; tänka långsiktigt, lösa problem med hjälp av 

processer, utveckla medarbetarna och förstå att lösa alla typer av problem leder till 

organisatoriskt lärande.  
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Majoriteten av alla intervjupersoner svarar att de inte har någon avdelning som jobbar aktivt 

och kontinuerligt med dessa frågor. Det finns en eller flera personer som arbetar med 

standardiseringsfrågor inom alla områden. Det finns få tal företag och organisationer som inte 

alls har någon form av standardiseringsarbete i sin verksamhet.  

 

Men både KI och KH är eniga att det är brist på standardiseringsavdelningar som jobbar med 

standarder inom industriell automation. Motoman och Scania är de enda två företag som 

aktivt arbetar med internationella standarder inom industriell automation med en eller flera 

personer som ansvariga för detta arbete. Detta arbete inkluderar och behandlar oftast 

standarder inom IT och el- standarder.  

 

Hälften av intervjupersoner deltar i eller har deltagit i standardiseringsarbetet inom  

SIS/TK 279. Dessa personer tycker att det bör finnas ett mer aktivt samarbete mellan olika 

företag och forskningsinstitut, och att en bättre koordinering från SIS skulle leda till ett bättre 

resultat och en högre motivation hos deltagarna.  

 

Enligt svensk näringslivs undersökning (Företagen och standardiseringen, hot och möjligheter 

november 2006) finansieras i dagsläget standardiseringsarbete till 90 procent via försäljning, 

utbildning och projektavgifter och endast 10 procent är bidrag från staten. 

Undersökningen visar att en del företag tycker att dagens finansiering fungerar bra. De tycker 

att staten och näringslivet bör ha större ansvar och bidra mera i finansieringen. Andra anser att 

även branschorganisationerna bör vara mera delaktiga och bidra till arbetet. En majoritet av 

KH tycker att användaren bör stå för alla kostnader. KI däremot tycker att finansieringen ska 

ske via andra, såsom bland annat statliga organisationer. Inom KI finns människor som tycker 

att de inte ska behöva betala för standarder, men däremot borde få betalt för sitt engagemang i 

standardiseringsarbetet. 

 

Standardiseringsarbete bör uteslutande ske internationellt. På så sätt minskar man risken att 

arbeta med projekt som kanske har redan startats i andra länder. Här kommer återigen den 

stora rollen som internationella organisationer kan spela för att kunna samordna och 

koordinera detta arbete upp.  

 

6.4 Nulägesanalys 

 

Nuläge kan beskrivas i fem punkter som framkommer med hjälp av litteraturstudier samt via 

intervjuer. Punkt 1 vilar framför allt på liknande undersökningar och litteraturstudier samt 

intervjuer. Punkt 2-5 är undersökarens tolkning av det som framkommer under intervjuer med 

KI och KH.  Undersökningen visar a) att det inte finns stora intressen för framtagning av nya 

standarder inom industriell automation och b) att befintliga standarder inte används i det 

utsträckning som de bör, vilket beror på en rad faktorer enligt följande: 
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1- Ekonomiska hinder; den ekonomiska faktorn har stort betydelse för en begränsad 

användning av befintliga standarder. Resultatet visar att den ekonomiska aspekten i sin tur 

kan påverkar andra faktorer. Begränsningar och svårigheter med tillämpning eller framtagning 

av standarder har oftast sina rötter i begränsade ekonomiska resurser (Se avsnitt 5.2 och 

tillhörande figur).   

 

 Den ekonomiska aspekten orsakas i sin tur av många faktorer enligt följande; 

 

 Det är billigare att köpa färdiga företagsinterna standarder för företag. Ett exempel på 

detta är färdiga celler som Motoman tillverkar till sina kunder. I dessa celler kan man 

hitta både internationella standarder och företagsinterna standarder från Motoman som 

underlättar för slutanvändaren. På så sätt minskas behovet av att köpa andra 

internationella standarder. 

 Det är ofta ekonomiavdelningen som bestämmer vilka standarder skall köpas in och de 

saknar kunskaper om standarder.  

 Att byta till internationella standarder är på kort sikt en kostsam process som företaget 

vill undvika.  

 Företagsinterna standarder är en inkomstkälla för leverantörer som ibland tvingar 

slutanvändaren att nyttja dem istället för internationella standarder.   

 Tillverkningsindustrin vill inte betala för deltagande i standardiseringsarbetet. Det 

finns företag som tycker att de bör få betalt för framtagningsarbetet av nya standarder. 

Priset på internationella standarder minskar intresset för att använda dem. 

 

2- Svårt att förstå standarders innehåll; standarder är mycket svårtbegripliga till och med för 

de som har jobbat länge med standarder. Det är fullt möjligt att översätta dessa standarder, 

eller åtminstone skriva en bättre sammanfattning om vad standarder innehåller. Men här 

också dyker upp den ekonomiska frågan. Vem ska stå för kostnaderna. Näringslivet tycker att 

standardorganisationer som SIS eller ISO skall stå för kostnaderna. Frågan är om det finns 

tillräckligt med resurser för att kunna möjliggöra detta hos standardorganisationerna (Se 

avsnitt 5.3 om begränsnings faktorer). 

 

3- Överskott av standarder inom industriell automation; den stora mängden av standarder 

som kan nyttjas har minskat strävan efter tillämpning och etablering av befintliga standarder. 

Detta har också orsakat en förvirring hos användaren. Vad man ska använda och vilka är de 

bästa lösningarna för vårt företag? Det är en stor röra av många olika standarder inom 

industrin. En djupare kartläggning av dessa standarder behövs för att gå vidare med arbetet 

med framtagning av nya standarder. (Se avsnitt 5.2 paragrafen före figur 5.2)    

 

4- Enklare att använda företagsinterna standarder; företag som levererar automationsceller 

och automationslinjer har sina egna lösningar på problem. Att nyttja dessa standarder är oftast 

enklare än att ersätta dem med internationella standarder och i vissa fall är det omöjligt. I 

vissa fall det är omöjligt att ersätta dessa standarder eftersom företaget måste bygga om sin 

verksamhet för att internationella standarder ska kunna integreras i företagets infrastruktur (Se 

avsnitt 5.1 paragraf 3). 
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5- Brist på att synliggöra resultat; vilka nytta man har av standarder måste synliggöras för 

användaren, samt för att väcka intresse för en större användning av standarder samt 

framtagning av nya standarder. (Ekonomiska vinster med standarder inom teori avsnittet) 

 

6- Bristande kunskapsnivå; den bristande kunskapsnivån påverkar användandet av standarder 

negativt. Denna faktor har också negativa effekter på standardiseringsarbetet.  

 

Människor har en tendens att motstå förändringar. Det är en svår process att ändra 

arbetsrutiner på en arbetsplats. Anställda måste kunna se positiva effekter av standarder för att 

kunna acceptera användandet. Standarder bör anpassas till alla nivåer i organisationer och 

tillverkningsföretag. Det kommer att kräva mycket resurser.  

 

 

När acceptansen i näringslivet har ökats blir det lättare för organisationer att lägga resurser på 

standarder och standardisering. Företagsledningens ansvar får stor betydelse i detta 

sammanhang. Vi vet att standarder som ISO 9000 används i många företag i Sverige och runt 

om kring världen.  Att väcka medarbetarnas engagemang är en av de viktigaste delar i 

implementeringen av denna standard. Det finns goda bevis på den positiva effekten som detta 

har medfört i företag. Ledningen måste gå samma väg för att standarder skall få större 

betydelse i företag. I näringslivet det är företagsledningen som bestämmer över i vilken 

utsträckningen som standarder används. En långsiktig strategi från ledningen behövs därför 

för att standarder skall användas i en större skala, samt för att resurser avsätts för ett mer 

aktivt standardiseringsarbete. (Se avsnitt 5.3)  

 

7- Högskolornas roll; högskolor kan påverka den önskade positiva synen på standarder. Det 

bör bli deras ansvar att utbilda ekonomer och ingenjörer med djupare kunskaper om 

standarder. I nuläget kunskapsnivån om standarder hos studenter mycket låg och dessa 

framtida ingenjörer måste involveras i standardiseringsarbete i tidigare skede. Detta minskar 

kostnaderna för näringslivet, om medarbetarna redan under sin utbildning har fått kunskap om 

standarder och standardisering.  
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7 SLUTSATSER  
Nedan beskrivs en kort sammanfattning av arbetets resultat och analys. Syftet med arbetet är 

att få svar på de huvudfrågor som arbetets uppkomst bygger på . (Se bilaga 2) 

 

Företagsledningen måste upptäcka behovsgapen (problemen) för att kunna fylla dem med 

hjälp av kommande och befintliga standarder - som i sin tur öppnar nya möjligheter. De 

positiva effekterna av standardisering har sedan tidigare synliggjorts inom andra områden. 

Det gäller att kunna visa positiva effekter av standarder även inom industriell automation. 

Företagsledningens grundsyn på standarder måste förändras från kostnader till intäkter. Här 

krävs en förbättring av kunskapsnivån hos företagsledningen.  

 

Överflödet av standarder bör rensas bort för att skapa ett mer hanterbart antal standarder att 

jobba med. I många arbetsprocesser används standarder inom SIS/TK 279 för att lösa 

problem, men pga. en underlättad leverans av andra standards utöver internationella 

standarder från leverantörer, används inte standarder under SIS/TK 279 i stor utsträckning 

idag.  

 

Den ekonomiska aspekten är en mycket viktig faktor som minskar intresset för framtagning 

av nya standarder, samt reducerar möjligheter för tillämpning av befintliga standarderna. 

Detta bör diskuteras i en högre instans som ISO eller Europiska unionen om hur 

standardiseringsarbetet skall finansieras. Näringslivet bör åtminstone i någon form stå för 

kostnaderna, eftersom det är deras verksamhet som gynnas av standardiseringsarbetet och att 

de skall få betalt för deltagandet är därför generellt sätt ett svagt argument inom området 

industriell automation.  Sverige kan inte ensamt leda ett standardiseringsarbete inom 

industriell automation, men kan starta standardiseringsarbete och föreslå områdena där det 

finns betydande behov. Kunskapsnivån hos medarbetarna kommer att få betydelse här. En 

högre kunskapsnivå krävs hos alla anställda, från golvfolk via mellanchefer på olika 

avdelningar hela vägen upp till företagsledningen.  

 

Brist på samordnade utvecklingsresurser är viktig faktor som måste tas hänsyn till. Detta kan 

underlätta för många att använda sig av befintliga internationella standarder istället att bara 

förlita sig på leverantörer med sina företagsinterna standarder. Ett mer aktivt deltagande i 

standardiseringsarbete kan hjälpa till att lyfta fram behovet av nya standarder inom industriell 

automation. Ökad kunskapsnivå inom alla nivåer i företag kan leda till en bättre samlad 

överblick av befintliga standarder.  

 

Standarder från andra standardorganisationer kan ersättas med internationella standarder. 

Behovet av nya standarder kan vara betydligt mindre än väntat. Däremot är en uppdatering 

och revidering av befintliga standarder många gånger nödvändig. Återigen, kunskapsnivån 

om standarder inom industriell automation måste höjas för att kunna gå vidare med ett sådant 

arbete.   

 

 



                                                                                                                                                
                                                                                                               
 

 51 

Överlappning av standarder har ökat pga. dålig samordning, som i sin tur leder till en mindre 

användning av standarder i industrin. Först måste det verkliga behovet av nya standarder 

demonstreras och sedan förhållande mellan befintliga standarder klargöras för att kunna 

använda dessa standarder på bättre sätt vilket i nuläget är inte aktuellt.  

 

Leverantörer av automatiserade system bör ta ett större ansvar för ett mer gemensamt arbete. 

Ett bättre samarbete minskar de monopoleffekter som existerar idag. Detta leder långsiktigt 

till en snabbare och lönsammare utveckling inom industriell automation. Kunskapsnivån hos 

användaren måste höjas för att beroendet till en viss leverantör ska minska. Ju högre 

kunskapsnivån hos användaren är, desto större blir användandet av befintliga standarder.   

 

 

Slutligen bör man beakta de positiva effekterna av ökad kunskapsnivå än en gång, eftersom 

detta kommer att påverka andra faktorer. Ökade kunskapsnivå kan därför bidra till att lösa 

samtliga de problem som tas upp i frågeställningen. Den påverkar också de punkter som togs 

upp i avsnitt 6.4.   
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8 DISKUSSION OCH FORTSATT 
UNDDERSÖKNNG 

 

Det finns stora möjligheter med en djupare undersökning för att kunna hjälpa industrin. 

Frågan är hur man kan göra en undersökning av samma typ som skapar ett mer trovärdigt och 

träffsäkert resultat. Nedan beskrivs förslag på hur denna process kan möjliggöras.    

 

Första steget är att översätta och eller sammanfatta standarder under SIS/TK 279 till ett 

lättbegripligt språk. Sedan kan ett sådant arbete delges flera företag för att invänta industrins 

reaktion. Industrin kanske börjar tänka om att nyttja befintliga standarder i en större skala. 

Resultatet kan vara bättre än väntat och behovet av andra åtgärder kan reduceras. 

 

Andra steget är att kartlägga alla standarder inom industriell automation. Det är en stor röra av 

många olika standarder inom industrin. En djupare kartläggning av dessa standarder behövs 

för att gå vidare med arbetet med framtagning av nya standarder. Det gäller både 

internationella standarder och alla andra typer av standarder som används i dagsläget.  

 

Tredje steget är att göra flera intervjuer för att kunna få en datasamling som ger en bättre bild 

av den övergripande situationen. Undersökningen kan göras i form av enkät som skickas ut 

till flera personer. Detta underlättar för många att delta i undersökningen. Man kan få hjälp av 

experter för att kunna ställa noggrannare och mer relevanta frågor samt för att få en bättre 

analys av insamlade data.  

 

Fjärde steget är en kontinuerlig ökning av kunskapsnivån på alla nivåer. Standarder är som 

många andra produkter vilket innebär att de kan bli gamla och oanvändbara eller så behöver 

de uppdatering. Särskilt inom IT och El- sidan finns en sådan tendens. De uppdateras hela 

tiden och därför måste det finnas resurser (medarbetare) som ständigt utvecklas och hinner 

med uppdatering som sker utifrån det egna företagets perspektiv. 
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Förkortningar 
 

SIS; Swedish Standard Institut 

TK; Tekniska Kommitté 

NC-maskiner; numerical controller machine 

SEK; Svensk El-standards Kommittén 

ITS; Informationstekniska standardiseringen organisation 

NSB; National Standardization Body  

IEC; International Electrotechnical Commission 

ITU; International Telecommunication Union 

ISO; International Organization for Standardization 

CEN; European Committee for Standardization 

EU; European Union 

EFTA; European Fair Trade Association 

EMC; Electromagnetic Compatibility 

IEEE; Institute of Electrical and Electronics Engineers  

AIEE; American Institute of Electrical Engineers 

IRE; Institute of Radio Engineers 

PLC; Programmable logic controller 

STD; Scanias Interna Standarder 

OASIS; Organization for the Advancement of Structured Information 

W3C; World Wide Web Consortium 

OMG; Object Management Group 

OPC; Object Linking and Embedding for Process Control 

KTH; Kungliga Tekniska högskolan 

HMI; Human Machine Interface 

CENELEC ; Europeiska Kommittén För Elektroteknisk Standardisering 

ETSI; European Telecommunications Standards Institute  

ILO; Internationella arbetsorganisationen 

ECE; Economic Commission for Europe 

OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development  

WHO; World Health Organization 

FAO; Food and Agriculture Organization 

ECMA; Internationell, privata, ideella standardiseringsorganisationerna för informations- och 

kommunikationssystem 

IETF; Internet Engineering Task Force 

SMF; Små till medelstora företag 

ERP; Enterprise Resource Planning  

MES; Manufacturing Execution Systems  

SCADA; Supervisory Control And Data Acquisition 

ASAM; Förening för standardisering av Automation och mätsystem  

KPI; Key Performance Indicators 

Kategori I; KI (personer inom industrin) 

Kategori H; KH (personer inom högskolor och andra institut) 
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Bilaga 1  
 

Beskrivning av olika standarder inom Industriell 

automation 
 

 

Industriell automation 
 

En automatiserat system är en samling av olika utrustningar/anordningar som jobbar 

tillsammans för att utföra ett arbete, producera en produkt eller en samling av olika produkter.  

Enklare kan man definiera automatisering som ett självgående system där maskiner eller 

samlingen av maskiner programmeras en gång för att sedan köras utan operatör. Industri 

robotar användes pga. flera orsaker. Snabba leveranser, högre kvalité och låga priser är 

orsaker till att robotar har blivit så viktiga inom industri. Mänskliga olycksfall har minskat 

pga. att man har ersatt robotar istället för människor för att utföra farliga arbeten. 

 
1. Beredning och programmering NC-maskiner  
 

NC-maskiner (Numerical Control machines) är numeriskt styrda verktygsmaskiner, till 

exempel svarvar, fräsmaskiner eller stansmaskiner. Benämningen "NC" används fortfarande i 

dagligt tal, trots att man numera övergått till CNC-system. CNC-maskiner används idag i 

mycket stor omfattning i mekanisk verkstadsindustri. De är i hög grad automatiska, och de 

styrs av ett program för bearbetning av ett visst arbetsstycke. 

 

ISO 841 NC Coordinate system and motion nomenclature 

 
Denna standard beskriver rörelse riktningen och axlar på numeriska maskiner för att 

underlätta programmering av dessa maskiner. (Se bilden på nästa sida)  
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ISO 2806 NC Vocabulary 
 

Denna standard behandlar allmänt accepterade begrepp för styrning av numeriska maskiner.  

Alla allmänna termer som behövs för att förstå numerisk styrning definieras i denna standard 

för att kunna underlätta internationella kommunikationen inom numerisk styrning. 

 

ISO 2972 NC Symbols 

 
Denna standard beskriver de symboler som används I numeriska maskiner. Dessa symboler 

står på skärmen i en sådan maskin och specifika för en applikation. Dessa symboler måste stå 

i överenskommelse med ISO/R 369.  

 

ISO 3592 NC processor output - File structure and language 

 
Numeriska maskiner behöver input data för att utföra ett arbete som ska åstadkommas med 

hjälp av output data. Dessa informationer som överförs mellan maskiner, datorer, etc. kallas 

för CLDATA och språket för dessa data kallas för RL språk. För att kunna kontrollera 

maskinens funktioner och rörelse behöver man använda sig av denna standard. Varje process 

som utförs av en numerisk maskin använder sig av ett programmeringsspråk.  
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ISO 4342 NC processor input - Basic part program reference language 

 
Standarder beskriver mer avancerade programmeringsspråk för numeriska maskiner. Dessa 

språk har framställts digitals och skickas vidare från datorer till maskiner. Detta språk är en 

referens språk vilket innebär att det inte är nödvändigt att hela programmet implementeras vid 

en process. Det räcker med delar av programmet för att kunna utföra ett arbete. 

 

ISO 4343 NC processor output - Post processor commands 

 
Denna standard beskriver modifieringselement i satser med helhetskod 2000 eller liknande . 

Varje dator som använder en av ISO programmeringsspråk bör vara kapabel för att producera 

data för att kunna skickas och tolkas av andra enheter för att alla dessa informationer skulle 

kunna utföra ett arbete.  

 

ISO/TR 6132 NC Operational command and data format 

 
Standarden beskriver operativa kommandon och dataformat som används för kommunikation 

mellan datorer, NC maskiner, etc.  

 

ISO 6983 NC Program format and definition of address words 

 
Denna standard beskriver de rekommenderade dataformaten för positionering som används 

för kontroll av numeriska maskiner, som t.ex. G 90, mm. Dessa enkla koder underlättar 

positionering av numeriska maskiner och minskar en variation av olika språk.   

 

ISO 14649 STEP-NC, Data model for computerized numerical controllers 

 
Standarder beskriver de data som behövs för att kontrollera till exempel en NC maskin och en 

dator vid en svarvoperation. För operation av sådana typer, räcker data som beskriver X och Z 

axlar position för att en NC maskin ska kunna bearbeta arbetsstycket.  

 

(ISO 10303-238 Application interpreted model for computerized numerical 

controllers) 

 
Denna del av standarden beskriver hur nödvändig kombination av datorer i en 

numeriskkontroll linje är. Behovet för att använda datorer för att kunna styra en 

produktionslinje kan inte förnekas. Man kan integrera olika typer av datorer med olika 

programmeringsspråk för att kunna möjliggöra olika typer av arbeten.   
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(ISO 10303-240 Process plans for machined products) 

 
Denna del av ISO 10303 anger användning av de integrerade resurser som krävs för att 

kraven på utrymme och information för utbyte, delning och lång sikt lagring av uppgifter för 

dator-interpretable planerar information för både numeriska kontroll (NC) och manuellt drivs 

program, och därmed förbundna definition produktdata. 

 

 

2. Cell- och linjestyrning  
 
Cell är en samling av olika anordningar som kan bilda ett automatiserat system för att kunna 

effektivisera ett arbete eller höja kvalitet hos en produkt. En produktionslinje kan vara en 

samling av flera celler som arbetar parallellt eller i serie med varandra.  

 

ISO/TR 12186 MAPLE, Manufacturing automation programming 

language environment 
 

Det hade funnits behovet av ett språk som skulle kunna kontrollera, beordra samt koordinera 

olika utrustningar i en cell eller produktionslinje. Kommunikationen mellan alla dessa 

utrustningar och en högre enhet sker med hjälp av ett program vilket kallas för MAPLE. 

Denna standard beskriver hur ett program så som CAD/CAM ska vara definierade för at 

underlätta kommunikationen inom produktion.  

 

ISO 13281 MAPLE, Manufacturing automation programming language 

environment 
Denna standard beskriver den funktionella arkitekturen i MAPLE, en Manufacturing 

Automation Programming Environment. MAPLE är ett gemensamt oberoende av 

leverantören neutral stöd för programplaneringen av flera enheter för tillverkning och 

kontroll. MAPLE erbjuder således en enda miljö för programplaneringen av ett antal enheter 

och kontroller som inte nödvändigtvis görs av samma företag. MAPLE kräver dessutom inte 

att ange särskilda enheter och kontroller vid programmering tid. 

 

 

3. Datakommunikation  

 
För att olika utrustningar kommunicera med varandra i en cell behöver man använda sig av ett 

program. Programmet innehåller bland annat koordinater för de rörelser som verktygen skall 

utföra, för att önskat arbetsstycke tillverkas. Eftersom maskinen är automatisk och 

programmet snabbt kan bytas eller ändras så är NC-maskiner utmärkta för tillverkning av 

både långa och korta serier. Detta är anledningen till att svensk industri tidigt började utnyttja 

NC-maskiner för att höja hög produktivitet och effektivitet. 
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ISO 9506 MMS - Part 1: Service, Part 2: Protocol 
Part 1 beskriver det språk som används för kommunikation mellan en dator och olika 

utrustningar i en cell (en samling av en dator, robot, PLC, NC maskin, mm).  

 

a) en abstrakt modell som definierar interaktionen mellan användare av tjänsten 

b) implementeringar som överensstämmer med ISO 9506, i form av formföreskrifter som är 

associerade med servicebegäranden körning kan kopplas till externt synliga funktionerna. 

c) primitiva åtgärder och händelser för tjänsten 

d) parameterdata som associeras med varje primitiv åtgärd och evenemang 

e) förhållandet mellan, och de giltiga sekvenserna av dessa åtgärder och evenemang 

 

I part 2 beskriver följande; 

  

a) förfaranden för ett protokoll för överföring av data och kontroll från en programenhet till 

Peer programenhet i MMS- sammanhang 

b) sätt att markera tjänsterna som skall användas av programmet enheter vid kommunikation i 

MMS- sammanhang 

c) strukturen i Manufacturing Messaging Specification Protocol Data enheter används för 

överföring av data och kontroll. 

 

 ISO/TR 13283 Time-critical communications architectures 
 

Denna tekniska rapport identifierar användarkrav för system som stöder tidskritisk 

kommunikationssystem och nätverk förvaltning aspekt som är specifika för tidskritiska 

meddelanden arkitekturen i kommunikation med peer-to-peer- och multipeer i eller mellan 

programprocesser. Denna tekniska rapport översätter användarkrav för system som stöder 

tidskritiska meddelanden i QoS- krav för hantering och support av tidskritisk 

kommunikationsnätet med hjälp av begreppen och terminologin i den grundläggande ramen 

för QoS utvecklades av ISO/IEC JTC1/SC21/WG7. Denna tekniska rapport beskriver också 

en modell, egenskaper och funktioner för nätverkshantering i tidskritiska 

kommunikationssystem. Denna tekniska rapport inriktar sig på tidskritisk 

kommunikationssystem som används i diskreta delarna tillverka program, men dessa 

tidskritisk kommunikationssystem också får användas i andra program, inklusive metoder för 

kontroll. Denna tekniska rapport koncentreras främst tidskritiska meddelanden system för 

händelsestyrt program i vilka trafik flöde och nätverket konfigurationsändring dynamiskt, 

men denna tekniska rapport kan också vara tillämplig på drivs av statliga program i vilka 

trafik mönster och konfigurationen är statisk.   

 

ISO 15745 OSAF, Open systems application integration frameworks 

 
15745 beskriver specifika teknologiska elementer och lagar för beskrivning av båda 

kommunikation nätverket och kommunikations relaterade aspekter av utrustningar till IEC 

61158 baserade system.  
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ISO 18629 PSL, Process specification language 

Alla som jobbar med tillverkning och affärsteknik applikation använder sig av process 

information (allt information som är nödvändigt för tillverkningsprocess som till exempel; 

tillverkningssimulation, planering etc.). Alla dessa olika applikationer används på olika sätt 

för att möjliggöra samarbetet mellan dem som är ganska svårt. Med hjälp av PLC 

programmering har man möjligheten att använda dessa applikationer tillsammans. ISO 18629 

stadgar betydelseläran om möjligheter hos en dator som kan översätta och använda alla dessa 

processer information.    

 
4. Drift och underhåll  
 

Drift kan innehålla till exempel följande;  

 

 Att icke nödvändiga produktionsstopp inte uppstå  

 Att begränsa negativ påverkning på kvalitet och miljö  

 Säkerhet runt omkring motorer och utrustningar 

 Att uppehålla utrustningens kapacitet  

 Att reducera energianvändningen 

 

Innehåll kan innehålla till exempel följande;  

 

 Överblick över utrustningar och anläggningar  

 Korrigeringslista med följande reservdelar 

 Lista där aktivitet och tidsintervall är inskrivet 

 

ISO 18435, Diagnostic and Maintenance Applications 

Denna del av ISO 18435 definierar en integration som modell- metoden och dess användning 

att integrera diagnostik, bedömning av förmåga, förutsägelse och underhåll program med 

program för produktion och kontroll. Integration av andra program aspekter som säkerhet, är 

inte omfattas av ISO 18435.  

 

ISO 13374 MIMOSA, Condition monitoring/diagnostics of machines, data 

communication 

Denna del av ISO 13374 information om kraven för en förebild för information och en 

hänvisning som behandling av modellen som en öppen påverka övervakning, diagnostik (CM 

& D) arkitekturen måste överensstämma. Programvara design yrkesverksamma kräver både 

en modell för information och en behandling av modellen att tillräckligt beskriva alla 

databehandling krav. Denna del av ISO 13374 underlättar CM & D systemen är 

driftskompatibla. 
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5. Företagsmodellering  

 
Företagsmodellering handlar om hur ett företag fungerar I praktiken. Denna term kan 

behandla allt ifrån administrativa delen till processer och produktionslogistik.  

 

ISO 14258 Concepts and rules for enterprise models 

Standarden behandlar de begrep och riktlinjer för företag och inriktad för att guida och tvinga 

implementering av användande av standarder. I stort sätt beskriv denna standard allt om 

modellering och företags inbyggnad.   

 

ISO 15704 Enterprise reference architecture and methodologies 

Denna standard beskriver företagsreferens arkitektur och metodik vilka har stor betydelse för 

hur ett företag byggs och bedrivs för att få ett bra resultat.  

Standarden beskriv a) vad som behövs för att bygga ett företag b) viktiga saker för 

ombyggnad av företag c) ökande ändring som rör delar av företag. 

 

ISO 19439 CIM systems architecture, framework for enterprise modelling 

Specificera ramar som måste anpassas för ISO 15704 vilket beskriver ett företag som byggd 

på en mer avancerade modell med inblandning av datorer i produktionen.   

 

ISO 19440 CIM systems architecture, constructs for enterprise modelling 

Denna standard beskriver hur en så kallad CIM cell (COMPUTER INTEGRATED 

MANUFACTURING) byggs upp i en cell integrerad med datorer för att styras och utföra 

olika operationen. I alla automatiserade produktionsceller finns behov av datorer för att kunna 

samordna samarbetet mellan olika utrustningar.   

 

CEN/TS 14818 Enterprise integration - Decisional reference model 

Det finns tre olika faktorer för att kunna bygga upp ett företag. Denna standard beskriver de 

tre modelleringsfaktorerna (information, organisation, kommunikation) som är nödvändiga 

för att ett företag ska fungera. Hur data överförs inom företag? Vilken typ av styrning används 

i företaget? Vilken typ av beslutfattande system existerar i företaget? 
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6. Installation av maskiner  
 

För att maskiner och alla kringutrustningar ska fungera behöver de samverka och ibland 

behövs installation av en eller flera maskiner för att de ska kunna tillsammans producera en 

produkt eller bearbeta en detalj.    
 

ISO 23570 DESINA, Distributed installation in industrial applications 

Hur olika utrustningar ska kopplas till varandra beskrivs med hjälp av denna standard. 

Utrustningar i en cell eller produktionslinje ska kopplas med hjälp av standarder för att kunna 

underlätta operatörns arbete. Vilken sort av kablar ska användas, vilken färg av fodral ska 

användas, vilken typ av anslutning ska användas, etc.  

 

7. Produktionsstyrning  

 
Produktionsstyrning används för fullständig styrning av produktionsprocesserna inom 

tillverkningsindustri.  

 

ISO 16100 Manufacturing software capability profiling 

Motivationen för ISO 16100 härrör från industriella och ekonomiska miljön som anges av 

ISO/TC 184/SC5. I synnerhet finns det brett erkännande av industrin att programvara och 

expertis för att använda denna programvara är tillgångar i företaget. Industrin feedback har 

noterat behovet av förbättring och fortsatt utveckling av aktuell design och tillverkning av 

standarder så att du får programvara driftskompatibilitet. ISO 16100 anger en 

tillverkningsinformation modell som kännetecknar programvarsamverkan rör krav. Med 

samverkar krav uttrycks kan standardgränssnitt mer lätt och snabbt utvecklas med hjälp av 

IDL (Interface Definition Language) eller ett lämpligt programmeringsspråk som Java och C. 

Dessa standardgränssnitt förväntas medger att driftskompatibiliteten mellan manufacturing 

software tools (moduler eller system). Den Unified Modelling Language (UML) används i 

denna standard för modellering dessa gränssnitt. Dessutom tillverkningsinformation modellen 

kan användas för att utveckla ofta delas databasschemat använda språk såsom eXtensible 

Markup Language (XML). Sektorer inom tillverkningsindustrin som bilindustrin, flyg- och 

rymdindustrin, verktygsmaskiner tillverkning, datorn perifera tillverkning och mögel och die 

tillverkning intensivt använda computer- aided design (CAD), datorstödd tillverkning (CAM), 

numeriska kontroll (NC) programplaneringen, datorstödd konstruktion (CAE), produkt- 

datahantering (PDM) och tillverkning genomförandet system (MES) gynnas direkt av ISO 

16100. Programvarukrav för gränssnittet i ISO 16100 kommer att underlätta utvecklingen av;  
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a) driftskompatibla konstruktion och tillverkning av programverktyg som leder till förkortad 

produkten utvecklingstid. 

 

b) nya programvaruverktyg som enkelt kan integreras med nuvarande teknik som leder till 

fler alternativ på marknaden. 

 

c) nya program som leder till minskade investeringar i anläggningar att ersätta äldre system. 

 

d) programmeringsgränssnitt och databasschema som leder till kostnadsbesparingar genom att 

inte behöva utveckla egna gränssnitt för punkt-till-punkt programvaruintegration. 

 

Slutresultatet kommer att bli en minskning av produkten och tillverkning information 

förvaltning kostnads- och lägre kostnader för produkten. ISO 16100 möjliggör tillverkning 

programvara integration genom att tillhandahålla följande; 
 

a) standard gränssnittsspecifikationer som utbyte av information mellan program enheter i 

vissa industriella automatiseringssystem som utvecklas av olika leverantörer. 

 

b) programvara kapacitet profilering, med en standardiserad metod vill göra det möjligt för 

användare att välja programvara enheter som uppfyller funktionskrav. 

 

c) överensstämmelse tester som garanterar integriteten för programvaruintegration. ISO 

16100 består av fyra delar. 

 

Del 1 anger en ram för samverkan mellan en uppsättning tillverkar programvaror som 

används i tillverkningen domänen och dess integrering i ett program för tillverkning. 

 

Del 2 fastställer en metod för att skapa profiler för att tillverka programvara funktioner och 

innehåller en metod för att skapa tillverkning programvara kapacitet profiler även när det 

gäller med de här profilerna vid den tredje etappen för att tillverka program. 

 

Del 3 anger protokollet som gränssnitt och mallar för olika tillämpningsområden. 

 

Del 4 anger koncepten och reglerna för bedömning av överensstämmelse i andra delar av ISO 

16100. 

 

Del 1 i ISO 16100 anger en ram för samverkan mellan en uppsättning program som används 

inom området för tillverkning och för att underlätta dess integration i ett program som 

tillverkning. Denna ram behandlar modeller för utbyte av information, programvara 

objektmodeller, gränssnitt, tjänster, protokoll, kapacitet profiler och överensstämmelse 

provningsmetoder. 
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IEC/ISO 62264 Enterprise control system integration 

Ett företags hierarki och styrning byggs utifrån företagets produktionslogistik. Detta innebär 

att hur och i vilken takt ska företaget producera och hur företaget ska planera för att kunna nå 

de uppsatta målen. Denna standard förklarar denna koppling i ett tillverkandeföretag.   

 

ISO 15531 MANDATE, Industrial manufacturing management data 

I ett fungerande företag data överförs kontinuerlig mellan olika utrustningar och enheter för 

att något arbete ska utföras. Det finns behov att rätt information överföras från ledningen till 

golvet för att underlätta produktion och minskar tillverkningsfel och minska kassationen. 

Standarden beskriver hur detta överföringssystem ska fungera i industrin.   

 

8. Styrning av mät- och provningsutrustning  
 
Det är nödvändigt att kunna mäta resultat av utförda arbetet inom tillverkningsindustri. Både 

data och fysiska resultat mäts för att kunna uppnå önskade resultat. Det finns utrustningar som 

mäter resultatet som är integrerade i produktionscell. Man ska kunna mäta data som kommer 

in i dessa utrustningar samt kunna kalibrera dem för att minimera tillverkningsfel.    

 

ISO 20242 ASAM, Service interface for testing applications 

Standarden beskriver hur kontrollenheter ska kopplas till datorer och produktionslinje för att 

kunna kontrollera och mäta de data som behövs för att säkerställa kontroll av produkten.  

 

ISO 22093 DMIS, Dimensional Measuring Interface Standard 

Syftet med denna standard är att ge en standard för dubbelriktad kommunikation av 

inspektion data mellan system och inspektionsutrustning. Den dimensionell Measuring 

Interface Standard (DMIS) är en vokabulär för termer, som fastställer en neutral utformning 

av program för kontroll och inspektion leder till data.  Framför allt utformat för 

kommunikation mellan utrustning för automatisk är DMIS konstruerade för att vara både 

manreadable och man skrivbar inspektion program som ska skrivas och inspektionsresultat 

som skall analyseras utan användning av dator stöd. Med en förstärkning av hög nivå språk 

tillägg DMIS kan fungera och genomföras som en DME-språk. 
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ISO 10303-219, Dimensional inspection information exchange 

Denna del av ISO 10303 anger användning av de integrerade resurser som krävs för att de 

räckvidder och upplysningar som krävs för att analysera data och rapportering av 

dimensionella inspektioner av fasta delar eller sammansättningar. Dimensionella inspektioner 

kan uppstå när som helst under hela livscykeln för en produkt som kontroll av 

överensstämmelse med specifikationen av konstruktionen som kräver. 

 

ISO/PAS 22720, ASAM Open Data Services 

Standard ASAM ODS har grundläggande kvalitet för att lagra data med en 

architectureindependent metod. Detta leder till stora fördelar när utbyta data mellan olika 

källor och eventuella potentiella kunder. 
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Bilaga 2  
 

Frågeställning  

 

Uppstarta (5 min) 

 

A) Allmän om verksamheten (10 min) 
 

Berätta kort om er verksamhet, vad ni producerar (tjänster/produkter), hur många anställda 

har ni etc.? 

Vilka organisationer samarbetar ni med?  

Vilka är era viktigaste underleverantörer och kunder och vad betyder olika standarder för er 

och dem? 

 

B) Användning av standarder (15 min) 
 

Anser du att er verksamhet har stor nytta av befintliga standarder och i vilken 

utsträckning använder ni olika standarder inom er organisation? 

 

 Vilka olika typer av standarder använder ni och i vilka sammanhang (tillverkning, 

ledning, provning etc.)? 

 Vilka standarder använder ni inom industriell automation? 

 Vilka organisationer ligger bakom dessa (ISO, CEN, IEEE, OMG, OPC)? 

 Hur förhåller sig de olika standarderna ni använder inom industriell automation till 

varandra? 

 Vilka standarder inom industriell automation är mest användbara och viktigast för er? 

 Finns det några problem som ni har löst med hjälp av standarder som du skulle vilja 

lyfta fram? 

 Om vi tittar speciellt på ISO/CEN-standarder i förhållande till övriga, för och emot 

o Användbarhet 

o Nytta 

o Betydelsefulla 

o Komplexitet 

o Hur väl fungerar de i ett system tillsammans, och tillsammans med övriga? 

o Framtagningsprocessen av standarderna 

o Tillgänglighet 

 Vilka faktorer är viktigast då ni väljer att använda en standard? (faktorer enligt ovan, 

etc.)  

 Tycker du att det är svårt att välja rätt standard och rätt kombination av standarder? 
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C) Problem, behov, möjligheter (15 min) 
 

Hur kan man nyttja befintliga och kommande internationella standarder inom industriell 

automation för att fylla behovsgap och öppna upp nya möjligheter inom svensk 

tillverkningsindustri? Hur stor behovet är av nya standarder inom industriell automation? 

 

Om vi tittar på problem, flaskhalsar, utrymme för effektivisering inom er verksamhet, 

finns det några behovsgap som du tror skulle kunna lösas med hjälp av internationella 

standarder inom industriell automation? 

 

 Kompatibilitet mellan system 

 Finns det några områden som du skulle vilja lyfta fram där egna lösningar på problem 

skulle kunna ersättas av internationella standarder (eller eventuellt vidare utvecklas till 

en internationell standard)? 

 

Hur ser det ut när det gäller möjligheter att utveckla er verksamhet, finns det några 

viktiga områden där standarder inom industriell automation skulle kunna öppna upp 

nya möjligheter för er? 

 

 Öppna upp nya marknader/marknadssegment 

 Öppna upp för nya produkter 

 Nya lösningar inom produktionen 

 

D) Deltagande i standardisering, SIS/TK 279 och det internationella arbete 

som den speglar (15 min) 

 
Vilka möjligheter finns med att från svensk sida mer aktivt delta i framtagningen av nya 

internationella standarder inom industriell automation? 
Hur stor behovet är av nya standarder inom industriell automation? 

 

Vad tycker om SIS/TK 279 och den internationella verksamhet som spegelkommittén är 

kopplad till? 

 

 Deltar du/har du deltagit i SIS/TK 279? 

 Har du god kännedom om de standarder som ligger under SIS/TK 279? 

 Tycker du att de standarder som ligger under SIS/TK 279 är viktiga/bra för industriell 

automation? 

 Finns det möjligheter med att ta fram nya standarder för industriell automation i 

Sverige, särskilt inom SIS/TK 279? 

 Rent generellt, hur stort intresse finns för framtagning av nya standarder och vilka ska 

vara delaktiga att ta fram nya standarder tycker du, både från er verksamhet och 

tillverkningsindustrin i stort 
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 Tror du svenska företag skulle gynnas av att det från svensk sida bedrevs ett mer 

aktivt deltagande i framtagningen av nya internationella standarder inom industriell 

automation? 

 Vilka faktorer anser du det är som hindar ett sådant mer aktivt deltagande? 

 Hur ser du på betydelsen av och möjligheten med att koppla ett sådant engagemang 

närmare svensk FoU, och de nationella nätverk kopplade därtill, inom 

tillverkningsindustrin? 

 

Avslutning (5 min) 


