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Sammanfattning 

Det här är en kadidatsuppsats inom industriell logistik som handlar om Industri 4.0 inom 

distributionskedjor i Norrbotten. Industri 4.0 har under den senaste tiden varit ett populärt 

ämne med ett växande antal publicerade artiklar och allt fler verksamheter har visat ett allt 

större intresse.  

Med rapporten vill vi fördjupa vår kunskap inom Industri 4.0, få en bättre förståelse för 

Industri 4.0s påverkan på distributionskedjor samt undersöka verksamheters insikt i ämnet. 

Undersökningen har utgått från tre huvudfrågor: 

1)  Vilka möjligheter och risker skapar Industri 4.0 för distributionskedjan? 

2) Används Industri 4.0 i distributionskedjor i Norrbotten? Om inte, varför inte?  

3) Finns det planer för att implementera Industri 4.0 i distributionskedjor i Norrbotten? 

Data har samlats in från tio relevanta artiklar, fem intervjuer med logistikchefer på några av 

regionens största verksamheter och tre så kallade kompetensintervjuer med personer som har 

insikt i Industri 4.0 inom regionen.   

Resultaten visar att möjligheterna överväger riskerna. Exempel på möjligheter är flexibilitet, en 

mer integrerad distributionskedja, kostnadseffektivitet, effektivare i distributionskedjan, mer 

hållbart, förbättrad transporttid och tillgång till realtidsdata. Exempel på risker är datasäkerhet, 

brist på standard för systemen, integritetskränkande, sämre arbetsmönster, komplexitet, den 

lagliga aspekten och ”high cost investment” med mera. Idag används inte Industri 4.0 i 

distributionskedjan i Norrbotten. Däremot finns det delar av tekniken som används. Det sker en 

kontinuerlig utveckling av tekniken i verksamheters distributionskedjor men det är svårt att 

konkret säga inom vilken tidsram Industri 4.0 kommer att vara implementerat i verksamheters 

distributionskedjor. Undersökningen kommer fram till att det kommer att krävas en ändring av 

verksamheter i Norrbottens distributionskedjor med hjälp av nya innovativa tekniker. Den här 

rapporten kan inte säkerhetsställa inom vilken tidsram Industri 4.0 kommer bli aktivt inom 

distributionskedjor i regionen. 

Luleå, 11 maj, 2018 

 

Fredrik Gustafson Johan Bråtendal 



Abstract 

This is a Bachelor of Science thesis in Industrial Logistics. The focus of this thesis examines 

Industry 4.0 in supply chains in Norrbotten, Sweden. Industry 4.0 has been a popular subject 

during the last couple of years, where the rise of the subject has continuously increased 

amongst scientific articles and business. Therefor we think it is an interesting subject to study 

it at a local level.  

With this thesis we want to increase our knowledge about Industry 4.0 in the supply chain. 

We also want to examine which level of knowledge the companies in Norrbotten have about 

Industri 4.0 in the supply chain. Our three main questions for investigation are:  

1) Which opportunities and risks creates Industry 4.0 for supply chains? 

2) Is Industry 4.0 in supply chains used in Norrbotten? If not, why? 

3) Are there plans to implement Industry 4.0 in supply chains in Norrbotten? 

Data has been collected from ten relevant and trustworthy article analyses, five interviews 

with logistical managers from some of the region’s largest companies, three “competence 

interviews” with people whom has insight in Industry 4.0 in the region.  

The result shows that the opportunities exceed the risks. Examples of opportunities is 

flexibility, a more integrated supply chain, cost efficient, more effective, more sustainable, 

improved transport and a constant access to real time data. Examples of risks are 

cybersecurity, a lack of standard for the systems, violating integrity, worse work patterns, 

complexity, the legal aspect and a “high cost investment” etcetera. Today Industry 4.0 is not 

fully used in the supply chain of the companies in Norrbotten. There are parts of the 

technology behind Industry 4.0 which is used by the companies. The companies in the region 

is constantly evolving their technology in the supply chain, but it is hard to give a timespan 

for when Industry 4.0 might be implemented in their supply chain. The study found that 

companies in the region are going to change their supply chains eventually with the help of 

new innovative technology. It is impossible to say exactly when Industry 4.0 in the supply 

chain is going to be used fully in the region but in the future all businesses will have to 

change. 

Luleå, 11 May, 2018 

 

Fredrik Gustafson Johan Bråtendal 
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1 Introduktion 

Konceptet Industri 4.0 förväntas förändra hela industrin, inte minst distributionskedjan. Det 

syftar till ”den fjärde industriella revolutionen” och möjliggör bland annat kortare ledtider och 

högre flexibilitet när realtidsinformation från hela distributionskedjan samlas in och analyseras. 

Aktörer förutspår att tillverkare kommer kunna reducera logistikkostnader med 50 % (Gerbert, 

et al., 2015). Ämnet har skapat ett stort intresse i industrivärlden där stora förändringar inom 

distributionskedjan förväntas ske. 

Det här arbetet undersöker utvecklingen som förväntas ske i distributionskedjan den närmsta 

framtiden till följd av Industri 4.0 i Norrbotten. Delvis positiv utveckling och möjligheter men 

även negativ utveckling och risker som tekniken kan medföra. Undersökningen ämnar till att 

klargöra hur industrier i Norrbotten arbetar och ser på Industri 4.0 inom distributionskedjor. 

1.1  Bakgrund 

I slutet av 1900-talet har konkurrensen i den globala industrin blivit mer intensiv på grund av 

den tekniska utvecklingen och ökade kundförväntningar. Företag har länge fokuserat på att 

skapa konkurrensfördelar genom att förbättra den interna verksamheten, exempelvis genom att 

hålla en hög kvalitet på produkter till ett lågt pris. Vid den här tiden började det bli svårt att 

utveckla de här konkurrensfördelarna eftersom företag har börjat uppnå en viss jämbördighet i 

området. Därmed började verksamheter söka utveckling i distributionskedjan för att erhålla 

konkurrensfördelar inom andra områden som pålitlighet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. 

Traditionell konkurrens mellan företag har ändrats till en miljö där olika distributionskedjor 

konkurrerar mot varandra. 

Digitalisering har bidragit till ökade kundförväntningar. En ökad online-trend har lett till 

förväntningar på service och möjlighet för mer detaljerade order.  Orderna blir även mer 

individualiserade och anpassade vilket driver verksamheters tillväxt idag. Digitalisering 

möjliggör exempelvis ökad transparens mot kunden där de har tillgång till information om 

möjliga alternativ och jämförelse av pris, vilket ställer krav på en bättre distributionskedja (K. 

Alicke, D. Rexhausen & A. Seyfert, 2016).  

Tekniken som ingår i Industri 4.0 skapar möjlighet att påverka alla områden av 

distributionskedjan. McKinsey förutspådde 2016 att företag kommer att kunna uppnå upp till 

30 % lägre verksamhetskostnader, 75 % mindre kostnader relaterat till förlorad försäljning och 

75 % minskade lager samtidigt som flexibiliteten av distributionskedjan väntas öka (K. Alicke, 
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D. Rexhausen & A. Seyfert, 2016). Då det råder ett klimat med ökade kundförväntningar kan 

Industri 4.0 inom distributionskedjan vara ett nytt sätt att erhålla konkurrensfördelar och 

bibehålla konkurrenskraft på marknaden.  

1.2  Syfte & frågeställning 

Syftet med den här uppsats är att undersöka hur Industri 4.0 förväntas påverka verksamheters 

distributionskedjor i Norrbotten. Undersökningen baseras på vetenskapliga artiklar, 

verksamhetsintervjuer och kompetensintervjuer. 

1) Vilka möjligheter och risker skapar Industri 4.0 för distributionskedjan? 

2) Används Industri 4.0 i distributionskedjor i Norrbotten? Om inte, varför inte?  

3) Hur ser utvecklingen ut för Industri 4.0 inom distributionskedjor i Norrbotten? 

1.3 Avgränsningar  

Arbetet syftar till att undersöka möjligheter och risker med att implementera Industri 4.0 i 

distributionskedjor. För att dra slutsatser kommer arbetet att analyseras från ett teoretiskt- och 

verksamhetsperspektiv.  

Vi väljer att avgränsa oss till verksamheter i Norrbotten, vilket resulterar i att vi får en 

övergripande syn på den regionala marknaden givet vår korta förväntade tidsåtgång. De 

verksamheter som intervjuas kommer tillhöra de 20 största i regionen. På grund av att stora 

verksamheter i det flesta fall har en mer omfattande distributionskedja, anser vi den här 

avgränsningen lämplig eftersom de rimligtvis har en ansvarig logistikchef vi kan intervjua. I 

verksamheterna har vi valt att enbart intervjua personer med stort ansvar för distributions-

/logistikkedjan. Det är för att få en mer exakt bild av hur verksamheterna arbetar med deras 

distributionskedja idag och deras planer för framtiden.  
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2 Teoretiska utgångspunkter  

I den här delen sammanfattas och redovisas teorin för det centrala delarna i det här arbetet. 

Målet är att ge ett perspektiv på den teori som arbetet berör.  

2.1  Distributionskedjan 

Distributionskedjan är flödet av information, material, finans, manskraft och kapitalvaror inom 

ett företag. Mentzer (2001) skriver att en av definitionerna för distributionskedjan är följande.  

”en uppsättning av tre eller fler enheter (organisationer eller individer) direkt involverade i 

flöden upp- eller nedströms av produkter, service, finans, och/eller information från en källa 

till en kund”.  

Mer konkret består en distributionskedja av alla processer som krävs för att uppnå ett 

kundönskemål. En distributionskedja kan delas upp i olika delar som visas i figur 1. Det kan 

vara omvandlingen av råmaterial till produkt, utvecklingen av produkter, förflyttningen av 

material och lager. Delarna kan antingen tillhöra samma verksamhet eller vara helt skilda 

samarbetande verksamheter. Kartläggningen visas i figur 1, hur väl distributionskedjans olika 

delar interagerar och samarbetar med varandra påverkar alla inblandade parter. Olika 

distributionskedjor har olika komplexitet (Mentzer, o.a., 2001, s. 4).  

 

Figur 1 - Exempel på distributionskedja. (Beamon , Measuring Supply Chain Performance, 1999) 

Idag råder en hård konkurrens på den globala marknaden. Online-trender och en mer 

digitaliserad värld har resulterat i ett snabbare informations- och produktflöde. Det är inte längre 
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en konkurrensfördel att leverera produkter i rätt tid till rätt plats, utan det är ett kundkrav. 

Människor kräver idag mer av företagen än någonsin förr, exempelvis högre flexibilitet, 

snabbare leverans och ett större utbud. För att uppnå kundkraven behöver distributionskedjan 

vara välintegrerad och välfungerande. Det har resulterat i att distributionskedjan har blivit mer 

uppmärksammad än tidigare (Jacobs & Chase, 2014, s. 23). 

En mer globaliserad värld och teknisk utveckling har bidragit till utvecklingen av dagens 

kundkrav, vilket har forcerat utveckling utav distributionskedjorna. Teknologiska framsteg och 

nya verktyg har kontinuerligt skapats för att uppfylla efterfrågan. Exempel på områden som 

förbättrats är ordersystem, prognostisering, kommunikation mellan avdelningar, kundsystem 

och produktutveckling. (K. Alicke, D. Rexhausen & A. Seyfert, 2016) 

Det finns negativa konsekvenser med att ha en icke välfungerande distributionskedja. Exempel 

på konsekvenser är högre kostnader och lägre kundnöjdhet. ”The Bullwhip Effect” är en 

konsekvens av vad som kan ske i en distributionskedja med dålig kommunikation.  Det innebär 

att vid förändring av efterfrågan nedströms i företaget medför en stor volatil förändring 

uppströms i distributionskedjan. Mängden producerade produkter är baserade på den 

prognostiserade efterfrågan, ifall kommunikationen mellan distributionskedjans delar är 

otydligt kan det resultera i en högre felsannolikhet. Det resulterar i att en uppskattning görs vid 

beställningen av varorna som leder till att felaktiga kvantiteter levereras från produktion till 

lager. Ett överflöd av producerade varor leder till en ökad kostnad, uppbundet kapital och 

förlorade mantimmar (Lee, Padmanabhan, & Whang, 1997, s. 547). 

Lean är en filosofi som har sitt ursprung som förbättringsstrategi. Även i distributionskedjor 

har det dock visat sig vara väldigt användbart. Det handlar övergripande om att undvika alla 

former av slöserier i en verksamhet. Det har sitt ursprung i tillverkningsindustrin men har sedan 

flera år tillbaka används i andra delar av verksamheter (till exempel distributionskedjan). Med 

lean kartläggs processer som värdeskapande och icke värdeskapande, där det handlar för 

verksamheterna att ta bort eller reducera det icke värdeskapande processerna för att optimera 

och förbättra värdeflödet. Lean ses av somliga som en filosofi som handlar om kontinuerligt 

lärande och en konstant förbättring. Det bygger huvudsakligen på två pelare Just-in-time (JIT) 

och Jidoka (Automation), där Just-in-time handlar om att producera i rätt mängd i rätt tid för 

att minska onödigt extra arbete. Jidoka handlar om att det skall vara lätt att göra rätt, svårt att 

göra fel, med hjälp av automation och kunna kartlägga felen för att sedan åtgärda dem (Bergman 

& Klefsjö, 2012). 
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2.2   Industri 4.0 

Trots att Industri 4.0 är etablerat i näringslivet är definitionen utav konceptet inte helt självklar 

vilket Hofmann & Rüsch (2017) förklarar i sin artikel: 

” Although the term Industry 4.0 roots back to Germany’s high-tech strategy and thus has 

revived a lot of attention recently, it still lacks a precise, generally accepted definition. This 

situation must be considered unsatisfying, especially from a scientific point of view.” 

Det har skett tre industriella revolutioner i tillverkningsindustrins historia. Den första (Industri 

1.0) började runt 1780 med tillverkning i fabriker med hjälp av vatten- och ångkraft. Den andra 

(Industri 2.0) kom i slutet på 1800-talet när moderna tillverkningsmetoder och elektronik 

integrerades i tillverkningsprocessen (till exempel löpandebandprincipen). Den tredje 

revolutionen (Industri 3.0) kom omkring 1970 där fabriker började automatisera 

tillverkningsprocesser. Den fjärde industriella revolutionen (Industri 4.0) spås av somliga 

komma från en rad innovativa teknologier som möjliggör tillgång till och analys av realtidsdata 

från processer genom uppkoppling av enheter till internet. Industri 4.0 väntas skapa en mer 

flexibel och effektiv tillverkning. (Pfohl, Yahsi, & Kurnaz, 2015).  

 

Figur 2 – Beskrivning av de fyra industriella revolutionerna. (Coleman, 2017) 

Termen Industri 4.0 var ett begrepp som 2011 skapades av den tyska regeringen. Målet med 

Industri 4.0 var att införa ett förbättringsarbete för den tyska tillverkningsindustrin. Det skulle 
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göras genom en ökad digitalisering i kombination med en teknisk utveckling och därmed kunna 

skapa ”smarta” fabriker. En ”smart” fabrik är hela tiden uppdaterad av realtidsdata med hjälp 

av sensorer och autonoma system. Maskiner och system kan korrigera sig själva beroende på 

nulägessituationen, det resulterar i en mer optimerad tillverkning. De nya ”smarta” fabrikerna 

skall ha en högre kvalitet, större flexibilitet och snabbare leverans än tidigare. Den tyska 

regeringens mål var att ta hem produktion från lågprisländer tillbaka till Tyskland, där Industri 

4.0 skulle ge en unik möjlighet till nya arbetstillfällen. Industri 4.0 spås ha en stor påverkan på 

den framtida arbetsmarknaden där nya arbetskvaliteter kommer behövas (Lasi, Fettke, Kemper, 

Feld, & Hoffmann, 2014).  

2.2.1 Tekniska kraven för Industri 4.0 

För att kunna implementera och möjliggöra Industri 4.0 och skapa ”smarta” fabriker krävs en 

sammansättning av olika tekniska innovationer. Några av det viktigaste tekniska delarna för att 

etablera Industri 4.0 beskrivs nedan vilka beskrivs som det nio pelarna för Industri 4.0 (Gerbert, 

et al., 2015).  

Internet of Things (IoT) –  Uppkopplingen av ”saker” till internet. Redan idag är en del 

utrustning och produkter uppkopplat till internet. Målet är att koppla upp all utrustning och 

produkter. IoT möjliggör datainsamling från en stor del av processen och därmed tillgång till 

realtidsdata, vilket skapar ett konstant informationsflöde om nuläget för processen (Gerbert, et 

al., 2015). 

Big Data & Analytics –  Uppkoppling av stora mängder utrustning och produkter innebär att 

enorma mängder data skapas, vilket skapar svårigheter vid bearbetning av data. Big data 

innebär tekniken att analysera stora datamängder och ge beslutfattande underlag för att 

underlätta beslut (Gerbert, et al., 2015). 

The Cloud – Genom att spara data på en decentraliserad server, i ”molnet” är data tillgänglig 

om uppkoppling till internet finns. Därmed kan information utnyttjas av flera olika avdelningar 

alternativ företag på olika platser, samtidigt (Gerbert, et al., 2015). 

Autonomous robots – Robotar har länge varit använda inom industrin för att utföra komplexa 

uppdrag. Robotar utvecklas konstant och kan idag lösa svårare problem, arbeta snabbare och 

mer flexibelt. Målet är att skapa fullt autonoma robotar som kan kommunicera med varandra 

och läsa av sin omgivning för att arbeta säkert sida vid sida med människor (Gerbert, et al., 

2015). 
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Simulation – En digital simulering av verkligenheten för att kunna testa produkter mer effektivt 

än innan. En virtuell simulering kan undersöka hur fysiska parametrar kan påverka maskiner, 

produkter och människor. Det leder till en bättre och säkrare testmiljö, samt sen högre kvalité 

på produkterna (Gerbert, et al., 2015). 

Horizontal and Vertical System Integration – I dagsläget är inte företagssystem fullt 

integrerade. Företag, leverantör och kunder har inte i sin helhet ett integrerat informationsflöde, 

inte ens avdelningar internt inom företaget. För att Industri 4.0 skall fungera krävs det att hela 

företagets system, avdelningar och externa kontakter är integrerade. Industri 4.0 kräver att 

information mellan avdelningar flyter snabbt och direkt (Gerbert, et al., 2015). 

Cybersecurity –  Många företag har idag stängda system som inte integreras eller kopplas till 

andra system. Det saknar uppkoppling och fungerar enbart på företagets interna serverar. Det 

resulterar i att dataintrång extern blir ofta svårt. Industri 4.0 kräver en konstant uppkoppling 

och välintegrerade system. Vilket ökar risken för dataintrång, det resulterar i att företag kommer 

behöva utveckla bättre och mer sofistikerade säkerhetssystem (Gerbert, et al., 2015). 

Additive manufacturing – Nyligen har företag anammat additiv tillverkning, såsom 3D Printing, 

som huvudsakligen används för prototyper och tillverkning av individuella komponenter. För 

Industri 4.0 innebär dessa metoder att verksamheter kan tillverka små specialgjorda 

produktionsstorlekar. Det möjliggör decentralisering och transportbehovet blir mindre då en fil 

kan skickas och en produkt kan skrivas ut lokalt istället för att tillverkas på en fabrik (Gerbert, 

et al., 2015). 

Augmented Reality – En teknologi där användaren ser virtuellt simulerade bilder. Bilderna kan 

exempelvis hänvisa användaren till hur ett problem skall lösas med hjälp av pilar som pekar på 

problemet och instruktioner om vad som behöver göras. Det möjliggör personal att utfärda 

reparationer de egentligen saknar kunskap för att utföra (Gerbert, et al., 2015). 

2.2.2 Industri 4.0 användning i dag. 

Som tidigare nämnt består Industri 4.0 av nio huvudpelare. Idag har delar av teknologin som 

ingår i Industri 4.0 börjat användas aktivt av företag. Delar av tekniken som ingår i Industri 4.0 

är fortfarande långt ifrån verklighet, exempel på det är fullständig integration av företag på 

vertikal och horisontal nivå och fullt autonoma robotar som optimerar sig själva. Det finns 

däremot delar utav Industri 4.0 som idag används inom industrin, i distributionskedjan och av 

privata konsumenter. Det finns primärt tre olika huvudpelare som har börjat utvecklas och 

nyttjats av företag; IoT, The Cloud och Big Data & Analytics.  
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IoT används redan inom en del företagsområden och distributionskedjor, däremot inte i den 

utsträckningen som visionen för Industri 4.0 har för IoT. Teknologier som exempelvis RFID-

taggar, GPS:er, bluetooth-uppkopplade enheter samlar in eller bär på information om den givna 

enheten. Genom att sedan koppla upp enheten mot internet kan teknologierna dela information 

som serienummer, tidsstämplar och positionering för att nämna några exempel. Den här 

informationen kan exempelvis bearbetas av system eller skickas till beslutsfattare (He, Tan, 

Lee, & Li, 2009). 

The Cloud har etablerat sig hos konsumentteknologin och börjar etablera sig inom företag. För 

effektiv användning av IoT krävs the Cloud för att spara data. Det finns idag en risk med att 

förlita sig helt på att spara viktiga och privata data i The Cloud. Det blir för företag en konstant 

avvägning mellan flexibilitet, säkerhet, integritet och kostnad  (Want, Schilit, & Jenson, 2015). 

Under de senaste åren har det skett en ökning av användandet av Big Data. Företag försöker att 

nyttja de stora mängder rådata som finns från konsumenter och industrier för att hitta mönster 

och utvinna information som tidigare inte var möjlig. Big Data används idag för att exempelvis 

undersöka kundmönster och ge underlag för beslut. Data samlas in från exempelvis sensorer 

som kan vara fästa vid eller på produkten, uppkopplad utrustning och tredjeparts företag. 

Resultaten kan utnyttjas för smart marknadsföring, en djupare förståelse av konsumenten och 

förbättringsarbete (Russom, 2011). 
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3 Metod 

Här presenteras tillvägagångsättet för att samla in data samt hur vi har valt att analysera data. 

I arbetet utgår vi från en induktiv ansats, målet är att undersöka möjligheter och risker från olika 

synvinklar samt hur bilden av Industri 4.0 ser ut och används i regionen med fokus på 

distributionskedjan. Målet är att samla in kvalitativa data från intervjuer och artikelanalyser 

som kan ge svar på vår givna frågeställning. Vi har använt tre olika tillvägagångsätt för att få 

en tydlig helhetsbild med olika infallsvinklar utav Industri 4.0 inom distributionskedjan, samt 

möjligheter och risker för verksamheter. Genom kompetensintervjuer har personer som arbetar 

med Industri 4.0 i regionen intervjuats, de har en inblick i hur utbredd användningen av Industri 

4.0 är i regionen samt olika perspektiv på möjligheter och risker då de har olika bakgrund. 

Verksamhetsintervjuer ger oss en bild av vilken kunskap stora verksamheter i regionen har om 

Industri 4.0 inom distributionskedjor samt hur det arbetar med de kommande förändringarna. 

Artikelanalys ger oss en mer utstuderad och vetenskaplig bild av Industri 4.0 inom 

distributionskedjor. 

3.1   Artiklar 

3.1.1 Urval 

Urvalet av artiklar har skett genom sökningar på artikeldatabaserna Google Scholar, Emerald 

Insight och Scopus. Krav på artiklarna var att det fokuserar på Industri 4.0 inom 

distributionskedjor/logistik. Eftersom Industri 4.0 är ett relativt nytt begrepp som ej har blivit 

fullständigt implementerat än var fokus på att hitta nya och uppdaterade artiklar. Artiklar som 

har valt ut har som äldst varit från 2015.  

Sökord som har använts för att hitta artiklarna: 

“Industry 4.0 in Supply-Chain-Management”, “Industry 4.0 in distribution”, “Industry 4.0 in 

logistic”, “Industry 4.0 “Supply-chain”, “Logistic 4.0”, “Supply-Chain-Management 4.0”, 

“Supply Chain 4.0” “Smart logistics”.  

3.1.2 Genomförande & Analys 

Artiklarna har noggrant lästs flera gånger. Varje artikel har sammanställts separat med 

möjlighet och risker inom distributionskedjan. Artiklarna har blivit sammanställda där varje 

möjlighet och risk blivit kategoriserade. Varje möjlighet och risk utvärderas sedan och förklaras 

utifrån hur artiklarna beskriver dem.  
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Resultatet presenteras först i en tabell där varje möjlighet och risk presenteras samt hur frekvent 

de är nämnda i varje artikel. Varje möjlighet och risk förklaras sedan under tabellen. 

3.1.3 Validitet och reliabilitet 

Artiklarna är fokuserade på möjligheter. De är positivt orienterade mot Industri 4.0 vilket 

kanske inte ger en neutral bild av möjligheter och risker. Det finns också ett stort utbud utav 

artiklar vilket kan resultera i att vi inte har valt de tio bästa för vår frågeställning. Ämnet är 

relativt nytt vilket gör att det är en spridd uppfattning vad som faktiskt menas med Industri 

4.0. 

3.2  Kompetensintervju 

3.2.1 Urval 

Intervjuobjekten har valts ut utifrån att aktivt arbeta med Industri 4.0 i Norrbotten. För att få 

flera infallsvinklar och synsätt har vi sökt intervjuobjekt med olika bakgrund. Vi har sökt 

personer som arbetar med Industri 4.0 aktivt i näringslivet och personer med en mer akademisk 

och teoretisk bakgrund i Industri 4.0. Urvalet har skett för att få en bred inblick i utvecklingen 

av Industri 4.0 i regionen.  

3.2.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i person, alternativt över Skype om möjligheten att träffas i 

verkligheten inte fanns. Samtalen har blivit inspelade med hjälp av mobiltelefon. För att få en 

struktur på intervjun men fortfarande bibehålla utrymme för frågor och mer djupgående 

konversation genomfördes en semistrukturerad intervju. För att kunna samla bra kvalitativa 

data krävs det att intervjun tillåts ta sin tid och bli ingående. Intervjuerna har tagit en timme att 

genomföra. Ramverket för intervjuerna återfinns i bilaga 2. Under intervjuerna har följdfrågor 

ställts för att förtydliga och möjliggöra mer ingående svar. Intervjufrågorna är uppdelade i tre 

delar, frågor om intervjuobjektet, Industri 4.0 i regionen idag och framtiden för Industri 4.0 i 

regionen. Efter varje intervju har intervjuerna blivit transkriberade. 

3.2.3 Analys 

För att kunna presentera resultatet har varje intervju blivit sammanställd separat. Resultaten 

presenteras som en sammanflätad text. Resultatet presenteras i sex delar Intervjuobjektet, 

Defintioner, Industri 4.0 i Norrbotten idag, Industri 4.0 i Norrbotten om femår, Möjligheter & 

Risker och ”finns det en risk att Industri 4.0 är en trend?”. Resultatet är en sammanställning 
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av det åsikter och tankar intervjuobjekten har. Innehållet i resultatet kommer från intervjuerna 

och de exakta citaten kan återfinnas i bilaga 4.  

3.2.4 Validitet och reliabilitet 

En risk med att intervjua enbart tre personer är att vi inte får en tillräckligt bred insamlingsbas. 

Däremot kräver kvalitativa data att personen blir analyserad på djupet för att verkligen förstå 

och analysera vad intervjuobjektet menar. Vårat arbete har distributionskedjor som huvudfokus 

vilket inte är våra intervjuobjekts arbetsområde, det skapar svårighet för dem att specificera 

möjlighet och risker för just distributionskedjan. Eftersom vi inte direkt-citerar intervjuobjekten 

i resultatet finns det en risk att vi har misstolkat och därmed uttryckt oss fel.  

3.3   Verksamhetsintervjuer 

3.3.1 Urval 

Intervjuobjekten har valts ut utifrån de 20 största verksamheterna i Norrbotten. Verksamheterna 

har större omsättning och har därmed rimligtvis större resurser för utveckling än mindre 

verksamheter. Därför är det troligtvis en högre sannolikhet att de verksamheterna arbetar med 

eller har Industri 4.0 i åtanke. Större verksamheter är mer intressanta för oss på grund av att de 

har en större distributionskedja, vilket kan ge ett mer utvecklat och bättre svar på vår 

frågeställning. Den person med bäst insyn inom respektive verksamhets distributionskedja har 

valts ut genom aktiva samtal med verksamheterna. Målet har varit att intervjua logistik- och 

distributionskedjeansvariga hos verksamheterna för att kunna få en så bra inblick som möjligt, 

samt att de är insatta i framtidsplanerna för verksamheten.  

3.3.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes över telefon eller på Skype och tog mellan 10 till 20 minuter. 

Samtalen har blivit inspelade med hjälp av mobiltelefon. Intervjun är standardiserad där vi ställt 

intervjufrågor som återfinns i bilaga 2. Intervjufrågorna som återfinns i bilaga 1 är utformade 

att vara öppna så att intervjuobjektet kan uttrycka sig fritt. Strukturen på intervjun är uppdelade 

i fyra delar, frågor om intervjuobjektet, verksamheternas arbete med distributionskedjor idag, 

framtids- och utvecklingsplaner för distributionskedjan samt kunskap och användning av 

Industri 4.0. Terminologin kan skapa kommunikationsbarriärer, därför inledde vi att förklara 

begreppet Industri 4.0 samt vilka tekniker som ingår. Vi har lagt upp intervjufrågorna så att 

intervjuobjektet inte behöver använda en Industri 4.0-terminologi. Det ger en inblick om 
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verksamheterna arbetar med Industri 4.0 eller delar av det utan att vara insatta i terminologin. 

Efter intervjuerna har dem blivit transkriberade.  

3.3.3 Analys 

Intervjuerna har sammanställts i fem separata texter som sedan har blivit uppdelade i fem delar, 

där varje del skall bidra med att svara på frågeställningen. Resultatets delar är Intervjuobjekten, 

Kunskapsnivå om Industri 4.0, Användning av Industri 4.0 inom distributionskedjan, 

Möjligheter & Risker. Delarna har valts ut för att kunna bidra till att svara på den givna 

frågeställningen.  

3.3.4 Validitet och reliabilitet 

Vi intervjuade endast fem verksamheter i Norrbotten, vilket gör att vi kan få en uppfattning om 

hur långt Industri 4.0 har kommit i regionen bland de stora bolagen. För att få en mer exakt bild 

skulle en kvantitativstudie behöva genomföras bland samtliga stora verksamheter i Norrbotten. 

Ett problem under genomförandet av intervjuerna har varit terminologin med Industri 4.0. Vår 

undersökning har inte gått ut på om Industri 4.0 är ett vedertaget koncept, utan om verksamheter 

faktiskt använder konceptet samt möjligheter och risker som finns med det inom 

distributionskedjan. För att undgå en misskommunikation rent terminologiskt använde vi vår 

förklarande mall innan intervjuerna vilket återfinns i bilaga 2. Genom att intervjua högt uppsatta 

personer med insikt inom verksamheternas distributionskedjor tror vi att det har en större 

inblick i det strategiska arbetet.   
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4 Resultat och Analys 

4.1    Artikelresultat och analys  

I den här delen presenteras de möjligheter och risker som tas upp i de tio analyserade 

artiklarna som återfinns i bilaga 5. Möjligheterna och riskerna har sammanställts i två 

stapeldiagram för att ge en överblick över hur frekvent de nämns i artiklarna. Därefter 

förklaras de utifrån vad artiklarna skriver om dem.  

4.1.1 Möjligheter 

I tabell 1 presenteras resultatet av de möjligheter som nämns av de analyserade artiklarna. 

Flera av artiklarna presenterar samma möjligheter och ser vi på flexibilitet så presenteras det 

utav samtliga artiklar som analyserats. Nedan sammanställer vi vad möjligheterna betyder och 

hur de presenteras i de olika artiklarna.  

 

Flexibilitet - Flexibilitet innebär i artiklarna förmågan för ett företag att reagera på 

marknadsförändringar, att optimera och ställa om avdelningarna i en verksamhet för att uppnå 

det nya kundbehovet. En ökad flexibilitet resulterar i en förhöjd kundservice, optimerad 

tillverkning som resulterar i mindre uppbundet kapital och onödig produktion (Barreto, Amaral, 

& Pereira, 2017). 

Tabell 1 - Antal artiklar som diverse möjligheter som nämnts i. 
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Kostnadseffektivt - Johansson, o.a., (2017) förklarar att ett minskat behov utav anställda är en 

följd av Industri 4.0, vilket kommer att reducera anställningskostnader. Gregor, Krajcovic, & 

Wiecek (2017) ger ett exempel på ett robotsystem som styr lagerhantering, det reducerar 

driftskostnaderna utav lagret med 80–90 % jämfört med om det hade varit styrt utav människor. 

Samtidigt ökar de prestandan med 20–30 % och minskar risken för fel signifikant. Det är inte 

bara minskade lönekostnader som bidrar till kostnadseffektivitet, reducerade 

lagerhållningskostnader och minskade kostnader relaterat till komplexitetshantering bidrar 

också (Hofmann & Rüsch, 2017). 

Autonoma processer - Visionen med Industri 4.0 är att skapa ett nätverk av maskiner som 

autonomt kan utbyta information och kan kontrollera varandra, det utgör grunden för ”smarta” 

fabriker (Tjahjono, Esplugues, Ares, & Pelaez, 2017).  

Den generella uppfattningen hos artikelförfattarna är att distributionskedjor kommer gå att 

autonomisera till viss del. Hofmann & Rüsch (2017) förklarar att de flesta experter är eniga om 

att delar av den operativa logistikens såsom plockning, lastning och lagerhantering kommer bli 

mer autonoma inom de kommande åren. De experter som Hofmann & Rüsch (2017) intervjuat 

förklarar att de är osäkra på om visionen om fullständigt autonoma processer är uppnåbar, det 

finns stora utmaningar att övervinna innan det skulle kunna vara möjligt. De förutspår att 

robotar kommer samexistera med logistikpersonal.  

Effektivitet - Idag är det viktigare än någonsin för företag att ha en väl genomtänkt och 

faktabaserad utvecklingsplan för företaget. Dagens samhälle utvecklas och växer snabbt, det är 

idag nödvändigt att kunna agera effektivt för att kunna överleva och vara konkurrenskraftig 

(Gregor, Krajcovic, & Wiecek, 2017). 

Genom insamling och analys av realtidsdata är det möjligt att öka distributionskedjans 

effektivitet. Det bidrar till att störningar i processer kan minimeras, därmed kan operationer 

optimeras vilket bidrar till högre kundtillfredsställelse. Exempelvis utför DHL ett pilotprojekt 

där de med hjälp av realtidsdataanalys utför riskutvärderingar som minimerar risken för 

störningar i deras distributionskedja (Witkowski, 2017). Vidare förklarar Barreto, Amaral, & 

Pereira (2017) att effektivitet inom logistiken kommer förbättras till följd av machine-to-

machine (M2M) kommunikation. Vilket är att maskiner kan kommunicera med varandra utan 

att gå igenom en människa.  

Realtidsdata – Realtidsdata är information som är insamlat och tillgängligt direkt. IoT nämns 

primärt som metoden för insamling. Insamlingen sker vanligtvis genom internetuppkopplade 
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sensorer, RFID-taggar eller GPS-trackers fästa på produkter eller maskiner (Barreto, Amaral, 

& Pereira, 2017). Användningen och bearbetningen av realtidsdata ger verksamheter en 

möjlighet att förbättra underlag för beslutsfattande. De operativa besluten kan tas snabbare och 

med en större precision eftersom organisationen är direkt uppdaterade om nulägessituationen. 

En artikel belyser också att realtidsdata kan användas för att uppnå ett säkrare och mer effektivt 

tillvägagångsätt att prognostisera med hjälp av det konstanta informationsflödet (Witkowski, 

2017). 

Realtidsdata är viktigt för att kunna hantera flöden mer effektivt, skapa smartare transporter och 

förbättra riskhantering (Hofmann & Rüsch, 2017). En annan artikel belyser även att 

verksamheter kan övervaka exakt hur produkter flödar igenom hela distributionskedjan för att 

lokalisera flaskhalsar, och därmed kunna kartlägga var förbättringar behövs (Barreto, Amaral, 

& Pereira, 2017). 

Flexibiliteten kommer från en realtidsuppdatering av nulägessituationen vilket leder till att 

besluten kan decentraliseras och tas snabbare (Maslaric, Nikolicic, & Mircetic, 2016).  

Flexibiliteten kommer också från att ett företag har ett vertikalt och horisontellt integrerat 

företagsnätverk, kan information flöda fritt inom distributionskedjan. Vilket är något 

verksamheter vill uppnå med Industri 4.0 (Tjahjono, Esplugues, Ares, & Pelaez, 2017). 

Förbättrade transportflöden - Artiklarna lyfter flera olika exempel till hur transportflöden 

kan förbättras med hjälp av Industri 4.0. Industri 4.0 möjliggör en utveckling av transportsystem 

som tillåter transportföretag att analysera och övervaka sina transporters exakta positioner, 

samtidigt som de övervakar rörelsen och kommunikationen mellan kund och leverantör 

(Barreto, Amaral, & Pereira, 2017). Industri 4.0 möjliggör ett nytt tillvägagångsätt för hur 

transporter förflyttar sig mer effektivt och tidsoptimerat. Resvägarna kan nu vara förinställda 

och arbeta efter givna krav och specifikationer, vilket möjliggör att lastbilarna kan arbeta under 

mer konstant hastighet och därmed spara bränsle (Witkowski, 2017). 

”Smart” transport kommer vara en stor del för att upprätthålla vår ekonomi. En smartare 

transport innehåller riskbedömningssystem, sensorer för att mäta förhållandena för produkterna 

i transportnätverket (Witkowski, 2017). Industri 4.0 kommer leda till mer flexibla och 

anpassningsbara transporter vilket i sin tur leder till en bättre koordination mellan kund, företag 

och leverantör (Barreto, Amaral, & Pereira, 2017). Gregor, Krajcovic, & Wiecek, (2017) 

förespår att år 2030 kommer hälften av de europeiska fabrikerna använda sig av självkörande 

transporter för att förbättra och underlätta flödet och transport av material.  
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Samspel mellan maskin och människa - Målet med Industri 4.0 är inte att ersätta människor 

med maskiner, utan att undvika osäkerheter i processer där information delas ansträngningslöst 

och i realtid. Det kommer alltid finnas ett behov att ha människor som kontrollerar processer 

och tar kommando när system felar (Barreto, Amaral, & Pereira, 2017). Johansson, o.a. (2017) 

skriver att ett sampel mellan människa och robot kan öka effektiviteten och minska människans 

inblandning i farliga uppgifter. Hofmann & Rüsch (2017) förtydligar att mänskligt 

beslutsfattande kommer behövas på en strategisk nivå medan den operativa nivån kommer gå 

över mer mot att kontrollera och övervaka processer.  

Integrerad distributionskedja - Industri 4.0 har potential till att ändra dagens isolerade 

processer till att bli optimerade och fullständigt integrerade med produkt- och dataflöden i 

distributionskedjorna (Strange & Zucchella, 2017). Hofmann & Rüsch (2017) förklarar att 

molnbaserade affärssystem är en teknik som kan bidra till att skapa denna ”end-to-end” 

integrationen. Däremot tar Hofmann & Rüsch (2017) även upp att många experter som de 

intervjuat tror att en ”end-to-end” integrerad distributionskedja idag inte är uppnåbar. En expert 

ger ett exempel från bilindustrin där integrationen av distributionskedjan redan ligger på en hög 

nivå. Experten tvivlar på att de här företagen idag är villiga att genomföra ytterligare stora 

investeringar för att öka integrationen ytterligare, eftersom förbättringen skulle vara marginell. 

Transparens - Witkowski (2017) förklarar att fram till idag har containrar tillsammans med 

RFID-teknologin bidragit till ökad transparens och spårbarheten i distributionskedjan. Om vi 

blickar framåt kommer transparensen öka ytterligare till följd av de tekniker som ingår i Industri 

4.0. Exempelvis förklarar Hofmann & Rüsch (2017) hur molnbaserade affärssystem för hela 

distributionskedjan kommer kunna skapa en ”end-to-end” transparens. Barreto, Amaral, & 

Pereira (2017) förklarar att transparensen möjliggör det för planerare i olika delar av 

distributionskedjan att agera snabbare i olika situationer.  

Förbättrad hållbarhet - Den svenska visionen av Industri 4.0 är att motivera innovativ och 

hållbar produktionstillverkning. Ett miljövänligt fokus från verksamheter anses vara ett krav 

för att skapa en attraktiv arbetsplats (Johansson, o.a., 2017). 

De innovativa lösningarna som uppstår till följd av tekniken i Industri 4.0 spås förbättra 

hållbarheten i verksamheter. Strategier för ett hållbart företagande är en nyckelfaktor för 

framtidens bolag, vilket Witkowski (2017) tror Industri 4.0 kan hjälpa till med. Användningen 

av IoT-utrustningen möjliggör en smartare användning av resurser och förflyttningar, vilket 

kommer ha en positiv miljöpåverkan för jordbruk och industri men också en mer effektiv 
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hantering utav vattenresurser (Witkowski, 2017). Att kunna analysera uppkopplade logistik- 

och transportprocesser ger dataunderlag för att förbättra dem. Det resulterar i en bättre 

hållbarhet samtidigt som verksamheter bevarar den ekonomiska hållbarheten (Barreto, Amaral, 

& Pereira, 2017). 

4.1.2 Risker 

I tabell 2 presenteras resultatet av risker som nämns av de analyserade artiklarna. Risker är 

inte lika frekvent nämnda som möjligheterna, men säkerhet är den mest återkommande risken 

som artiklarna tar upp. Nedan sammanställer vi vad riskerna betyder och hur de presenteras i 

de olika artiklarna.  

 

Datasäkerhet – Teknologin är en kritisk del för att lyckas driva en framgångsrik verksamhet 

framåt, men med en högre tillförlitlighet på teknologi ökar risken för dataintrång. 

Datamängden verksamheter hanterar ökar till följd av Industri 4.0, vilket skapar fler risker för 

brister i säkerheten på grund av lättare intrång från tredje part. Det på grund av att det finns ett 

ökat antal enheter som är uppkopplade därav fler ingångspunkter i systemet (Barreto, Amaral, 

& Pereira, 2017). 

Implementeringen av IoT bör vara oroande för ledningen enligt Strange & Zucchella (2017).  

De beskriver att IoT kan ändra hur dataintrång kan ske. Nu kan skadliga program komma in via 

en av de miljoner inbäddade sensorer och kommunikationsapparater som krävs för ett 

Tabell 2 - Antal artiklar som diverse risker nämnts i. 
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fullständigt IoT-nätverk. Varje enhet är en potentiell ingångspunkt för dataintrång. (Strange & 

Zucchella, 2017). 

Sämre arbetsmönster - Tjahjono, Esplugues, Ares, & Pelaez (2017) lyfter att samarbetet 

mellan människa och maskin kan påverka hur människor tar beslut, idag är inte fenomenet 

vidare studerat. Den ökade digitaliseringen på arbetsplatser leder till att arbetstagare till slut 

kommer kunna fjärrstyra processer från mobilen. Det resulterar i en stor personlig frihet där 

arbetstagaren inte behöver sitta precis vid processen utan kan göra det från en avlägsen plats. 

Om arbetstagaren har en tillgänglighet till verksamheten digitalt, kan det resultera i att 

arbetstagaren inte vet när arbetsdagen börjar och när den tar slut (Johansson, o.a., 2017).  

Den lagliga aspekten - Strange & Zucchella (2017) lyfter problemet att verksamheter i världen 

saknar en gemensam standard för hur intellektuell egendom skall hanteras (abstrakt egendom 

som är resultatet av kreativitet, såsom patent, upphovsrätt och tankar). Med Industri 4.0 kommer 

användandet av intellektuella egendomar öka. Frågor som artikeln lyfter är vilken nations lagar 

som ska kontrollera företags intellektuell egendom.  

Är det landet som informationen skapas i, eller landet var företaget kommer ifrån? Med en mer 

integrerad distributionskedja och mer utsuddade landsgränser kommer information och tjänster 

flyta snabbare. Vilket land skall företaget skatta i? Om den digitala tjänsten är skapad i ett land 

men nyttjad i ett annat (Strange & Zucchella, 2017). 

Implementation av teknologi där människor arbetar bredvid autonoma maskiner kommer kräva 

nya lagrestriktioner, vad som är tillåtet eller inte. (Tjahjono, Esplugues, Ares, & Pelaez, 2017). 

Hofmann & Rüsch (2017) föreslår att det krävs framtida undersökningar för att se hur lagar 

behöver utvecklas för att anpassa sig för Industri 4.0.  

Psykisk ohälsa - När arbetsrutiner blir mer digitala krävs inte längre att vi är tillgängliga fysiskt 

vid en faktisk arbetsplats som nämnt i tidigare risk. Det kan resultera i många positiva fördelar 

men också nackdelar enligt Johansson, (2017). Det kan leda till att personalen måste vara 

uppkopplade och på ”stand-by” 24 timmar om dygnet. Linjerna mellan arbetsliv och privatliv 

suddas ut och personalen kan känna ett ökat ansvar att konstant övervaka och bibehålla kontroll 

över arbetssituationen, vilket kan leda till nya psykologiska problem (Johansson, o.a., 2017). 

Integritet - Den nya relationen mellan teknik, arbete, människa och maskin och nya 

arbetsförhållande kommer leda till att integritetsproblem kommer att få en större 

uppmärksamhet. Industri 4.0 kan resultera i att verksamheter mäter medarbetarnas puls, 

temperatur med hjälp av kroppssensorer för att upprätta en mer säker och effektiv arbetsplats 
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(till exempel i farliga arbetsmiljöer som gruvor). Mätvärdena kan vara högst personliga och ett 

hot mot den personliga integriteten. Enligt författarna krävs fortsatt forskning inom området 

människo-maskin interaktioner med integritet som huvudområde (Johansson, o.a., 2017). 

Genom användandet av Big Data-hantering ökar risken för cyberintrång, personlig information 

kan bli exponerad, vilket resulterar i att din personliga integritet äventyras. Enligt Strange & 

Zucchella (2017) behövs det krav på hur data får skickas mellan företag för att inte kränka 

personers integritet. I Witkowski, (2017) analys utryckte 40 % av de analyserade en oro för hur 

deras privata information kunde hanteras av nya IoT-lösningar.  

Minskade arbetstillfällen - Enligt Tjahjono, Esplugues, Ares, & Pelaez, (2017) finns det en 

risk för fler uppsägningar hos arbetskraften, eftersom optimeringar genom Industri 4.0 inte tar 

till hänsyn till de anställda.  

Komplexitet - En risk som två artiklar nämner är att en stor risk finns vid den faktiskt 

implementationen utav Industri 4.0. Witkowski (2017) menar på att komplexiteten hos de 

tekniska lösningarna är så hög att implementeringen av Industri 4.0 blir en risk eftersom även 

den blir komplex. Hofmann & Rüsch (2017) skriver att Industri 4.0 är ett koncept som skall 

underlätta komplexiteten i ett företag, men att vid implementeringen utav Industri 4.0 sker 

enligt författarna en ökad komplexitet inom produktion och logistikkedjan. 

Om verksamheter går från att operatörer arbetar aktivt med processen till en mer autonom 

verksamhet, där operatörens roll är att övervaka processen kan det resultera i ett mer negativt 

arbetsmönster för operatören. När processen går från aktivt deltagande till passivt övervakande 

kan arbetstagaren känna sig ostimulerad och uttråkad. Även om processen är central för 

verksamheten, och operatören har ett högt ansvar (Johansson, o.a., 2017). 
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4.2   Resultat Kompetensintervjuer 

I den här delen presenteras resultatet och analysen av kompetensintervjuerna. Målet är att få 

en djupare inblick i hur Industri 4.0 ser ut i idag och kommer se ut i framtiden i Norrbotten. 

4.2.1 Intervjuobjekten 

Intervjuer har utförts på tre personer med god insikt inom Industri 4.0. I den här delen kommer 

resultatet av kompetensintervjuerna presenteras. Citat som det här resultatet baseras på återfinns 

i bilaga 4.  

Jarkko Erikshammar är en teknologie doktor som idag arbetar som Seniorkonsult på iTid och 

adjungerande adjunkt på Luleå Tekniska Universitet. Han har arbetat med Industri 4.0 sedan 

2016 och i det bredare perspektivet utav liknande koncept sedan 1998. Idag är Jarkko 

projektledare för en förstudie om Industri 4.0 i Norrbotten. 

Jan Johansson har varit professor på Luleå Tekniska Universitet sedan 1995 och har varit 

verksam inom Industri 4.0 sedan det först pratades om i Sverige runt 2013. Han är medförfattare 

till artikeln ”Work and Organization in a Digital Industrial Context” vilket är en av de tio 

analyserade artiklar i det här arbetet.  

Thomas Marklund är VD för Ditwin som arbetar med virtuell produktutveckling och 

produktsimulering. Ditwin hjälper organisationer att ta steget mot Industri 4.0. Han har arbetat 

inom den virtuella industrin sedan han tog examen från Luleå Tekniska Universitet 1991.  

4.2.2 Definitioner  

Vi bad intervjuobjekten att definiera begreppet Industri 4.0, se fullständiga definitionerna i 

bilaga 4. Samtliga definitioner är snarlika, men de fokuserar på lite olika saker. Både Marklund 

(2018) och Johansson (2018) fokuserar på den tekniska aspekten som insamling av 

realtidsinformation samt sammankoppling utav produkter, maskiner och system. Johansson 

(2018) skiljer sig från Marklund (2018) och utvecklar sin definition och fortsätter förklara: 

”Man behöver inte bry sig vad man samlar in för information, utan det kan man analysera i 

efterhand”. Erikshammars (2018) definition skiljer sig en aning från Johansson (2018) och 

Marklund (2018); "Jag definierar Industri 4.0 som både en teknologi för att möjliggöra en 

effektivare produktion samt ett organisationsperspektiv där det handlar om att utveckla och 

förvalta nya affärsmodeller och kompetenser inom teknikens ram”. Han fokuserar inte bara på 

tekniken i sin definition utan ser även Industri 4.0 som ett organisationsperspektiv.  
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4.2.3 Industri 4.0 i Norrbotten idag 

Intervjuobjekten är enade om att kompetensen hos verksamheter i regionen är angående Industri 

4.0 är relativt låg. Erikshammar (2018) tror att det kan bero på en dålig omvärldsbevakning, låg 

utbildningsnivå och att organisationer är nöjda med sitt nuvarande tillstånd. Även om den 

generella kunskapsnivån inom området inte är hög angående Industri 4.0 i dagsläget poängterar 

samtliga intervjuobjekt att delar utav Industri 4.0 används i regionen. Marklund (2018) 

understryker att det i sin helhet inte finns någon verksamhet som idag implementerat Industri 

4.0 fullt ut. 

4.2.4 Industri 4.0 i Norrbotten om 5 år 

De har alla gett olika svar på frågan om hur Industri 4.0 används i regionen om 5 år. Marklund 

(2018) förklarar att det i hans område (virtuell produktutveckling och simulering) finns en 

tröghet i utvecklingsarbetet. Erikshammar (2018) tar upp ett mer generellt perspektiv och tror 

att konceptet om 5 år har utvecklats och mognat samt att ny teknik kommit speciellt inom AI, 

energiförsörjning och kommunikation. Johansson (2018) tror att Industri 4.0 kommer att 

komma tidigt i distributionskedjorna. Mer regionsspecifikt tror han att det på sikt kommer 

gynna regionen eftersom vi är väldigt kommunikationsberoende i norr. Om kommunikationen 

och interaktionen mellan människor går via nätet så blir personer mer platsoberoende, därmed 

behöver de inte träffas i Stockholm. 

Både Johansson (2018) och Marklund (2018) förklarar att det finns ett behov för standarder för 

att kunna få det hela att fungera. Om olika verksamheter (samt avdelningar i verksamheter) ska 

kunna integreras i en distributionskedja behöver system interagera med varandra. Standarder 

skapar förutsättningar för att olika system ska kunna interagera med varandra. Johansson (2018) 

klargör att den förste som utvecklar ett system ofta sätter normen, ibland diskuteras ämnen inom 

exempelvis EU för att komma fram till standarder men det tar ofta väldigt lång tid. Han tar upp 

ett exempel från PC-världen där de i starten hade öppet protokoll, företag hade öppen källkod 

och byggde vidare på det som redan utvecklats och därmed utvecklades en norm som inte 

beslutats hos en högre instans.  
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4.2.5 Möjligheter & Risker 

Tabell 3 visar intervjuobjektens möjligheter och risker med Industri 4.0 inom 

distributionskedjan. Intervjuobjekten är mer möjlighetsorienterade än riskorienterade. Jan 

Johansson är den enda som nämner ett flertal risker. 

 

4.2.6 Finns en risk att det är en trend? 

Alla tre är överens om att det inte är en trend. Erikshammar (2018) är rak och säger att allt pekar 

mot Industri 4.0. Johansson (2018) förklarar:  

"Trend är det inte, kanske är hypningen av det en trend. Jag tror inte det går att stoppa. Man 

kan inte säga nej till den produktionsteknik som finns. Men man får försöka hålla den under 

kontroll och hitta civiliserade former att använda den.".  

Han fortsätter och förklarar att detta är en utveckling utav Lean Production: 

"Ungefär samma koncept gick under Lean Production tidigare. Det är inte så att man byter 

koncept utan det är en ganska mjuk övergång.” … ”Nu när det är lite mer teknikfokus, pratar 

man om Industri 4.0. Jag beskriver det som en sedimentteori, det grumlar och saker och ting 

händer, så sjunker det ner och blir sediment. Så kommer nytt med Lean och det sjunker ner. 

 Möjligheter Risker 

Jan Johansson • Pressar tider 

• Blir platsoberoende 

• Mer automatiserat 

• Flexibilitet 

• Integritetsproblem 

• Mer individuellt arbete (svårt att 

upprätthålla den fackliga 

soliditeten) 

• Teknik är ofta könsmärkt 

Thomas Marklund • Kan exempelvis se vad som 

händer om en produkt 

förändras i produktion. 

Flaskhalsar blir synliga & 

kapacitet kan beräknas. 

• ”Adapt or die” (om det blir en 

revolution) 

Jarkko Erikshammar • Utveckla och effektivisera 

verksamheter 

• Skapa tillväxt 

• ”Adapt or die” 

Tabell 3 - Sammanställning av möjligheter och risker presenterade i kompetensintervjuer. 
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Men det finns kvar alla de här tidigare kunskaperna och teorierna, de dyker alltid upp och är 

med." 

Marklund (2018) förklarar att just konceptet Industri 4.0 kan vara en trend, men tekniken är inte 

det. Själva tekniken kan komma att byta skepnad likt Lean:   

"Lean var ju något som från början kom från Toyota. Men idag är det väldigt olika vad som 

är Lean just för dig. Det är lite samma sak som händer med Industri 4.0, där man pratar 

exempelvis om produktion 4.0...".   

4.2.7   Analys av kompetensintervjuer  

Intervjuobjekten är överens om att konceptet inte används i en fullskalig form idag men att delar 

utav det används i Norrbotten. När intervjuobjekten blickar mer framåt i tiden är alla positivt 

inställda till utvecklingen, men vi kan sammanfatta deras åsikter med att den kommer ta olika 

lång tid inom olika områden. Marklund (2018) tar upp att det är en trög utveckling inom virtuell 

produktutveckling medan Johansson (2018) förklarar att Industri 4.0 kommer komma tidigt 

inom distributionskedjan. Primärt nämns möjligheterna med Industri 4.0. Förutom risken 

”adapt or die”, tar enbart Johansson (2018) upp fler risker vika samtliga har med anställda att 

göra. Ser vi på verksamheternas utveckling instämmer samtliga att den kommer utvecklas till 

det positiva. Däremot tar Marklund (2018) och Johansson (2018) upp att Industri 4.0 är ett 

naturligt steg i utvecklingen och att det är tekniken som ingår i Industri 4.0 bidrar till 

utvecklingen, inte Industri 4.0 i sig då det bara är ett koncept.  
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4.3  Resultat Verksamhetsintervjuer 

I den här delen presenteras resultatet och analysen av verksamhetsintervjuerna, den är helt 

baserad på citat som är tagna ur de transkriberade intervjuarna. Citat från intervjuerna 

återfinns i bilaga 3. Målet är att få en bättre uppfattning om hur nuläget och framtiden ser ut 

hos det intervjuade verksamheterna.  

4.3.1 Intervjuobjekten 

Intervjuobjekten nuvarande titel och bakgrund presenteras i tabell 4. Samtliga intervjuobjekt 

har en hög position rörande logistik i respektive bolag. Alla har även en lång erfarenhet inom 

området. 

  

 Arbetstitel och företag Hur länge har du 

haft nuvarande 

position? 

Total erfarenhet 

inom 

distribution/logistik. 

Lars Juntti SSAB - Director of 

External Logistics 

2 år 30 år 

Johan Granberg Polarbröd AB - Inköps 

och logistikchef 

5–6 år 10 år 

Sture Öberg Smurfit Kappa - 

Logistikdirektör 

15 år 25 år 

David Bladfält BDX - Divisionschef 

logistik 

4 år 15 år 

Anders Björnström LKAB - Logistikchef 

LKAB malmtrafik - VD 

6–7 år 6–7 år (dock 

tidigare uppdrag 

inom ledning) 

Tabell 4 - Bakgrund om intervjuobjekten 
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4.3.2 Kunskapsnivå om Industri 4.0 

I tabell 5 redovisas respektive intervjuobjekts kunskap om Industri 4.0 samt kunskap om de 

tekniker som ingår i industri 4.0. Det visar sig att det finns en större kunskap om de tekniker 

som ingår i Industri 4.0 än konceptet i sig. 

 

4.3.3  Användning av delar av Industri 4.0 i distributionskedjan 

 I tabell 6 redovisas resultatet från användningen av Industri 4.0 inom verksamheterna 

distributionskedjan. Resultatet är baserat på svaren från intervjuerna. 

SSAB är inte i framkant när det kommer till teknisk utveckling inom distributionskedjan (likt 

många andra i stålindustrin). Juntti (2018) fortsätter berätta att de har haft problem med att de 

 
Kunskap om Industri 4.0 Kunskap om delar utav Industri 4.0 

Lars Juntti 

(SSAB) 
Ja Ja 

Johan Granberg 

(Polarbröd) 
Nej Nej 

Sture Öberg 

(Smurfit Kappa) 
Nej Ja 

David Bladfält 

(BDX) 
Nej Ja 

Anders Björnström 

(LKAB) 
Ja Ja 

Tabell 5 – Intervjuobjektens kunskapsnivå om Industri 4.0 

 Använder Industri 

4.0 inom 

distributionskedjan 

Används delar av Industri 4.0 inom 

distributionskedjan 

SSAB 
Nej Nej 

Polarbröd Nej Nej 

Smurfit Kappa Nej Ja 

BDX Nej Ja 

LKAB Nej Ja 

Tabell 6 - Intervjuobjektens syn på möjligheter och risker 
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inte har kontroll över var i världen deras laster befinner sig. Han fortsätter förklara att de 

behöver öka transparensen och ställa högre krav internt och extern på distributionskedjan. För 

tillfället håller SSAB på att utveckla ett projekt där de kommer kunna styra containerfrakter 

globalt via ett kontrolltorn. De arbetar också med forskningsenheter för att se hur de kan börja 

arbeta med realtidsinformation, men det är idag i projektstadium. (Juntti, 2018) 

Polarbröd undersöker idag inte möjligheterna med Industri 4.0. Deras största tekniska utmaning 

är transporten från tillverkning till kund. Transportkostnaderna är idag en större del utav deras 

totala kostnad. Polarbröds huvudfokus för utveckling är att köra mer hållbart och hitta nya 

hållbara transportlösningar. (Granberg, 2018) 

Smurfit Kappa försöker idag implementera teknologier för att bättre övervaka sitt gods med 

realtidsdata. De förser alla sina vagnar som färdas på järnvägar med GPS-utrustning och 

stötsensorer. Stötsensorerna kan mäta var på vägen de får stötar och därmed kontrollera att 

kvalitén på produkten bibehålls. När mottagaren tar emot godset läses det av med hjälp av en 

scanner, vilket automatiskt informerar Smurfit Kappa att godset blivit mottaget och har kommit 

fram. (Öberg, 2018) 

BDX använder idag ett system som heter K2 för att fånga in realtidsdata. K2 omfattar 

lastningar, leveranser, GPS-trackning, orderkoordinater och volymorderdata. David beskriver 

att informationsflödet inom företaget är viktigt och behovet av realtidsinformation kommer öka. 

(Bladfält, 2018) 

LKAB arbetar inte aktivt med Industri 4.0 i den bemärkelsen som nämnts i den här uppsatsen. 

Däremot så arbetar de med en version av Industri 4.0 som de kallar LKAB 5.0, vilket handlar 

om att främja teknisk utveckling i verksamheten. För att kunna genomföra bättre underhåll 

använder det verktyg som kan analysera mätdata som samlats in från deras transporter, till 

exempel slitage på hjullager.  För att kunna arbeta smidigare och arbetar det aktivt med ett 

företag för att utveckla molntjänster. De håller också på att utveckla förarlösa system för 

lastning och lossning, somliga delar kan redan idag användas medan andra (till exempel egen 

körande tåg) är längre bort. LKAB bedriver idag också forskning på att hitta nya och bättre 

logistiklösningar. (Björnström, 2018) 
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4.3.4 Möjligheter & Risker 

Eftersom Polarbröd inte var insatt i terminologin eller delar av tekniken tar vi inte hänsyn till 

deras svar på möjligheter och risker. I tabell 7 presenteras de svar intervjuobjekten angivit.  

 

Möjligheter 

Juntti (SSAB) ser möjligheterna med att koppla ihop kunder och leverantörer för att få en mer 

sammansvetsad distributionskedja. De blir effektivare men sedan får verksamheterna också en 

mer långsiktig kund (svårare att byta ut).  Han tror också att Industri 4.0 kan tydliggöra 

distributionskedjan så att SSAB kan hålla koll på var deras gods befinner sig. (Juntti, 2018)   

Öberg (Smurfit Kappa) tror att sensorer och en mer noggrann övervakning av transporter kan 

underlätta hur kunder skall hantera deras produkt. Om en vagn har fått en stöt kan 

godshanteraren vara försiktig med den vagnen. Det ger också en mer smidig 

informationshantering, där information färdas mer effektivt genom hela kedjan. (Öberg, 2018) 

Bladfält (2018) (BDX) ser möjligheten med att ha ett bättre informationsflöde mellan kund, 

intern och mellan planerarna. Björnström (2018) (LKAB) ser möjligheterna att bli effektivare 

och bättre, vilket enligt honom är grunden till all teknisk utveckling.  

  

 Möjligheter Risker 

Lars Juntti  

(SSAB) • Integrerad 

distributionskedja. 

• Effektivare. 

• Bättre informationsflöde. 

• Närmare kund. 

• Datasäkerhet. 

• Brist på standard. 

Sture Öberg 

(Smurfit Kappa) 
• Bättre informationsflöde. 

• Effektivare. 
 

David Bladfält  

(BDX) 
• Bättre informationsflöde. 

• Närmare kund. 
• Datasäkerhet 

Anders Björnström 

 (LKAB) 
• Effektivare. • Datasäkerhet 

Tabell 7 - Intervjuobjektens syn på möjligheter och risker 
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Risker 

Den stora risken är om information släpps ut. ”Man vill ju inte att information ska komma ut. 

Det finns en datasäkerhetsaspekt på det hela, vi vill inte att våra konkurrenter ska få veta för 

mycket om oss, om vad vill håller på med osv.” (Juntti, 2018).  Han nämner också att det idag 

inte finns en standard för vilka system som gäller.  

Bladfält (2018) (BDX) tror att det finns en risk med datasäkerhet, riskutsättning för system men 

att möjligheterna kraftigt överväger riskerna. Björnström (2018) (LKAB) ser också en risk med 

att verksamheter inte har kontroll på all data, sen om systemet kraschar eller störs ut kan det bli 

stora påföljder (Björnström, 2018).  

4.3.5   Analys av verksamhetsintervjuer 

Det finns en stor spridning i kunskapsnivå angående Industri 4.0 i Norrbotten. Två av fem 

intervjuade verksamheter känner till terminologin Industri 4.0 samt delar av de tekniska 

lösningar som ingår i konceptet. Fyra av fem verksamheter känner till en del av det tekniska 

lösningarna bakom Industri 4.0 men inte samlingsnamnet. En sammanställning av kunskapen 

och användningen utav industri 4.0 kan vi se i tabell 8.  

Verksamheterna har kommit olika långt med den tekniska utvecklingen av deras 

distributionskedjor. LKAB, Smurfit Kappa och BDX har arbetat aktivt med att implementera 

delar av det senaste tekniska lösningarna inom deras bransch. SSAB ser stora möjligheter med 

den tekniska utvecklingen från Industri 4.0, men har inte kommit lika långt i den faktiska 

implementationen.  

Verksamheterna såg fler möjligheter än risker med Industri 4.0. Tre av fyra verksamheter tror 

att teknologin kommer leda till ett bättre informationsflöde. Tre av fyra ser möjligheterna med 

att bli effektivare. Vilket LKABs, Björnströms säger är grunden till all teknisk utveckling. 

Tabell 8 - Stapeldiagram över kunskap och användning utav Industri 4.0 hos de intervjuade 

verksamheterna. 



29 

 

Bladfält (BDX) och Juntti (SSAB) pratar om möjligheterna att arbeta bättre och närmare kund. 

Juntti (SSAB) är den enda som lyfter att det bättre informationsflödet kan leda till en mer 

integrerad distributionskedja internt och externt.  

Riskerna som intervjuobjekten tog upp var säkerhetsrelaterade. Det finns en risk med att koppla 

upp alla system där all information ligger på decentraliserade serverar. Både läckage av 

information till konkurrenter och intrång på ens egna system kan få stora konsekvenser. Juntti 

(SSAB) är den enda som nämner någon annan risk än datasäkerhet. Han pratar om att det idag 

inte finns någon standard för de systemen som utvecklas för att koppla upp verksamheternas 

distributionskedjor.   

 

4.4   Analys av verksamhet- och kompetensintervju 

4.4.1 Används det i Norrbotten 

Som tidigare resultat visar finns det idag ingen verksamhet i regionen som använder Industri 

4.0 fullt ut. Både verksamhets- och kompetensintervjuerna pekar på att det stämmer. 

Erikshammar (2018) tror att det beror på att kompetensen inom regionen är för låg (inom ämnet) 

och att företag kan vara nöjda med sitt nuvarande tillstånd. Kompetensintervjuerna tror dock 

att delar utav konceptet används av verksamheter inom regionen. Verksamhetsintervjuerna 

styrker det påståendet. LKAB, Smurfit Kappa och BDX har börjat implementera delar av 

tekniken inom deras distributionskedjor. Verksamheterna är precis i början av 

implementeringen.  

4.4.2 Framtid 

Både verksamhets- och kompetensintervjuerna är överens om att det kommer att ske tekniska 

förändringar inom distributionskedjorna i framtiden. Ingen av dem kunde säga inom vilken 

tidsram de här förändringarna förväntas ske, men det kommer kontinuerligt nya förbättrade 

lösningar inom distributionskedjorna. Johansson (2018) tror till exempel att Industri 4.0 

kommer att vara tidigt implementerade i distributionskedjan. Alla verksamheter som 

intervjuades arbetar aktivt med att hitta nya lösningar och ny teknik för att kunna effektivisera 

och förbättra deras nuvarande distributionskedjor. Han tror också att Industri 4.0 inom 

distributionskedjorna kommer vara gynnsamt för Norrbotten för att verksamheter inte längre 

behöver vara centraliserad till stora städer. Vår tolkning är att när kommunikation sker snabbare 

och smidigare minskar fördelarna att ha centraliserade kontor och befinna sig nära kunden, 

därmed ökar fördelarna för Norrbotten som är ett glesbyggt område långt från de stora städerna.  
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Juntti (2018) tar upp risken med att det idag inte finns någon standard för system som används 

inom distributionskedjan. Något som även uppmärksammas bland kompetensintervjuerna. För 

att i framtiden få den digitala kommunikationen att fungera behöver verksamheter standarder 

för plattformar enligt (Marklund, 2018). Johansson (2018) pratar också om att verksamheter 

kommer behöva en standardisering av systemen. För att en integration av distributionskedjan 

skall fungera smidigt behöver verksamheter kunna koppla ihop varandra, därmed behövs en 

gemensam standard.  
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5 Diskussion 

I den här delen diskuteras det olika delarna i undersökningen som är relevanta för vår 

frågeställning. Målet är att generalisera, sammanställa, ifrågasätta och ta ställning till det 

insamlade och analyserade materialet. 

5.1 Möjligheter & Risker 

Det som vi tyckte var intressant med artikelanalysen men också intervjuerna var att både 

artiklarna och intervjuobjekten huvudsakligen är möjlighetsorienterade. Den enda artikeln och 

intervjuobjektet som hade en mer neutral syn på Industri 4.0 var Johansson (2018) samt den 

artikel han är medförfattare till. Vi tycker att det är någonting som borde uppmärksammas och 

diskuteras vidare. Kan det vara så att det inte finns några fler utpräglade risker med Industri 

4.0? Vi tror snarare att det är mer attraktivt för forskare att undersöka möjligheterna inom fältet 

än riskerna. Möjligheterna kan anses som det som driver utveckling och forskning framåt, 

därför tror vi det finns en brist på risker som tas upp. Även om möjligheterna överväger risker 

bör riskerna lyftas och bearbetas för att få en djupare förståelse för hur Industri 4.0 kommer att 

påverka distributionskedjan. Därmed anser vi att fortsatta studier där risker lyfts är viktigt för 

att ge en neutral och opartisk syn utav Industri 4.0. 

En risk har nämnt i både artikelanalysen och intervjuerna; datasäkerhet. Alla intervjuobjekten 

från kompetens- och verksamhetsintervjuerna nämnde det som en påtaglig risk, sex av tio 

artiklar lyfte också datasäkerhet som en risk. Även om risken lyftes var det inget intervjuobjekt 

eller någon artikel som såg det som ett problem som kommer hämma utvecklingen, den 

generella synen är att det behövs arbetas med denna risk tillsammans med utvecklingen. Det 

som vi tyckte var intressant är att det tidigare lyfts i är att datasäkerhet är en av de nio pelare 

som står som grund för Industri 4.0. Det visar på det finns en grundtanke för att förebygga hotet. 

Det sker idag cyberattacker på stora internationella företag där essentiell information angående 

deras kunder har läckt (se exempel som Equifax-skandalen, IT-skandalen). De kostar företagen 

mycket pengar, det ger dem en lägre trovärdighet och är dålig marknadsföring. För att företag 

skall kunna använda teknikerna måste verksamheter också utveckla säkerheten i sin 

distributionskedja. När verksamheter kopplar upp alla delar av företaget mot internet 

uppkommer flera nya angreppskällor för cyberattacker. Verksamheterna måste kunna bibehålla 

säkerheten för sin egen del och för sina konsumenter.  

Artiklarna är fokuserade på effekterna av Industri 4.0, däremot skriver de inte om den faktiska 

implementationen av Industri 4.0. Hur skall företag arbeta för att uppnå de här möjligheterna 
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samt minimera riskerna? Det är en intressant fråga för vidare forskning, att undersöka mer 

djupgående hur verksamheter kan arbeta med Industri 4.0 implementation. Vi tror att det kan 

bero på att delar av tekniken i Industri 4.0 inte är helt utvecklad än och därmed finns det ingen 

vägledning till hur verksamheter skall gå tillväga. Mer om det nämns nedan.  

5.2 Nuläge 

Fyra av de fem intervjuade verksamheterna har en kunskap om delar av teknikerna som ingår i 

Industri 4.0 och tre av de dem använder delar utav tekniken som ingår i Industri 4.0. Däremot 

har bara två av dem en grundläggande kunskap utav konceptet Industri 4.0. Det visar på att det 

rimligtvis finns en bristande kunskap i terminologin för konceptet Industri 4.0, inte själva 

teknologin som ingår i Industri 4.0. Vad beror det på? Det kan rimligtvis bero på att delar utav 

konceptet idag inte är fullständigt utvecklat, stora delar av den teknik som ingår i Industri 4.0 

existerar inte än. Det är närmre till hands och mer realistiskt att titta på de tekniker som existerar 

och som bevisat kan förbättra verksamheternas distributionskedja. Delar av Industri 4.0 

existerar och används i många organisationer, vi tror att det här är anledningen till varför 

verksamheter har en större kunskap utav de tekniker som ingår i konceptet än konceptet i sig.  

En annan anledning vi tror är grunden till den bristande kunskap om Industri 4.0s terminologi 

är att konceptet är svårt att få en klar bild utav. De olika definitionerna som 

kompetensintervjuobjekten presenterade är snarlika, men de skiljer sig en aning och fokuserar 

på lite olika områden. Även artikeln skriven av Hofmann & Rüsch (2017) förklarar att det inte 

finns en klar definition utav konceptet och att det är svårt att definiera. Eftersom det inte har en 

klar definition tror vi att det kan vara bidragande till okunskapen som råder. Om inte ens 

forskare och akademiker är överens om hur konceptet ska definieras kan det i sin tur vara svårt 

för arbetstagare på verksamheterna att få inblick och förståelse utav Industri 4.0. 

I frågeställningen undrade vi ifall Industri 4.0 används i verksamheters distributionskedjor i 

Norrbotten idag. I resultatet utav verksamhetsintervjuerna framkom det att utav det intervjuade 

verksamheterna använder ingen ett fullskaligt Industri 4.0. Anledningen är som tidigare nämnt 

att konceptet innehåller tekniker som inte utvecklats ännu.  

En fråga som väckts under arbetets gång är ifall Industri 4.0 ens är intressant för verksamheter. 

Två av de tre kompetensintervjuobjekten förklarar i sina intervjuer att Industri 4.0 är ett 

naturligt steg som sker, det är den tekniken som ingår i Industri 4.0 som bidrar till utveckling, 

inte konceptet i sig. En av kompetensintervjuerna, Johansson (2018), säger också att ungefär 

samma koncept gick under Lean och att Industri 4.0 har ett lite större teknikfokus. Med det 
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menar han att Industri 4.0 i grund och botten är ett förbättringsarbete som syftar till att 

effektivisera verksamheten och minska slöserier, vilket är vad Lean också vill uppnå. I Industri 

4.0 fokuserar konceptet dock mer på tekniken för att uppnå det här. Han förklarar att Industri 

4.0 är inte något revolutionerande i sig utan bara en mjuk övergång där nya tekniker kommer 

spela roll för hur verksamheter arbetar. Ser vi exempelvis på LKAB så använder de sig utav en 

variant utav Industri 4.0 som de kallar för LKAB 5.0. Marklund (2018) förklarar att det inte är 

något nytt att verksamheter gör varianter på koncept. Lean har utvecklats och vad Lean är skiljer 

sig idag åt beroende vem man pratar med. Volvo har sitt Lean (Volvo Production System) och 

likaså Scania (Scania Production System). Ur Industri 4.0 börjar det redan nu växa fram snarlika 

koncept där Marklund (2018) exemplifierar Procurement 4.0, eller som vi precis tagit upp 

LKAB 5.0. Med andra ord är det kanske inte just konceptet Industri 4.0 som är intressant, utan 

vad som faktiskt är intressant är teknikerna bakom det, och de olika koncepten är samlingar av 

olika tekniker med olika namn.  

5.3 Framtid 

Som beskrevs i tidigare del, är det i dag inget bolag som fullständigt arbetar med Industri 4.0 i 

sin distributionskedja. Vi ser däremot att alla verksamheterna tänker på hur det skall förbättra 

sina distributionskedjor, både internt och externt. SSAB som exempel är medveten om att deras 

branschs distributionskedja ligger efter i utvecklingen jämfört med andra branscher. Det kan 

bero på att branschen inte har varit under lika hård press från andra konkurrenter som till 

exempel detaljhandeln. Vilket gör att verksamheter inte har köpt eller implementerat lösningar 

för att förbättra sin distributionskedja. Precis som alla andra intervjuade verksamheter driver de 

ändå utvecklingsprojekt, däremot sker förändringen ett steg i taget och inte över en natt.  

Johansson pratar också om förändringshastigheten hos olika verksamheter och branscher, att 

olika branscher och delar av verksamheter kommer att reagera och ställa om sig olika snabbt 

på förändringen. Han tror att distributionskedjan kommer att vara en av det första delarna av 

verksamheterna som kommer att förändras av Industri 4.0. Vilket kan vara rimligt med tanke 

på att distributionskedjan är väldigt driven av realtidsinformation, något som idag går att 

möjliggöra med hjälp av IoT, molnverksamheter och Big Data. Det finns andra delar av Industri 

4.0 som inte är fullständigt utvecklade än, vilket gör att företag inte kan nyttja de lösningarna 

till fullo. Exempelvis på sådana delar är ”Horizontal and Vertical system integration”, 

”Autonomous robots” eller ”Additive manufacturing”. Delar av teknikerna existerar men inte i 

den utsträckningen som krävs för att kunna implementeras i full skala.  



34 

 

Både Johansson och Marklund tror att det kommer komma till ett stadie där verksamheter måste 

”adapt or die” som de kallar det. Tekniken som driver förändringen kommer att vara så vital för 

verksamheter att de företagen som inte hänger med i svängarna kommer ha svårt att konkurrera. 

Det tror vi är ett rimligt tankesätt, däremot stämmer det överens med ett flertal andra tekniska 

förändringar som har skett innan. Ett exempel, i många branscher kan verksamheter som idag 

inte använder datorer inte heller existera i dagens samhälle. Det är bara en naturlig utveckling 

av samhället, där tekniken bakom Industri 4.0 kommer att vara nödvändig för att kunna 

konkurrera. Företagen i regionen verkar väldigt medvetna om att det är så här, LKAB 

undersöker hela tiden nya sätt att arbeta, nya sätt att förbättra sin egen verksamhet. Många 

förändringar bland verksamheterna tar lång tid, men förändringen sker kontinuerligt.  

Ett problem som vi ser med Industri 4.0 och tekniken bakom den är bristen på standard. Både 

Marklund (2018), Johansson (2018) och Juntti (2018) har pratar om att en standard är en 

förutsättning för att Industri 4.0 i distributionskedjan skall fungera. Vill verksamheter integrera 

sin distributionskedja mellan kunder och leverantörer behöver verksamheterna använda samma 

system eller kunna dela information smidigt mellan parterna. Det lyfter frågor som vilken 

standard som verksamheter ska använda? Ska verksamheter utveckla sin egen eller skall det 

finnas en universell standard? Om verksamheter etablerar en egen standard för sin 

distributionskedja kan det bli svårt för kunder och leverantörer att byta ut varandra, det kan 

krävas en dyr kapitalinvestering att installera och upprätta ett nytt system för den nya 

kunden/leverantören. Det kan bli likt verksamheter som använder ett affärssystem, till exempel 

SAP, Oracle eller Microsoft Dynamics. Att byta affärssystem kostar väldigt mycket pengar och 

vi antar att verksamheter gärna inte gör det om det inte sparar i längden på bytet. Även då kan 

det finnas en tröskel för bytet. Samma sak tror vi behöver diskuteras med Industri 4.0. Det lyfter 

frågor om ”öppet protokoll” vs ”stängt protokoll”. Ett system som är öppet för modifikation 

kanske är mest praktiskt att arbeta med, gör det lättare för verksamheter att arbeta med varandra, 

men det kan också ge en högre potential för cyberattacker. Medan ett slutet system kan vara 

bäst rent internt, men det kan försvåra det för verksamheten att byta ut en leverantör, kund och 

så vidare. Johansson (2018) lyfter också att den som är först med systemet ofta sätter normen, 

att det kan ta för lång tid att gå via stora internationella organisationer för upprättelsen av ett 

system. Det är därför intressant att följa om det är en verksamhet som kommer utveckla en 

standard för systemen, EU eller någon annan internationell organisation. Det kan till och med 

resultera i att varje land har sin egna standard för sitt system. Det kan dras likheter till ISO 9001, 

att det behövs ett organ vars mål är att upprätta ett sätt för organisationer att arbeta.   
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6 Slutsatser  

Den primära möjligheten för distributionskedjor är möjlighet att knyta alla delar av den 

närmare, information kan färdas fortare än tidigare, verksamheter kan decentralisera beslut och 

låta dem tas direkt. Det resulterar i att verksamheter blir snabbare, mer benägna att kunna 

anpassa sig efter kunders krav samt ha en mer exakt bild av vad som behöver 

produceras/levereras, vilket blir kostnadseffektivt. De två största riskerna som vi ser med 

Industri 4.0 inom distributionskedjor är datasäkerhet och en brist på standard. Verksamheterna 

måste kunna skydda information om sig själva, kunder och leverantörer samtidigt som de 

bibehåller fördelarna. Det resulterar i att datasäkerheten måste kontinuerligt förbättras samtidigt 

som andra tekniker utvecklas. Den andra risken vi ser är bristen på standard för verksamheters 

system. Om Industri 4.0 skall bli fullständigt implementerat hos verksamheter behövs en 

standard så att verksamheter kan koppla ihop exempelvis kunder, leverantörer och producenter. 

Om verksamheter har olika standarder för sina system kan inte kommunikationen ske mellan 

deras system. Det resulterar i en stor kapitalinvestering att byta ut delar av distributionskedjan 

mot nya leverantörer och kunder. Därför måste det finnas ett system som tillåter kommunikation 

mellan olika verksamheter.  

Denna undersökning har visat att det generellt finns en dålig kunskap i terminologin rörande 

Industri 4.0 i Norrbotten. Orsakerna till det anser vi beror delvis på att det inte finns en tydlig 

definition. Akademiker och forskare har svårt att enas om en definition, vilket vi tror försvårar 

för företagsledare att förstå och sätta sig in i Industri 4.0. En annan bidragande faktor anser vi 

är att delar utav tekniken inte är utvecklade, det medför att det inte existerar någon verksamheter 

som fullständigt implementerat Industri 4.0 idag. Vi tror att det är närmare till hands för 

verksamheter att se på tekniker som har lyckade exempel jämfört med visionskoncept som 

Industri 4.0, det finns en vision om hur saker och ting väntas fungera men inga exempel på 

framgångssagor. Däremot finns flera exempel på verksamheter i regionen som använder delar 

utav det. Till skillnad från Industri 4.0 så finns det kunskap hos de intervjuade verksamheterna 

om vissa tekniker som ingår. Verksamheters kunskap och hur de arbetar mot Industri 4.0 

varierar mycket, de mest aktiva är LKAB som tagit fram ett koncept, LKAB 5.0 som liknar 

Industri 4.0. Det visar på att det existerar aktivt arbetet mot Industri 4.0 i regionen mot 

utvecklingen som väntas ske. 

Det finns idag en kontinuerlig teknisk utveckling inom Regionen. Industri 4.0 benämns inte 

direkt utav företagen däremot arbetar verksamheter aktivt med att undersöka möjligheter och 

faktiskt implementera delar av industri 4.0 tekniken. Det är förtillfället svårt att säga inom 
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vilken tidsram verksamheter i regionen förväntas använda Industri 4.0 rakt av. Mycket på grund 

av att det idag finns brister i tekniken. Det enda vi kan fastställa är att verksamheterna verkar 

medvetna om att teknisk förändring är ett krav för att hålla sig konkurrenskraftig och i framkant 

inom sina områden. Marklunds och Johanssons ”adapt or die” verkar vara ett faktum för de 

intervjuade verksamheterna.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor Verksamhetsintervjuer 

Intervjuobjekt:  

• Vad är ditt namn?  

• Vilket företag arbetar du på?  

• Vad är din arbetstitel?  

• Hur länge har du arbetat inom logistik/distributionskedja?  

• Hur länge har du haft din nuvarande position?  

 

Nuläge:  

• Svårigheter inom distributionskedjan idag?  

 

Framtid:  

• Hur tror du utvecklingen inom er organisations distributionskedja/logistik kommer se 

ut inom de närmaste fem åren?  

• Kommer tekniken att påverka distributionskedjan i framtiden iså fall hur?  

• Arbetar ni med en teknisk utveckling i organisationen?  

 

Industri 4.0:  

• Har du någon kunskap om Industri 4.0?   

• Används Industri 4.0 någonting inom distributionskedjan/logistikkedjan?  

• Om objektet svarade ja:  

o Vad ser ni för möjligheter med Industri 4.0 inom distributionskedjan?  

o Vad ser ni för risker med Industri 4.0 inom distributionskedjan? '  
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Bilaga 2: Intervjufrågor Kompetensintervjuer 

Intervjuobjekt:  

• Vad är ditt namn?  

• Vad är din titel?  

• Vad är din professionella bakgrund?  

• Hur länge har du varit verksam inom Industri 4.0?  

• Har du arbetat med företag i regionen angående Industri 4.0?   

 

Industri 4.0: 

• Hur definierar du Industri 4.0?  

 

Nuläge (Industri 4.0):  

• Används Industri 4.0 utav företag i Norrbotten idag?  

o Används delar av det idag?  

o Varför inte? Alternativt Hur används det?   

o Används det i distributionskedjan?  

• Finns kunskap i verksamheterna om Industri 4.0?  

o Om nej, vad tror du det beror på?  

• Finns det en skillnad i kunskap/användning regionalt jämfört med globalt?  

o Om ja, varför tror du att det är så?  

 

Framtid (Industri 4.0):  

• Vad finns det för möjligheter med Industri 4.0?  

• Vad finns det för risker med Industri 4.0?  

• Vilka tror du kommer gynnas mest av att implementera Industri 4.0, småbolag eller 

stora bolag?  

• Hur utbrett kommer Industri 4.0 vara om fem år?  

• Om ett bolag implementerar Industri 4.0, kan det bli problem att integrera för resterande 

leverantörer?  

• Är detta en revolution eller finns risk att det är en trend?  

o Kommer hela industrin följa efter på förändringen?  
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Bilaga 3: Citat Verksamhetsintervjuer 

Anders Björnström - LKAB 

”Vi har idag, tittar man på lok och vagnar så har vi ett kilometerstyrt underhåll. Där tittar vi få 

in ett tillståndsbaserat underhåll. Använda mätdata. Vi arbetar med ett företag som arbetar med 

molntjänster. Försöka analysera mätdata. Det är underhållssidan. Tittar man på rullande 

material framförallt på loksidan. Förarlöst system, förarlös lastning, lossning. De bitarna går ju 

att applicera redan nu. Att sen köra förarlöst hela sträckan, det är en lång väg innan trafikverket 

och även banenord ger tillstånd till det.” 

"Jag det gör det. Bland annat håller vi tillsammans med ett externt företag där vi har köpt ett 

analysverktyg för att kunna analysera mätdata. Just på analys på tillstånd för att kunna utföra 

ett underhåll. Exempelvis man kan mäta hjullager, hjulslitage den typen av. Det jobbar vi med 

aktivt".  

"Möjligheterna är återigen man kan bli effektivare och bättre. Det är ju grunden till allt. Det 

driver teknikutvecklingen framåt, så är det ju."  

"Finns väl kanske en viss risk med att man inte har kontroll på all data. Det är väl den största 

risken." "Sen att helt enkelt, system kan krasha. De kan störas ut".  

David Bladfält – BDX 

"Vi har ett system som heter k2 (för att fånga in realtidsdata). Det är ju lastningar, leveranser 

inklusive GPS och orderkoordinater, volymorderdata."  

"Absolut, både dela information mellan oss. Samt mot kund. Det är de två sakerna som gör 

det.   

"Absolut, både tillhandahålla mer information till kunden. Både dela information mellan oss. 

Det är de två sakerna som gör det. Kund, för att ge dem mer information. I planeringen för 

den enskilda planeraren samt mellan det olika planerarna."   

 

"Ja det kan säkert finnas, men jag ser ändå att det inte kan finnas någon annan väg framåt. Men 

det kan finnas sånt som datasäkerhet, riskutsättning för systemen och så vidare. Svårare 

med redundans. Men möjligheterna överväger kraftigt riskerna."   

 

Johan Granberg – Polarbröd AB 

 

”Utmaningen med våran logistikkedja idag är att vi har relativt långt till våran marknad, vilket 

gör att transportkostnaden blir en större del utav priset till kund. Det ställer väldigt höga krav 

på att vi har kostnadseffektiva logistiklösningar. Därför levererar vi våra produkter fryst.”   

 

”Jag tror det kommer ske väldigt mycket och det främst kopplat till utmaningarna kring 

miljöfrågan och hållbarhetsfrågan. På det sätt som samhället försörjer sig på idag är inte hållbart 

långsiktigt vilket gör att vi behöver bli mindre fossilt beroende. Där är ju transporterna en stor 

utmaning. Jag tror det är där det kommer hända extremt mycket kortsiktigt ” 

 

Sture Öberg – Smurfit Kappa 
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"Vi har jobbat ganska mycket sista året med att förse alla järnvägsvagnar, (vi förser 6 tusen 

järnvägsvagnar med GPS utrustning och stötindikationer. Det är för att 

kunna identifiera hårdväxlingar. Var de sker och hur de sker och kunna följa vagnarna. Vi kan 

följa varje vagns tid ut över Europa. Det är riktigt i framkant på tekniken. Det här gör vi ju för 

att vi tror att järnvägen kommer att bli väldigt viktig framåt. Man kommer tvinga bort bilar, 

eller lägga sådana höga kostnader på biltrafiken. Nu kör vi redan lite järnväg, men vi kör ju det 

med sämre kvalité än med bilar. Det är transportstyrelsen som förstör ofantligt mycket.".  

 

"Det innebär att vi kan lägga geosense områden. Så vi vet om vagnar inte är i tid. Eller på ett 

eller annat sett inte kommer fram. Vi kan också indikera, det är ju ofta en terminal på andra 

sidan som får det här godset. Då kan man indikera att man måste vara försiktiga med den här 

vagnen för den har utsatts för en väldigt kraftig "ragnerstöt."  

 

"Alltså, vi har ju som det är. Med alla de här terminalerna och kunder som vi har, så skickas det 

E-meddelanden. När godset lastas hos oss. Så går det ett elektroniskt meddelande till först och 

främst järnvägsoperatören, sen till terminal, sen till kunden. Nu är det här lastat. Nu är det på 

väg. Det är basinformation. När terminalen lossar vagnar så läser han streckkod med dem. Så 

får vi ett "goods recieved". Så det finns ett sådant där flöde med information som sticker iväg 

åt olika håll".   

 

Lars Juntti – SSAB 

 

”Stålindustrin är ganska gammal, vi pratar om långa ledtider, det är okej bland 

kunderna. Levererar man en vecka för tidigt eller en vecka för sent är det okej. Det man ser är 

att kraven från kunder, nu börjar man prata inom stålindustrin om saker man kommit mycket 

längre i inom andra industrier att man lovordar när godset är framme och vilken dag. Där är vi 

inte ännu, vi har en väg att vandra där. Det skulle jag vilja säga är den stora förändringen som 

pågår.” 

 

”Vi håller på med ett projekt där iv kommer styra våra containerfrakter globalt via ett 

kontrolltorn, det komma vi göra direkt i realtid. Men vi är väl ett halvår borta från att gå live i 

det projektet ungefär. Jag skulle säga att vi inte har den realtidsinformationen här och nu, men 

det är gång i listan. Sen har vi även ett projekt där vi jobbar med hamnar där vi precis touchar 

det här på vår finska sida. Vi jobbar med olika forskningsenheter där vi tittar på hur vi säkrar 

realtidsinformation, det är fortfarande på projektstadium.” 

 

” Vi har inte riktigt koll på om vi har en container som ska gå till Sydamerika eller Asien vet vi 

inte alltid riktigt var den är någonstans. Det är lite illa.” 

 

” Bristen på standard har varit ett problem, ja.” 

 

”Man vill ju inte att information ska komma ut. Det finns en datasäkerhetsaspekt på det hela, vi 

vill inte att våra konkurrenter ska få veta för mycket om oss, om vad vi håller på med osv. Det 

finns naturligtvis en säkerhetsaspekt på det.” 
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Bilaga 4: Citat Kompetensintervjuer 

Definitioner 

Jarkko Erikshammar: 

"Jag definierar Industri 4.0 som både en teknologi för att möjliggöra en effektivare produktion 

samt ett organisationsperspektiv där det handlar om att utveckla och förvalta nya affärsmodeller 

och kompetenser inom teknikens ram.” 

Thomas Marklund: 

”Om man ska ta det kort, för mig handlar det om att, jobba med virtuell produktutveckling för 

att förberedda den verkliga tillverkningen av produkten så man vet att produktionen fungerar 

och att man vet har produkten levererar det den skall. Att koppla ihop både produktionssystem 

och produkten. Så att den kanske ger mig information om hur den har producerat och hur 

produktionssystemet fungerar och kopplar tillbaka det till utvecklingen och 

produktionssystemet.” 

Jan Johansson: 

”Jag brukar ta fasta på det internetbaserade. Att man via internet of things/internet of service 

kan länka ihop saker på ett annat sätt. Man använder internet för att länka ihop det, man har ett 

enkelt protokoll som funkar i alla miljöer. Det är klart man hållit på med att länka förut med att 

koppla ihop maskiner och system men det har inte varit internetbaserat. Man behöver inte bry 

sig vad man samlar in för information, utan det kan man analysera i efterhand. Det gäller bara 

att på något sätt veta hur man lagrar det och sen kan man analysera det med data mining.” 

Industri 4.0 i Norrbotten idag 

Jarkko Erikshammar: 

”Svår fråga att svara på. Om man pratar om teknikkomponenterna (Autonoma system, 

Automatisering, Simulering, Integration, Industriell IoT, Cybersäkerhet, Molnbaserade 

lösningar, Additiv tillverkning, Förstärkt verklighet, Big data och analys, Nätverksarkitektur, 

Blockkedjor) så är beredskapen och kunskapen låg för Små och medelstora företag (de enda 

jag kan svara för inom förstudien). Investeringar pågår i väldigt liten utsträckning i det som är 

kopplat till teknik och teknikutveckling.  

Jan Johansson: 

"Generellt finns det låg kompetens men det finns undantag" Anledning: "Om nej, vad tror du 

det beror på? Tidsbrist bland SMF, lite omvärldsbevakning, låg utbildningsnivå, nöjd med 

tillståndet idag. Det finns säkert fler. Det är svårt att peka ut en enskild orsak."  

"Om du går runt och frågar om Industri 4.0 så är kunskapen ganska låg. 

Thomas Marklund: 

"Inget företag som jag beskrev det då, där information flödar och den är tillgänglig och rätt. Har 

intelligenta produkter som den tillverkar som kan förse mig med ny information. Ur 

det perspektivet finns det ingen som har en helhet. Det finns definitivt har smarta produkter. 

Men inte ett helt flöde av information. Man får information men man får jobba med den och 

man har inte den direkta kopplingen till produktionssystemet."  

Fredrik Gustafson - "Men det finns bolag som jobbar i regionen med delar av det?"  
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"Jag det gör det. Det finns bolag som har Industri 4.0 som ett begrepp eller någon form av 

strategi man kanske pratar mer om digitalisering.   

(Finns kunskap i verksamheter om Industri 4.0?)   

"Det beror ju på vad och vilken verksamhet. Men generellt är min uppfattning att den är relativt 

låg. Och kanske inte minst, att man inte verkar reagera på det. Vad som händer. "  

Industri 4.0 i Norrbotten om 5 år 

Jan Johansson: 

"Jag tror det är i era industrikedjor det kommer tidigt, man länkar ihop och taggar saker och 

kan hålla reda på grejer. ” 

"På sikt tror jag det gynnar regionen eftersom vi är väldigt kommunikationsberoende. Om 

mycket kommunikation och interaktion mellan människor går via nätet så blir man inte så 

platsberoende. Man behöver inte vara i Stockholm, man behöver inte träffas. Utan mycket är 

via nätet och man jobbar mot system och så."  

Thomas Marklund: 

"Fem år. Viss förändring men det är ändå rätt kort tid. För att se att man har gjort ett 

förändringsarbete".   

"Jag kan ju enbart referera till mitt område. Där finns det en tröghet att utvecklingsarbete, hur 

värderar man det inom företaget? Hur mäter jag det vad jag få ut? Där är ju nyckeltal mycket 

tydligare inom produktion."   

Jarkko Erikshammar 

”Konceptet har utvecklats och mognat. Det har kommit ny teknik. Speciellt inom AI, 

energiförsörjning och kommunikation. ” 

 

Möjligheter och risker 

Jarkko Erikshammar 

”Det finns stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten samt skapa tillväxt 

med hjälp av teknikkomponenterna inom begreppet. ” 

”Att företagen inte gör investeringar i kompetens, teknikutveckling och investeringar och 

därmed tappar konkurrenskraft. ” 

Thomas Marklund: 

"Har jag en bra modell av min produktion, så kan jag enkelt se vad det innebär om jag förändrar 

min produkt. Vad det innebär det. Vad får jag mina flaskhalsar? Kan jag få ut den kapacitet jag 

tänker. Hur kan köra den gamla produkten samtidigt på ett mycket smidigare sett än om jag inte 

hade en modell av min fabrik".   

"Om det är så att Industri 4.0 blir en förändring och revolution som alla pratar om. Så är det så, 

att om jag inte gör den förändring kommer jag ha svårt att ta en marknad och kunna sälja mina 

produkter. Jag kommer vara långsammare och sälja produkterna. De kommer inte ha samma 

tekniska höjd som alternativen. Kommer ha en mycket svårare situation."  

Jan Johansson: 

"Det pressar tiderna"  

"Du blir platsoberoende. En del av produktionen i SSAB styrs i Borlänge."  
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"Det nya är att det blir mer automatiserat"  

"Man får en väldig flexibilitet om man slipper dra en kabel mellan saker." 

"Men det är jävligt mycket integritetsproblem. Vill man att dem ska veta ”nej, men där var 

pulsen väldigt låg”. "  

"Men den nya tekniken kommer man kunna jobba mycket mera individuellt. Individualismen 

blomstrar på ett annat sätt. Det är svårt att upprätthålla den här fackliga solidariteten. På något 

sätt bygget hela Sverige marknadspolitik på att det finns starka fackföreningar."  

"Man går från en hantverkskunskap till något som är mera processoberoende, man ska tänka 

mer i symboler och sådär. I Sverige har vi en tradition att vi vidareutbildar arbetskraft, det 

kanske blir svårare när det går fortare och fortare. Man jämför med USA där de inte har det här, 

där byter man arbetskraft, ofta till väldigt stora kostnader. Ett exempel är när man elektrifierade 

järnvägen, eldaren i loket hade livstidsanställning och åkte med på tågen men hade ingenstans 

att elda i ångloket. Grafikerna är också ett exempel när man gick från blygrafik, sen gick man 

till pappersgrafik och nu är det data. I Sverige är det samma grafiker som fått omskola sig 

medan i USA pensionerar man bort blygrafikerna och anställer nya. Det är ju kostsamt, men 

frågan är om det går väldigt fort om vi klarar av denna utveckling som tar med oss alla. "  

"Tekniken är ofta könsmärkt. En tung maskinteknik är manlig och ska man jobba med textil är 

det kvinnligt. Där har man hoppats att när det blir mer data ska jämna ut det här, man finner 

inte stöd i att det är fysiskt och sådär. Det visar sig att det är jävligt svårt, titta på våra egna 

datorprogram så är det inga tjejer som söker. Det är någon annan könsmärkning man måste ge 

sig på. Det finns liksom möjlighet när det blir ett teknikskifte, men det ser ganska mörkt ut."  

 

Finns risk att det är en trend? 

Jan Johansson: 

"Trend är det inte, kanske är hypningen av det en trend. Jag tror inte det går att stoppa. Man 

kan inte säga nej till den produktionsteknik som finns. Men man får försöka hålla den under 

kontroll och hitta civiliserade former att använda den. "  

” Det krävs standardiseringar kring det hela. Till Exempel inom handeln, dom har ju varor från 

hur många ställen som helst, kycklingen kommer från kina osv. Där krävs det någon form av 

standard. Samarbete och på något sätt öppna systemen för varandra. ” 

” Ofta sätter dem som är först normen. Ibland sätter man säg ner och kanske inom EU och 

diskuterar fram något, men det tar ofta väldigt lång tid och det är väl ofta någon är snabbare 

och gör något. Jag var inte hur man satte koden för internet, det kanske bara blev. Pc-

världen gjorde också det där, de hade ju öppna protokoll. Det levde de väldigt gott på, Microsoft 

och alla de där kunde växa och bygga programvaror och så. Mac hade inte den här öppna 

världen, men de har klarat sig rätt bra, de kommer tillbaks nu. ” 

"Ungefär samma koncept gick under Lean Production tidigare. Det är inte så att man byter 

koncept utan det är en ganska mjuk övergång. Allt handlar om arbetsorganisation, man började 

på 70-talet där man pratade om självstyrande grupper och Volvo Devall som 

blev Lean Production av det hela. Nu är det lite mer teknikfokus, då pratar man om Industri 4.0. 

Jag beskriver det som en sedimentteori, det grumlar och saker och ting händer, så sjunker det 

ner och blir sediment. Så kommer nytt med Lean och det sjunker ner. Men det finns kvar alla 

de här tidigare kunskaperna och teorierna, de dyker alltid upp och är med. "  

”Det är inte den här teknikoptimismen eller teknikdrömmarna som kanske var för 40 år sedan 

när man började kunna skicka folk ut i rymden. Det är lite mer eftertänksamt numera.”  
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Thomas Marklund 

"Lean, var ju något som från början kom från toyota. Men idag är det väldigt olika vad som 

är Lean just för dig, det är lite samma sak som händer med Industri 4.0, man pratar om 

produktion 4.0...".   

"Kan man skapa en standard för industri 4.0" - Johan Bråtendal  

"Det tror jag kommer ske, just det här med att det handlar ändå om digital information. För att 

få det här att fungera måste det få standarder för plattformar hur det fungerar, för min framtida 

utveckling."   

Jarkko Erikshammar 

”Allting pekar mot detta. ” 
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 Bilaga 5: Analyserade artiklar 

 

Artikel Författare 

Design an application of internet of things based 

warehouse management system for smart logistics 

C.K.M. Lee 

Yaqiong Lv 

K.K.H. Ng 

William Ho  

K.L. Choy 

Industry 4.0 and the current status as well as future 

prospects on logistics  

E. Hofmann 

M. Rüsch 

Logistics Response to the Industry 4.0: The Physical 

Internet 

M. Maslaric 

S. Nikolicic 

D. Mircetic 

Smart Connected Logistics T. Gregor 

M. Krajcovic 

D. Wiecek 

The Impact of Industry 4.0 on Procurement and Supply 

Management: A Conceptual Qualitative Analysis. 

Dr. Andreas H. Glas 

Prof. Dr. Florian C. Kleeman 

What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? B. Tjahjono 

C. Esplugues 

E. Ares 

G. Palaez 

Work and Organization in a Digital Industrial Context J. Johansson 

L. Abrahamsson 

B. Bergcall Kåreborn 

Y. Fältholm 

C. Grane 

A. Wykowska 

Industry 4.0, Global value Chains and International 

Business 

R. Strange 

A. Zucchella 

Industry 4.0 Implications in Logistics: An Overview L. Barreto 

A. Amaral 

T. Pereira 

Internet of Things, Big Data, Industry 4.0 – Innovative 

Solutions in Logistics and Supply Chain Management  

K. Witkowski 


