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SAMMANFATTNING  

Syfte – Syftet med studien var att skapa en förståelse för vilka resurser som kan vara 

nödvändiga vid implementering av uppkopplad tillverkning för SMF inom 

tillverkningsindustrin men kan upplevas som hinder. För att adressera syftet har två 

forskningsfrågor (FF) tagits fram, FF 1: Vilka resurser kan krävas när SMF avser att 

implementera uppkopplad tillverkning, samt hur kan dessa påverka SMF inom 

tillverkningsindustrin? FF 2: Vilka bakomliggande orsaker kan finnas till att resurser utgör 

hinder för en implementering av uppkopplad tillverkning? 

Metod – Studien har genomförts genom en deduktiv forskningsansats med induktiva 

inslag. Denna forskningsansats valdes för att studien tog avstamp i litteraturöversikten 

och sedan verifierades samt utvecklades utifrån den empiriska dataanalysen. Vidare, 

studien antog en kvalitativ datainsamling, och totalt genomfördes intervjuer med 

personer från 11 olika företag. Urvalet av intervjuade företag begränsades till svenska SMF 

inom tillverkningsindustrin som har implementerat uppkopplad tillverkning i form av 

automatiserade processer. Den valda analysmetoden är i form av en tematisk analys av 

insamlad data. 

Resultat – Studien resulterade i ett konceptuellt ramverk som främst riktar sig till SMF 

inom tillverkningsindustrin som vill implementera uppkopplad tillverkning. Det 

konceptuella ramverket är uppbyggt kring sex framtagna dimensioner, där de fysiska 

resurserna ses som primära och de resterande fem är sekundära gentemot den primära. 

Det som gör att de fysiska resurserna utgör de huvudsakliga resurserna är att de möjliggör 

automatiserade processer hos SMF i tillverkningsindustrin. Medan de resterande fem 

resurserna fungerar som ett stöd till de fysiska resurserna. De framtagna dimensionerna 

visar de resurser som kan brista och dess bakomliggande orsaker vid implementering av 

uppkopplad tillverkning. 

Teoretiska implikationer – Studien bidrar till tidigare litteratur kring implementering av 

uppkopplad tillverkning för SMF i tillverkningsindustrin genom att undersöka de 



 

 

bakomliggande orsakerna till att resurser upplevs som hinder. Ett av bidragen är 

synliggörandet av de resurser som kan hindra SMF inom tillverkningsindustrin att 

implementera uppkopplad tillverkning. Denna studie har även bidragit med att 

identifiera en sekundär resurs, marknadsresurser, som tidigare inte lyfts fram i 

litteraturen. Resultatet visade att det är förståelsen för helhetsbilden av marknaden som 

är viktigt hos företag, och inte enbart rykte hos kunderna. Resultatet visade  att rykte 

handlar mer om förståelsen för marknaderna, såsom konkurrenssituationen. Resultaten 

visar även orsaker till att resurser kan upplevas som hinder vid implementering av 

uppkopplad tillverkning.. 

Praktiska implikationer – Det främsta praktiska bidraget från denna studie är det 

konceptuella ramverket som har sin grund i resursbaserad teori och som visar på de brister 

i ett företags resurser som kan hindra en implementering av uppkopplad tillverkning. Det 

är främst beslutsfattare i SMF inom tillverkningsindustrin som överväger att 

implementera uppkopplad tillverkning i sina fabriker som kan vägledas och ta hjälp av 

det konceptuella ramverket. Tillväxtverket kan med hjälp av denna studie öka förståelsen 

för SMF inom tillverkningsindustrin i Sverige. Detta kan i sin tur hjälpa dessa företag att 

få en bättre förståelse för vilka resurser som kan hindra en implementering av uppkopplad 

tillverkning. Genom en ökad förståelse med hjälp utav Tillväxtverket kan SMF undvika 

att dessa hinder uppstår i planeringsfasen. 

Nyckelord: Uppkopplad tillverkning; Automatisering; Resursbaserat synsätt 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Purpose – The purpose of the study was to provide an understanding of resources that 

may be inadequate but necessary when implementing online manufacturing for SME’s in 

the manufacturing industry. To address the purpose two research questions (RQ) were 

developed, RQ 1: What resources can affect SME’s in the manufacturing industry in the 

implementation of online manufacturing? RQ 2: What are the underlying reasons to that 

resources constitute obstacles when implementing online manufacturing? 

Method – The study has been conducted through a deductive research with inductive 

elements. The research method was chosen because the study was based on the literature 

review and then verified and developed on the basis of the empirical data analysis. The 

study adopted a qualitative data collection, and interviews were conducted with 

individuals from 11 different companies. The selection of interviewed companies was 

limited to Swedish SME’s in the manufacturing industry, which has implemented online 

manufacturing in the form of automated processes. The chosen analysis method of the 

collected data is in the form of a thematic analysis. 

Findings – The study resulted in a conceptual framework, which is aimed primarily for 

SME’s in the manufacturing industry that wants to implement online manufacturing. The 

conceptual framework is built on six dimensions, where physical resources are primary 

and the remaining five are secondary. The physical resources are the main resource since 

they enable automated processes for SME’s in the manufacturing industry. While the 

remaining five resources serve as a support for physical resources. The developed 

dimensions show the resources that can be inadequate and its underlying reasons of the 

implementation of online manufacturing. 

Theoretical contributions – The study contributes to previous literature on the 

implementation of online manufacturing for SME’s in the manufacturing industry by 

investigating the underlying reasons of resources being perceived as obstacles and why an 

implementation is not taking place. One of the contributions is the visualization of the 



 

 

resources that may affect SME’s in the manufacturing industry to implement online 

manufacturing. This study has also contributed with a new resource. The result showed 

that it is an understanding of the overall picture of the market that is important for 

companies, and not just the reputation. The result also pointed out that reputation was 

about the understanding of the markets, such as the competitive situation, which led to 

the emergence of the new dimension called market resources. Furthermore, the reasons 

that resources can be perceived as barriers to implementing online manufacturing were 

partly confirmed in the result part. Finally, new reasons emerged why resources can be 

perceived as obstacles. 

Practical implications – The main practical contribution from this study is the conceptual 

framework that has its foundation in the resource-based view and demonstrates the 

shortcomings that may arise in a company's resources prior to an implementation of 

online manufacturing. It is primarily managers of SME’s in the manufacturing industry, 

who are considering an implementation of online manufacturing in their factories, that 

will be guided by the conceptual framework. Tillväxtverket can, with the help of this study, 

increase understanding for SME’s in the manufacturing industry in Sweden. This, in turn, 

can help companies to get a better understanding of which resources that can prevent an 

implementation of online manufacturing. Through an increased understanding and with 

the help of Tillväxtverket SME’s can prevent difficulties from occurring during the 

planning phase. 

Key words: Online manufacturing; Automation; Resource-based view  
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1. INTRODUKTION 

I dagens globaliserade och digitaliserade värld behöver företag vara nytänkande för att 

kunna behålla sina konkurrensfördelar (Pedersen, Nalpantidis, Andersen, Schou, Bøgh, 

Krüger & Madsen, 2016). Digitalisering har förändrat och förändrar fortfarande 

landskapet i alla typer av industrier pådrivet av nya och vidareutvecklade teknologier, 

vilket betyder att företag kan behöva ändra arbetssätt för att leverera värde till sina kunder 

och behålla sin konkurrensfördel (Iansiti & Lakhini, 2014; Pedersen et al., 2016; Xu, 

2012). Genom att analysera och utvärdera företag som en uppsättning av olika resurser så 

kan potentiellt en högre konkurrensfördel uppnås då det möjliggör en ökad förståelse för 

företagets tillgängliga resurser (Penrose, 1959). En optimal tillväxt hos ett företag kan 

uppnås genom en balans mellan utnyttjande av sina resurser samt utvecklandet av nya 

resurser (Penrose, 1959). En resurs definieras av Wernerfelt (1984) som allt som kan ses 

som en styrka eller svaghet i ett företag. Wernerfelt (1984) menar att en resurs kan vara i 

form av effektiva processer, maskiner eller hög kunskap hos personalen. För 

tillverkningsindustrin betyder digitaliseringen och utvecklingen av teknologier att allt fler 

företag har tagit steget mot uppkopplad tillverkning, vilket kan skapa behov av att matcha 

resurser i ett företag till en ny situation (Lee, Bagheri & Kao, 2015). I 

tillverkningsindustrin inkluderas verkstads- och processindustri, vilket i sin tur innefattar 

alla typer av förädling av råmaterial till produkter som till exempel montering av 

produkten (Zhang, Kuo, Lu & Huang, 1997). 

Uppkopplad tillverkning kan innefatta högre användning av informations- och 

automationsteknologier i tillverkningsindustrin (Kagermann, Helbig, Hellinger & 

Wahlster, 2013; Lasi, Fettke, Kemper, Feld & Hoffmann, 2014). Samtidigt menar Shrouf, 

Ordieres och Miragliotta (2014) att uppkopplad tillverkning kan möjliggöra för 

människor, maskiner och sensorer att samla och dela data med varandra i realtid. Genom 

att dela med sig av information sinsemellan så förväntas det bli enklare för människor, 

maskiner och sensorer att nå sina önskade gemensamma mål och konkurrensfördelar på 

ett mer effektivt sätt (Hermann, Pentek & Otto, 2016). 
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En konkurrensfördel hos ett företag kan uppnås genom processinnovation (Reichstein & 

Salter, 2006; Boyer, Leong, Ward & Krajewski, 1997), och införandet av uppkopplad 

tillverkning kan innebära processinnovation (Zhou, Liu & Zhou, 2015). 

Processinnovation kan vara lösningen på att uppnå högre konkurrensfördelar då det har 

potentialen att öka produktionskapacitet och sänka kostnader (Rönnberg, Frishammar & 

Eriksson, 2016). Processinnovation kan definieras som medvetna organisatoriska försök 

att ändra på produktions- och serviceprocesser med målet att sänka kostnader och/eller 

höja kvalitet, detta kan vara i form av införandet av nya material, arbetsuppgifter eller 

informationsmekanismer (Freeman & Soete, 1997). Processinnovation, i form av 

automatisering, förväntas utgöra en betydande del i utvecklingen av uppkopplad 

tillverkning (Pedersen et al., 2016), vilket innebär att det kan krävas att resurser i företag 

kombineras på ett visst sätt för att nå konkurrensfördelar (Grant, 1991). Eftersom 

uppkopplad tillverkning kan öka konkurrensfördelar bidrar det till att företag i utvecklade 

länder kan konkurrera internationellt och behålla produktionen i ursprungslandet. 

(Baena, Guarin, Mora, Sauza & Retat, 2017; Europeiska kommissionen, 2015). Pedersen 

et al. (2016) betonar att det kan vara nödvändigt för tillverkande företag i västvärlden att 

förändra och utveckla sina produktionssystem för att möta eventuella förändringar i 

efterfrågan och konkurrenssituation i världen och på så sätt bibehålla eller öka sin 

konkurrensfördel. 

Till skillnad från större företag menar Ganzarain och Errasti (2016) att små och 

medelstora företag (SMF) kan uppleva hinder i form av bristande resurser för att kunna 

genomföra en implementering av uppkopplad tillverkning. Europeiska kommissionen 

(2003) definierar SMF som en organisation med 10–249 anställda med en omsättning 

mindre än €50 miljoner. Vidare, Ganzarain och Errasti (2016) understryker att SMF har 

ett behov av att veta hur utvecklingen av nya teknologier fortgår för att inte halka efter 

större företag. Enligt Madrid-Guijarro, Garcia och Van Auken (2009) skiljer sig SMF 

gentemot större företag i deras utvecklingsarbete då de oftare är mindre byråkratiska, har 

en högre närvaro från ägarna samt närhet till kunderna, vilket kan innebära en effektivare 

kortsiktig beslutsprocess. SMF utgör en stor del av alla arbetstillfällen och företag 
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(Europeiska kommissionen, 2017), vilket indikerar att en väsentlig del av Sveriges 

ekonomi påverkas av SMF:s konkurrensfördelar. 

Tidigare forskning har visat att företag kan ställas inför olika hinder med sina resurser vid 

implementering av uppkopplad tillverkning (Zhou et al., 2015). Däremot har tidigare 

forskning inte studerat vilka resurser som är nödvändiga för att SMF ska kunna uppnå 

högre konkurrensfördelar via en implementering av uppkopplad tillverkning. Därför 

behövs mer forskning kring orsakerna till varför SMF inte i större utsträckning 

implementerar uppkopplad tillverkning (Hermann et al., 2016; Moeuf, Pellerin, Lamouri, 

Tamayo-Giraldo, & Barbaray, 2017; Müller, Buliga och Voigt, 2018). Denna rapport avser 

därför att bidra med ny kunskap  gällande SMF:s resurser som krävs för en 

implementering av uppkopplad tillverkning. Syftet med studien är därför att skapa en 

förståelse för vilka resurser som kan utgöra hinder genom att vara bristfälliga men 

nödvändiga vid en implementering av uppkopplad tillverkning för SMF inom 

tillverkningsindustrin. För att adressera syftet har två forskningsfrågor (FF) tagits fram: 

FF 1: Vilka resurser kan krävas när SMF avser att implementera uppkopplad tillverkning, 

samt hur kan dessa påverka SMF inom tillverkningsindustrin? 

FF 2: Vilka bakomliggande orsaker kan finnas till att resurser utgör hinder för en 

implementering av uppkopplad tillverkning?  
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2. LITTERATURÖVERSIKT 

För att kunna adressera syftet och besvara forskningsfrågorna så presenteras litteratur 

inom strategisk företagsledning och innovationsledning med koppling till uppkopplad 

tillverkning. Detta gjordes för att generera en djupare inblick i hur resursbaserad teori kan 

användas som utgångspunkt för att identifiera brister i resurser hos företag som kan leda 

till hinder för en implementering av uppkopplad tillverkning. 

2.1 Resursbaserad teori 

Barney (1991) utrycker det som viktigt att analysera ett företags resurser eftersom de kan 

hanteras av företaget själva, vilket kan leda till ett bibehållande eller utvecklande av 

konkurrensfördelar hos företaget. Barney (1991) menar att företag skiljer sig i deras 

kontrollerbara strategiska resurser och att de inte går att imitera utan modifikation av 

andra företag, vilket leder till att företag kan bibehålla en konkurrensfördel över tid. 

Barney (1991) kategoriserar resurser i tre kategorier, fysiska resurser, kompetensresurser 

och organisatoriska resurser. Grant (1991) gör en vidare uppdelning av resurserna till att 

omfatta sex olika kategorier, vilka är finansiella resurser, fysiska resurser, 

kompetensresurser, teknologiska resurser, rykte samt organisatoriska resurser. Enligt 

uppdelningen av Grant (1991) blir det tydligare att identifiera vilka resurser ett företag 

har samt inte har, vilket kan göra det enklare att analysera företag. 

Enligt Barney (1991) beror ökade konkurrensfördelar på de resurser ett företag har och 

hur dessa hanteras. Grant (1991) menar att nyckeln kan vara att förstå relationen mellan 

ett företags resurser, förmågor och konkurrensfördelar, se relationen i Figur 1.  

 

Figur 1- Sambandet mellan resurs, förmåga och konkurrensfördel, adapterad från Grant (1991) 

Grant (1991) konstaterar att det är resurserna som utgör grunden och möjliggör ett 

företags förmågor, vilket sedan kan leda till konkurrensfördelar. Grant (1991) 
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understryker att det är resursernas samverkan mellan varandra som kan utgöra ett företags 

unika förmåga, denna förmåga bidrar sedan till att kunna bibehålla och säkra sin 

konkurrensfördel eftersom att ens förmåga kan vara svår att imitera av andra företag. 

2.2 Resurser för SMF i tillverkningsindustrin 

2.2.1 Fysiska resurser 

Enligt Moeuf et al. (2017) är grunden i uppkopplad tillverkning att SMF har tillgång till 

exempelvis maskiner, robotar och sensorer i produktionen. Enligt Grants (1991) 

uppdelning av resurser så kan robotar och maskiner i uppkopplad tillverkning utgöra 

fysiska resurser. Vidare, enligt Pedersen et al. (2016) kan nya krav från marknaden på 

automatiserade produktionssystem innebära att det ska kunna vara enkelt och snabbt att 

ställa om produktionen, samtidigt som automatiseringsgraden bibehålls eller ökar. 

Pedersen et al. (2016) understryker att robotar kan komma att utgöra en viktig del för att 

göra denna omställning möjlig, i form av automatisering som klarar av förändring.  

En möjlighet med implementering av uppkopplad tillverkning är att maskiner och robotar 

utrustas med sensorer kopplade till externa datakällor, som möjliggör övervakning av 

tillståndet och användandet (Porter & Heppelmann, 2014). Detta möjliggör för företag 

att följa produktens historik i produktionen, vilket kan underlätta spårningen av material 

samt ge en bättre förståelse för hur maskinerna faktiskt används (Porter & Heppelmann, 

2014). Möjligheten att spåra och lagra historiska data av produkter kan ha en positiv 

inverkan på kvaliteten av produkterna (Moeuf et al., 2017). Vidare, detta möjliggör att 

diagnostik kan genomföras i realtid samtidigt som service och reparationer kan förutspås 

och därmed minskas, vilket kan förbättra maskiners prestanda (De Ugarte, Pellerin & 

Artiba, 2011; Porter & Heppelmann, 2014). En automatisering av tillverkningsprocessen 

gör det möjligt för människor, maskiner och sensorer att kunna ta självständiga och 

effektiva beslut (Hermann et al., 2016), och på så sätt kan en konkurrenskraftig fysisk 

resurs skapas. Moeuf et al. (2017) understryker att automatiserade processer har möjlighet 

att bidra till bättre ledtider, kvalitet och leveranssäkerhet, vilket i sin tur kan leda till 
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konkurrensfördelar. SMF kan ha svårigheter med att se de möjligheter med uppkopplad 

tillverkning, till exempel i form av att förstå relationen mellan en ökad produktionstakt 

och bibehållen eller minskad produktionskostnad (Jäger et al., 2016), vilket gör att 

företagen kan ha svårt att ta beslut om att utveckla sina fysiska resurser. För att 

implementera uppkopplad tillverkning och automatisering i tillverkningsprocesserna kan 

det vara grundläggande att ha kunskap om möjligheterna (Porter & Heppelmann., 2014). 

SMF som inte ser möjligheterna riskerar att hamna efter sina konkurrenter (Jäger et al., 

2016). 

Ett hinder med utvecklingen av fysiska resurser är att maskiner och robotar som 

tillverkande företag idag använder sig av är kapitalvaror och kan i många fall ha en 

användningsperiod i ett par decennier, vilket kan innebära att SMF inte är villiga att 

investera i nya processer (Stock & Seliger, 2016). Däremot så kan ombyggnad och 

uppgradering av redan befintliga maskiner med till exempel sensorer vara ett 

kostnadseffektivt och relativt enkelt sätt att möjliggöra en automatisering i fabriken (Stock 

& Seliger, 2016). På detta sätt kan företag bibehålla sin konkurrensfördel och utnyttja 

hela användningsperioden för maskinerna, och för SMF är detta särskilt positivt eftersom 

det motsvarar ett billigare alternativ än att införskaffa helt nya maskiner (Stock & Seliger, 

2016). Det kan dock krävas en hög kompetens samt kunskap om hur 

tillverkningsprocessen ser ut hos det specifika företaget för att inte misslyckas (Stock & 

Seliger, 2016). 

2.2.2 Organisatoriska resurser 

För att implementera uppkopplad tillverkning kan ett organisatoriskt förändringsarbete 

vara nödvändigt att genomföra, då arbetsprocesserna blir automatiserade (Lasi et al., 2014; 

Spöttl, 2017). Ett företag behöver ha organisatoriska resurser för att kunna uppnå 

uppkopplad tillverkning, exempelvis kan det behövas resurser på företaget som har 

kunskap om hur de kan driva igenom förändringsarbeten, vilket kan vara i form av att 

utforma nya processer eller hantering av personal inför och under förändringsarbetet 

(Grant, 1991). SMF inom tillverkningsindustrin som har implementerat uppkopplad 
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tillverkning har upplevt hinder kopplat till att den rätta expertisen saknades internt i 

företaget (Moeuf et al., 2017). Weiner (2009) konstaterar även att en stor del av företagen 

som misslyckas med storskaliga organisationsförändringar saknar en grundläggande 

beredskap för hur de kan hantera en förändring i organisationen, vilket visar på brister i 

den organisatoriska resursen. Turner Parish, Cadwallader och Busch (2008) understryker 

att det kan vara viktigt för chefer att överväga både hur en förändring kan påverka 

processerna men också hur de anställda kan påverkas av förändringen. Turner Parish et 

al. (2008) betonar också vikten av chefernas förankring av förändringar hos de anställda 

då det kan det leda till ökat engagemang och i slutändan ett lyckat förändringsarbete och 

en mer framgångsrik organisatorisk resurs. Vidare, en potentiell brist kopplat till den 

organisatoriska resursen kan enligt Ginzberg (1981) vara att flertalet misslyckade 

förändringsarbeten beror på att användarna har haft felaktiga förväntningar på den 

uppkopplade tillverkning som implementerats, vilket innebär att det är viktigt att ha en 

organisatorisk resurs som kan specificera och förankra förändringsarbetet. 

2.2.3 Kompetensresurser 

För att SMF ska kunna behålla sin konkurrensfördel i ett långsiktigt perspektiv och ha 

möjlighet att följa med i utvecklingen av de kompetenskrav som marknaden ställer, så är 

kompetensutveckling av den befintliga personalen grundläggande (Argote & Ingram, 

2000; Osterloh & Frey, 2000; Zhou et al., 2015). Uppkopplad tillverkning är uppbyggt 

kring komplexa system, vilket kan leda till en mer övervakad arbetsprocess som i sin tur 

kan kräva en annan typ av kompetensresurs (Zhou et al., 2015). Dessa komplexa system 

möjliggör automatiserade processer, och därmed är sannolikheten stor att arbetstillfällen 

kan försvinna eller omorganiseras (Spöttl, 2017). Följden av detta är att de arbetstillfällen 

som blir kvar kan komma att kräva en spetskompetens, vilket leder till att det potentiellt 

blir svårare att hitta rätt kompetent personal och erhålla matchande kompetensresurser 

(Stock & Seliger, 2016). Anställda med en låg utbildningsnivå har störst risk att drabbas 

av detta, om de inte får ta del av kompetensutveckling inom företaget (Spöttl, 2017). 

Därför kan automatisering skapa ett behov av att kontinuerligt kompetensutveckla de 
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anställda (Stock & Seliger, 2016), vilket innebär att tid kan behöva frigöras för de 

anställda i produktionen. Å andra sidan kan företag välja att investera i extern kompetens 

och då understryker Rönnberg et al. (2016) att hinder kan uppstå om kommunikationen 

eller informationsutbytet är bristfällig mellan parterna (till exempel mellan köparen och 

leverantören) i ett utvecklingsprojekt. 

2.2.4 Finansiella resurser 

Rönnberg et al. (2016) konstaterar att olika projekt inom processinovation kan kräva stora 

investeringar i form av finansiella resurser. Steget mot en uppkopplad tillverkning på ett 

företag innebär att mycket pengar kan behövas investeras i utvecklingen av de 

automatiserade processerna (Zhou et al., 2015). SMF kan ha svårare att få tillgång till 

riskkapital än större företag, vilket gör att de kan behöva förlita sig på traditionella 

finansieringsmetoder såsom användandet av eget kapital, ansöka om banklån eller olika 

former av leasingavtal (Poutziouris, 2001). Vidare, SMF kan skilja sig från större företag 

då deras strategi kan ha en kortare tidshorisont, vilket försvårar för SMF att genomföra 

långsiktiga investeringar (Moeuf et al., 2017). Poutziouris (2001) förklarar den kortare 

tidshorisonten med att SMF:s begränsade resurser gör att de har svårare att planera inför 

investeringar än större företag, därför tenderar SMF att investera på ett mer spontant sätt 

(Poutziouris, 2001). Fastän SMF kan ha det svårare att planera långsiktiga investeringar 

än större företag understryker Mouef et al. (2007) att det är viktigt för SMF att lyckas med 

detta planeringsarbete, då SMF har mindre finansiella resurserna gör det att de kan 

behöva investera i omgångar.  Mouef et al. (2007) menar att det kan vara avgörande att 

ha kunskap om vilka kritiska delar av produktionen som ska utvecklas först. Vidare, i vissa 

fall inträffar det att företag inte har tillräckligt med kompetensresurser för att genomföra 

ett förändringsarbete på egen hand, vilket gör att de kan behöva ta extern hjälp i form av 

konsulter som kan kräva stora finansiella resurser (Rönnberg et al., 2016). 
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2.2.5 Rykte 

Med hjälp utav rykte som en resurs så kan företag differentiera sig gentemot andra företag 

och på så sätt erhålla högre konkurrensfördelar (Boyd, Bergh & Ketchen, 2010). Detta 

kan åstadkommas exempelvis genom att förmedla att företaget har hög kvalitet, snabba 

ledtider eller ett framstående miljötänk (Toms., 2002). Att arbeta på ett proaktivt sätt med 

miljöfrågor kan resultera i ett bättre rykte, vilket kan leda till fler kunder samt att 

existerande kunder blir mer positivt inställda (Aragón-Correa & Rubio-Lopez, 2007). 

Företag inom tillverkningsindustrin som inte aktivt arbetar med att synliggöra sitt 

miljöarbete riskerar att hamna efter sina konkurrenter i form av ett sämre rykte (Toms, 

2002). Uppkopplad tillverkning kan hjälpa till att bidra med en hållbar tillväxt genom 

utvecklandet av redan befintliga tillverkningsfaktorer såsom kvalitet, leverans och 

effektivitet som görs möjligt genom utveckling och implementering av automatiserade 

processer (Kang et al., 2016). Dessa faktorer bidrar till att företag kan få ett bättre rykte 

som småningom kan bidra till en högre konkurrensfördel (Grant, 1991). Slutligen, hållbar 

tillväxt möjliggörs också genom effektivare användning av befintliga resurser, samtidigt 

som arbetet kan bli mer miljövänligt genom implementering av nya material, processer 

och teknologier (Zhou et al., 2015). 

2.2.6 Teknologiska resurser 

Nedan presenteras de teknologiska resurserna i form av IT-säkerhet, industristandarder 

och Big data. Denna uppdelning gjordes eftersom de har karaktärsdrag som ingår i 

kategorin teknologiska resurser. De teknologiska resurserna kännetecknas av att de saknar 

fysiska egenskaper. 

IT-säkerhet	

Uppkopplingen mot internet är en central del i uppkopplad tillverkning, och därför är 

IT-säkerheten viktig för att ett företags kommunikationskanaler inte ska kunna utsättas 

för fara utifrån (Moeuf et al., 2017). Knowles, Prince, Hutchison, Disso och Jones (2015) 

beskriver att antalet IT-relaterade incidenter, såsom stöld av företagshemligheter eller 
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skadegörelse, har ökat markant de senaste åren, vilket visar på betydelsen för teknologiska 

resurser hos ett företag. Knowles et al. (2015) understryker att när IT-nätverken blir mer 

komplicerade och kommunikationen mellan olika nätverk ökar, så blir systemen mer 

sårbara mot attacker. Knowles et al. (2015) beskriver att IT-systemen är en stor del av 

infrastrukturen hos uppkopplade tillverkande företag, vilket medför ett behov för 

företagen av att känna sig trygga med IT-säkerheten för att de ska våga implementera 

uppkopplad tillverkning. Otillräcklig IT-säkerhet kan innebära stora förluster för företag, 

vilket kan leda till att företag hindras från att ta steget till uppkopplad tillverkningen om 

de känner att IT-säkerheten är bristfällig (Zhou et al., 2015). Då många SMF saknar 

specialiserade IT-avdelningar kan de tvingas köpa in dyra säkerhetstjänster från 

konsultbolag, vilket kan göra att SMF inte har råd att åstadkomma en hög IT-säkerhet 

(Zhou et al., 2015). 

Industristandarder	

Ett hinder för tillverkande industriföretag kan vara att bestämma sig för en specifik 

industristandard, vilket är en del i ett långsiktigt arbete med att få maskiner att kunna 

kommunicera i de automatiserade processerna (Zhou et al., 2015). Utmaningen har sin 

grund i att få maskiner från olika leverantörer och affärssystem att kunna kommunicera 

och kombineras med varandra, då utvecklingen av systemen från de olika leverantörerna 

går snabbt (Hermann et al., 2016). Grant (1991) understryker vikten av att välja rätt 

industristandard från början, eftersom ett byte kan vara kostsamt för företaget, detta kan 

vara viktigt för SMF att ha i åtanke då de har mindre resurser än större företag. Ett hinder 

för SMF kan vara kännedomen om att en konkonsekvens som kan uppstå vid bristfällig 

kommunikation eller uppkoppling mellan maskinerna är att den fulla potentialen med 

de uppkopplade systemen inte uppnås, vilket kan göra att SMF med begränsade resurser 

undviker att implementera uppkopplad tillverkning (Lee & Lee, 2015). 
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Big	data	

Lee et al. (2015) beskriver att teknologiska framsteg har gjort sensorer, 

datainsamlingssystem och datanätverk mer precisa och prisvärda samt att ökningen av 

sensorer har bidragit till tillväxten av insamlade data, så kallat Big data. Hantering och 

distribuering av de stora mängder data som samlas in är viktigt för att uppnå 

automatiserade process, och företag har stora teknologiska resursutmaningar med att 

hantera detta på ett kompetent sätt (Lee, Kao & Yang, 2014). Big data är en uppsättning 

av data som inte går att hantera som traditionell data på grund av dess omfattning och 

komplexa struktur (Kang et al., 2016). För att kunna implementera uppkopplad 

tillverkning krävs effektiv analysering och delning av data i fabriker som i sin tur kan 

användas för prognoser och effektiviseringsarbete (Kang et al., 2016). I dagsläget så finns 

det flera verktyg som införskaffar stora mängder data, vilket leder till att de stora 

utmaningarna ligger i att analysera, klassificera och sedan använda datan på ett korrekt 

sätt (Rago, 2015). Eftersom SMF har mindre resurser för att analysera, klassificera och 

använda Big data så kan det uppkomma potentiella problem om förtroendet för den 

insamlade data är låg, vilket kan leda till att stora mängder värdefull data blir outnyttjad 

(Wamba, Akter, Edwards, Chopin, & Gnanzou, 2015). Dessutom kan felinsamlad eller 

felanalyserad data leda till slutsatser som inte är korrekta när de sedan integreras med 

andra typer av informativa data, vilket kan leda till att SMF missar potentiella möjligheter 

(Wamba et al., 2015). 

2.3 Sammanställning av resurserna för SMF i tillverkningsindustrin 

I Tabell 1 illustreras en sammanfattning av de identifierade resurserna vilka identifierats 

som nödvändiga för att en implementering av uppkopplad tillverkning ska lyckas. 

Dessutom visas brister som kan uppstå i resurserna, vilket kan innebära hinder för en 

uppkopplad tillverkning. 
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Tabell 1 –  Resurser för SMF i tillverkningsindustrin 

Resurser Brister som kan uppstå i resurser 

Fysiska resurser • Nya krav från marknaden på en snabbare tillverkningsprocess samt 
snabbare omställning av produkter (Pedersen et al., 2016) 

• Befintliga och långsiktiga kapitalvaror såsom maskiner och robotar kan 
hämma nyinvesteringar (Stock & Seliger, 2016) 

Organisatoriska 
resurser 

• De anställda kan ha felaktiga förväntningar och överraskningsmoment 
kan uppstå (Ginzberg, 1981) 

• Brist på beredskap internt i företaget för de nya processerna (Weiner, 
2009) 

• Bristfällig förankring av förändringsarbetet kan leda till missnöje hos de 
anställda (Turner Parish et al., 2008) 

Kompetensresurser • Kan uppstå ett behov av högre utbildning och spetskompetens (Stock & 
Seliger, 2016), samtidigt som arbetstillfällen kan försvinna (Spöttl, 2017) 

• Tid kan behöva frigöras från produktionen så att personalen kan lära sig 
de nya processerna (Stock & Seliger, 2016) 

Finansiella resurser • Processinovation och förändringsarbeten kan leda till stora 
investeringskostnader (Rönnberg et al., 2016) 

• Valet av finansieringsmetod kan begränsa SMF (Poutziouris, 2001) 
• SMF kan ha det svårare med långsiktiga investeringar än större företag 

(Moeuf et al., 2017)  

Rykte • Arbeta med hållbar utveckling för att potentiellt inte hamna efter 
konkurrenter när kunder ställer nya krav på en hållbar produktion 
(Toms, 2002) 

Teknologiska resurser 
-  IT-säkerhet 

• Komplicerade IT-nätverk kan bli mer sårbara för attacker (Knowles et al., 
2015) 

• Kan bli svårare att skydda företagshemligheter (Zhou et al., 2015) 

Teknologiska resurser 
-  Industristandarder 

• Svårigheter med att få maskiner från olika leverantörer att kombineras 
och kommunicera med varandra genom en gemensam industristandard 
(Hermann et al., 2016) 

• Inlåsningseffekt till en specifik leverantör kan uppstå (Grant, 1991) 

Teknologiska resurser 
-  Big data 

• Klassificering och användning av datan på ett korrekt sätt (Rago, 2015) 
• Trovärdigheten för analysen av den insamlade datan (Wamba et al., 2015) 
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3. METOD 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts för att uppnå studiens syfte. Avsnittet 

innehåller studiens forskningsansats, urval, datainsamlingsmetod, analysmetod samt de 

kvalitetshöjande aktiviteterna. 

3.1 Forskningsansats 

Studien har deskriptivt och ett explorativt syfte för att skapa en förståelse för vilka resurser 

som kan vara bristfälliga och innebära hinder vid en implementering av uppkopplad 

tillverkning för SMF i tillverkningsindustrin. Dessutom var studiens syfte att skapa 

förståelse för de bakomliggande orsakerna till varför resurserna var bristfälliga. Den 

empiriska datainsamlingen ligger till grund för att komplettera tidigare studier och 

utvecklandet av det konceptuella ramverket (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Studien 

antog en deduktiv forskningsansats med induktiva inslag. Denna forskningsansats valdes 

för att studien tog avstamp i litteraturöversikten och sedan verifierades samt utvecklades 

utifrån den empiriska dataanalysen. Studien har även induktiva inslag eftersom arbetet 

designades så att nya inslag till forskningen kunde uppkomma under studiens gång. 

En kvalitativ datainsamling valdes i avsikt att erhålla en djupare förståelse för ämnet samt 

för att låta respondenternas egna åsikter synliggöras (Saunders et al., 2009). Den 

kvalitativa datainsamlingen bidrog till en ökad förståelse för ämnet eftersom 

respondenternas åsikter, tankar, arbetsuppgift och omgivning togs i beaktning (Yin, 

2003). Den kvalitativa datainsamlingen bidrog till en ökad förståelse genom att 

respondenterna fick prata fritt om varje fråga. Vilket gjorde att studien kunde samla in 

empirisk data som litteraturöversikten inte synliggjort tidigare. En flerfallstudie 

genomfördes i avsikt att få ett brett perspektiv av vad som upplevs som hinder samt dess 

orsaker (Saunders et al., 2009).  
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3.2 Urval  

Urvalet av intervjuade företag begränsades till svenska SMF inom tillverkningsindustrin 

som har implementerat uppkopplad tillverkning i form av automatiserade processer. 

Detta gjordes för att kunna få ett så brett perspektiv som möjligt av hur svenska SMF 

upplever situationen och i sin tur kunna besvara studiens forskningsfrågor. För att få 

kontakt med relevanta företag tog författarparet hjälp av experter på Tillväxtverket som 

hade god kunskap inom området, detta för att kunna fånga en så bred bild och förståelse 

som möjligt i avsikt att adressera syftet. Företagen som intervjuades tillverkade antingen 

metall- eller plastprodukter. Denna kategori av företag valdes då det finns många sådana 

företag i Sverige som jobbar med uppkopplad tillverkning. Företagens kunder var till stor 

del företag mot företag, och deras marknader var både lokala och internationella. 

Respondenterna valdes ut med kriteriet att de skulle ha en bra insikt i sitt företags 

tillverkning, samt att de skulle vara ansvariga eller delaktiga i utvecklingen av 

tillverkningsprocesserna. Positionerna som respondenterna hade på företagen var 

produktionschef, kvalitetschef, VD eller delägare. De största skillnaderna mellan 

företagen var att de behandlade olika typer av detaljer och produkter i metall och plast.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

Till studien samlades data in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna följde en 

intervjuguide, se Bilaga A, som bestod av förutbestämda frågor i avsikt att adressera det 

framtagna syftet. Användningen av semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt att 

ställa följdfrågor om så behövdes för att få djupare förståelse för svaren (Saunders et al., 

2009). 

Båda författarna deltog vid alla intervjuer där det var en som ledde intervjuerna och en 

som tog anteckningar och kunde ställa följdfrågor om så behövdes. En representant från 

varje företag intervjuades. Alla intervjuer spelades in och anteckningar gjordes under 

tiden. Efter avslutad intervju genomfördes en transkribering av inspelningen. Totalt 

intervjuades 11 företag och intervjuerna pågick mellan 30 och 65 minuter, sammanlagt 
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blev det cirka 60 sidor transkriberingar, se Tabell 2 för ytterligare information. Slutligen, 

urvalet av företag och respondenter som intervjuades skedde fortlöpande under studiens 

gång tills att en datamättnad uppstått. När de sista respondenterna inte tillförde några nya 

insikter till studien så avslutades bokning av nya intervjuer. 

Tabell 2 - Lista över intervjuade respondenter 

Respondent Titel/position Datum Tidsåtgång 

(min) R1 Produktions- och personalchef 2018-03-28 46 

R2 Produktions- och förbättringsledare 2018-03-28 42 

R3 Produktionschef 2018-04-04 30 

R4 Produktionsteknisk chef 2018-04-05 55 

R5 Delägare och verksamhetsutvecklare 2018-04-09 50 

R6 Delägare och konstruktionschef 2018-04-09 34 

R7 Verkställande direktör (VD) 2018-04-10 36 

R8 VD och försäljningschef 2018-04-12 49 

R9 Produktionschef 2018-04-13 50 

R10 Produktionschef 2018-04-16 65 

R11 Kvalitets- och miljöchef 2018-04-17 45 

 

3.4 Analysmetod 

Den valda analysmetoden är i form av en tematisk analys av insamlad data och är oftast 

den som används vid kvalitativa studier eftersom att den är en effektiv teoretisk metod 

(Braun & Clarke, 2006). Det är en effektiv metod för att den visualiserar mönster som 

gör det tydligt att se vad intervjuerna bidrar med (Braun & Clarke, 2006). Denna typ av 

analys används för att identifiera, analysera och hitta samband i olika teman (Braun & 
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Clarke, 2006). Figur 3 visualiserar hur studiens tematiska kodning strukturerades (Gioia, 

Corley & Hamilton, 2013). 

 

Figur 2 - Analys av studiens datainsamling, anpassad från Corley och Gioia (2004) 

Den tematiska figuren togs fram baserat på metoden av Gioia et al. (2013), vilken 

visualiserar de olika stegen till de framtagna aggregerade dimensionerna. Gioia et al. 

(2013) rekommenderar att tre steg ska följas när data kodas och analyseras. Alla de tre 

stegen som visualiseras i Figur 3 genomfördes tillsammans av författarparet. 

Innan det första steget genomfördes transkriberades intervjuerna. Transkriberingarna 

lästes igenom flertalet gånger och noteringar med tankar och koder skrevs ned för att 

skapa en bättre uppfattning om vad transkriberingarna innehöll. Detta var viktigt för att 

författarparet skulle få en tydlig överblick över den insamlade datan och på så sätt kunna 

hitta mönster. Under läsningen av transkriberingarna skapades koder från datan, vilket 

utgjorde första ordningens koncept (Gioia et al., 2013). Dessa skapades genom att 

markera texten med markeringspennor med olika färger samt genom skriftliga 

kommentarer. I detta steg skapades så många koder som möjligt, i och med att 

författarparet inte visste vad som skulle visa sig vara det mest intressanta. Under 

framtagningen av koderna kontrollerades relevansen kopplat till litteraturöversikten. 

Koderna utvärderades sedan utifrån deras förmåga att potentiellt kunna adressera 

studiens syfte och besvara forskningsfrågorna. 

Det andra steget fokuserade på att ta fram andra ordningens teman som innefattar 

bredare och mer övergripande information än koderna (Gioia et al., 2013). Efter det första 

steget så hade författarparet fått en lång lista med koder och i detta steget sorterades de in 

i teman. För att försäkra sig om att de framtagna teman var relevanta inleddes urvalet om 

vilka teman som inte hade tillräckligt med data. De teman som ansågs irrelevanta togs 

bort. Dessutom var det några teman som liknade varandra för mycket, vilket gjorde att 
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det slogs ihop till ett gemensamt tema. Vidare var det viktigt att definiera vad de utvalda 

teman innehöll samt vad de inte innehöll för att till slut kunna göra en tydlig avgränsning. 

För att kunna göra en tydlig avgränsning gjordes en analys av varje tema där det 

undersöktes vad varje tema bidrog med, samt hur det kunde kopplas till 

forskningsfrågorna. Detta gjorde det möjligt att jämföra teman med varandra och se till 

så att inga överlappningar kunde ske. Slutligen, för att kontrollera relevansen av de 

framtagna teman så jämfördes de kontinuerligt med litteraturöversikten.  

I det tredje steget jämfördes och analyserades de framtagna teman med varandra (Gioia 

et al., 2013). Här var det viktigt att få fram varför varje tema var värdefullt så att de tillförde 

studien med relevanta insikter i form av uppbackning av data från referensramen samt 

tillförde ny data till studien. Slutligen identifierades de aggregerade dimensionerna. 

3.5 Kvalitetshöjande aktiviteter 

Kvaliteten på studien har säkerställts genom att validiteten och reliabiliteten har varit i 

åtanke (Saunders et al., 2009). Enligt Lincoln och Guba (1985) är tillförlitligheten av en 

studie av yttersta vikt. Nedan beskrivs specifikt vad som gjordes under studiens gång för 

att säkerställa och höja kvaliteten. 

Till att börja med har denna rapport opponerats och granskats kontinuerligt av 

kurskamrater, handledaren vid universitetet samt kontaktpersonen på företaget. 

Granskning och diskussion av rapporten har genomförts vid fyra olika seminarier på 

universitetet. Vidare, tid och plats för intervjuer bokades tillsammans med 

respondenterna, vilket motverkade att det valda intervjutillfället skulle påverka resultatet 

från intervjun. Det avsattes alltid 75 minuter till intervjun för att varken författarparet 

eller respondenten skulle uppleva en tidspress. Författarparet utlovade också anonymitet, 

både skriftligt och muntligt, vilket motverkade att respondenten skulle känna sig obekväm 

eller utpekad om den svarade på ett visst sätt. Dessutom medverkade båda författarna vid 

samtliga intervjuer och sedan analyserat den insamlade datan tillsammans. Under varje 

intervju var det en av författarna som höll i intervjun medan den andre tog anteckningar 
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och kom med enstaka följdfrågor. Samma intervjumall användes i alla intervjuer för att 

säkerställa att svaren kunde analyseras på samma sätt. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att göra det enklare att följa upp om det fanns några oklarheter samt 

för att se till så att alla citeringar blev korrekta.  
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4. RESULTAT 

Detta avsnitt innehåller resultat och analys från studiens insamlade data. I detta avsnitt 

görs en uppdelning av resurser i form av primära och sekundära resurser. Det som gör att 

de fysiska resurserna utgör de huvudsakliga resurserna är att de möjliggör automatiserade 

processer hos SMF i tillverkningsindustrin. Medan de resterande fem resurserna fungerar 

som ett stöd till de fysiska resurserna. Resultatet visualiseras nedan i sex olika 

dimensioner. Den första dimensionen presenteras som den primära resursen, medan de 

andra fem innefattas i de sekundära resurserna. Slutligen illustreras resultatet och dess 

olika kategorier i ett konceptuellt ramverk. 

4.1 Primära resurser för SMF i tillverkningsindustrin 

4.1.1 Dimension 1: Fysiska resurser 

Dimension 1: Fysiska resurser omfattar två teman ”Förutsättningar för automatisering” 

och ”Ombyggnad av utrustning”. Till att börja med så sammanfattar ”Förutsättningar för 

automatisering” de utmaningarna i att förstå vad som krävs av den fysiska resursen i 

uppkopplad tillverkning. I ”Ombyggnad av utrustning” så sammanfattas vad och hur 

uppdatering av befintliga utrustningen kan upplevas som hinder. 

 

Figur 3 - Dimension 1: Fysiska resurser 
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Förutsättningar för automatisering syftar på att beskriva hur företag kan arbeta med att 

uppfylla de olika kraven för att kunna uppnå automatiserade processer. Respondent 5 

uttryckte att ”hitta dessa förbättringsmöjligheterna eller förbättringsidéerna är alltid en utmaning 

och en blandning av fantasi och benchmarking”. Respondent 10 utvecklar resonemanget med 

att ”vissa saker måste ju falla in rätt som att vi måste ha en viss volym för att då kunna räkna hem 

en investering från en robot då eller liknande”. Respondent 2 berättar att de anställde ny 

personal för att erhålla en bättre förståelse för vilka fysiska resurser som krävdes för en 

automation. Samma respondent uttryckte det som att ”Vi anställde en automationsingenjör 

som har börjat att lyfta företagets hela automationsarbete. Det innebär mer specifikt att han plockar 

upp och visualisera signaler, samtidigt som han ser över möjligheterna och brister för att automatisera 

och driva på den biten.”. Samtidigt har respondent 11 lyckats automatisera en del av sina 

processer genom en generellt ökad kunskap av de krav en automatiserad process ställer. 

Respondent 11 berättar att ”Vi har byggt ihop tre stycken före detta manuella processer, och gjort 

om dem till en helt automatiserad process som bara kräver en övervakning av systemet. Detta 

lyckades vi med hjälp av en ökad förståelse för vad som krävs för att uppnå en automatisk 

tillverkningsprocess”.  Detta visar på att förutfattade meningar kan vara fel om att äldre 

manuella maskiner inte går att automatisera. Detta innebär att det kan krävas mer 

kunskap hos SMF kring ombyggnad av äldre maskiner för att automatisera processer. 

Ombyggnad av utrustning inkluderar hur äldre maskiner kan bli en del av en 

automatiserad process, vilket inkluderar dess svårigheter och orsakerna till detta. Företag 

kan utveckla de fysiska resurserna genom att bygga om den befintliga maskinparken, och 

åtta av respondenterna nämner detta som den bidragande faktorn till att en ökad 

automationsprocess har varit möjlig. Respondent 10 konstaterar att ”I vår senaste 

investering av automatiserade processer så har vi en blandning av ny och gammal utrustning. En del 

av maskinerna i den processen är över 20 år gamla, och det fungerade bra att kombinera dessa med 

nya maskiner och införandet av sensorer”. Däremot nämner tre respondenter vissa svårigheter 

med en utbyggnad av äldre maskiner. Respondent 8 förklarar att ”Det största problemet är 

att det kan vara svårt att veta exakt hur alla program är programmerade och det kan leda till 

problem för oss och våra leverantörer”. Respondent 8 utvecklar resonemanget med att ”Vi vill 
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oftast ha ett fast pris när vi ska bygga ut våra gamla maskiner, men eftersom leverantörerna inte vet 

hur våra befintliga system är uppbyggda så har de svårt att ge detta. De vill helt enkelt inte att 

kostnaderna ska springa iväg, så en svårighet är att komma överens om priset för utbyggnaden”. 

Respondent 5 nämner ett liknade problem som att ”Det svåraste med att göra en gammal 

maskin ny är att man måste ta kontakt med leverantören av den gamla maskinen. Det funkar enkelt 

i vissa fall men om leverantören inte finns kvar kan det till exempel innebära att alla ritningar är 

borta”. Respondent 11 bygger vidare på problemen med att bygga om gamla maskiner 

genom att förklara att ”Maskinerna är i bra skick och de kan utrustas med sensorer. Man får 

uppfinna "nya delar" till robotarna själva ibland och testa sig fram till vad som funkar. Det kan ta 

tid och därför upplevs det som ett hinder”. Däremot utvecklar respondent 2 resonemanget att 

”många fall går det inte att bygga på de äldre maskinerna, för att de helt enkelt är för gamla och då 

måste vi investera i helt nya maskiner och detta är något man helst inte vill komma på under tiden”. 

4.2 Sekundära resurser för SMF i tillverkningsindustrin 

4.2.1 Dimension 2: Organisatoriska resurser 

Dimension 2: Organisatoriska resurser innefattas av två teman ”Praktiska förberedelser” 

och ”Kommunikation”. Dimensionens fokus ligger i att synliggöra vilka hinder som kan 

uppstå när de organisatoriska resurserna är bristfälliga. Respondent 10 uttrycker det som 

”Omorganisation av verksamheten är nog den tuffaste biten. Det är klurigt att få alla på ett företag 

att inse vad automatiserade processer handlar om, och att det är viktigt för oss som företag att ta 

steget in i framtiden”. 
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Praktiska förberedelser understryker betydelsen för planering av förändringsarbeten för 

SMF i tillverkningsindustrin som implementerar automatiserade processer. Det är 

betydelsefullt eftersom ett motstånd till förändring kan uppstå och skapa hinder och 

respondent 1 konkretiserar det som att ”Blir det något överraskningsmoment för personalen 

så blir personalen ofta reserverade och motstånd till förändring uppstår”. Finns det en bristfällig 

planering så kan det uppstå en känsla hos de anställda att de förlorar kontrollen över 

situationen, eftersom omställningarna kan vara stora i automationsprojekt. Det gäller 

också att vara tydlig med vad en omorganisation innebär och respondent 2 beskriver det 

som att ”Vi upplevde en del hinder i planeringsfasen av införandet av nya processer, då en del av 

personalen kände att de kunde de existerande processerna väldigt väl och ville då inte omorganisera 

sig”. Vidare, det är viktigt i planeringsfasen att vara tydlig med hur rollfördelningen 

kommer att se ut, eftersom missförstånd kan uppstå när processerna väl är på plats. 

Respondent 5 understryker detta ”Vi har upplevt att det blivit problem när allting är 

implementerat. Då vi t.ex. uppfattade det som att den specifika anställda inte ville arbeta med den 

nya maskinen eftersom det krävde ett annat sätt att arbeta på”. Detta grundar sig i att 

Figur 4 – Dimension 2: Organisatoriska resurser 
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planeringen av rollerna i den nya processen var otydliga. Problemet med att diffusa roller 

är att folk känner att de inte vet hur deras framtida arbetsuppgifter kommer att se ut 

eftersom att olika automationsprocesser kan ha unika lösningar. 

Kommunikation handlar om att vara tydlig från ledningens sida gentemot de anställda 

om hur nya processer påverkar företaget. Flertalet av respondenterna konstaterade vikten 

av att föra en dialog med sina anställda innan implementering av en uppkopplad 

tillverkning. Respondent 11 har erfarenhet av att det är avgörande att föra en dialog med 

sina anställda kring införandet av nya automatiserade processer, och han uttrycker att 

”Man ska vara tydlig varje gång man för en dialog med personalen, då det är viktigt att prata om 

framtiden och de förändringar som kommer att ske internt på företaget, t.ex. om vart vi är på väg”. 

Detta visar på att ett problem kan uppstå när kommunikationen är bristfällig i de 

organisatoriska resurserna. Detta styrks även av respondent 1 som lyfter fram vikten av att 

involvera de anställda ”Orsaken till att vissa processer inte tagits emot så bra av vissa anställda 

är att dem inte har fått reda på hela bilden från början, och då har de blivit besvikna på oss i 

ledningen”. I ett längre perspektiv kan bristande kommunikation innebära att de anställda 

inte ser helheten av förändringen, detta gör att varje liten förändring kan upplevas 

onaturlig eller omotiverad. Respondent 8 utrycker det som ”I planeringsfasen upplevs det 

ibland som att de anställda inte vet om eller förstått vad vår fem eller tio års plan är. Detta skapar 

ett hinder när vi ska planera för omorganisationer som en del i ledet av vår vision”. En bristfällig 

kommunikation har sin grund i att ledningen inte för en dialog tidigt i planeringsfasen 

med medarbetarna om de förändringar som kommer att genomföras i företaget. Det är 

även viktigt att ledningen ställer krav och är tydliga med att personalen ska vara villiga att 

utvecklas då det är viktigt för en automatisering. Respondent 10 uttrycker det som att ”I 

planeringsfasen gäller det att vi är tydliga från ledningshållet om att man som anställda ska vara 

nyfiken och modig. Är man inte intresserad som anställd av att lära sig tekniken kring de nya 

investeringar som vi på företaget planerar kring, så ska man nog helt enkelt söka sig till ett mindre 

tekniskt företag”. Detta visar på att det kan uppstå hinder om de anställda inte är 

införstådda med vad som krävs för att implementera uppkopplad tillverkning. 
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4.2.2 Dimension 3: Kompetensresurser 

Dimension 3: Kompetensresurser innefattas av de två framtagna teman ”Extern 

kompetens” och ”Vidareutbildningar”. Denna dimensionen handlar om att synliggöra de 

problem som är kopplade till kompetensresurserna, vilket innefattar till exempel 

kompetensutveckling av personalen. Respondent 8 utrycker det som att ”Det finns alltid 

några anställda som inte tycker att det är nödvändigt att kompetensutveckla eftersom de inte känner 

att det ger dem något personligen. Det gäller att skicka rätt personal som har ett intresse för teknik, 

så brukar det bli bäst utfall”. 

 
Figur 5 - Dimension 3: Kompetensresurser 

Extern kompetens lyfter fram vikten av att välja den rätta kompetensen som kan hjälpa 

till med förändringsarbetet i företaget. Respondent 11 konstaterar att ”Kompetent personal 

är svår att få tag på. Vi väljer helst extern kompetens som ligger lokalt, för om problem uppstår så 

kan de hjälpa oss snabbt, dock så kan det vara svårt att hitta kompetens lokalt och då måste vi titta 

i ett större geografiskt område”. Vidare, eftersom att externa företag säljer tjänster så erbjuder 

de oftast mer än vad som faktiskt behövs och respondent 4 konkretiserar detta genom att 

”De flesta leverantörerna lovar mycket och försöker sälja så mycket som möjligt av deras tjänster, 

detta gör det svårt att veta vad som faktiskt behövs”. Respondent 6 uttrycker även en oro i 

form av att ”Jag tycker att det alltid är lite osäkert att lämna ifrån sig en sådan viktig del som 

kompetensutveckling till ett annat företag. Orsaken till detta är att vi vill att vår personal ska 
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utbildas på ett så effektivt och korrekt sätt som möjligt”. För att kunna få ut maximalt av 

personalen så är det viktigt att kompetensutvecklingen går till på det sättet som företaget 

har planerat för att de anställda ska erhålla den spetskompetens de behöver. 

Vidareutbildningar syftar till att personal vidareutbildas för att få en högre 

utbildningsnivå som leder till att de kan bli tilldelade mer komplicerade arbetsuppgifter. 

Respondent 2 beskriver och ger ett exempel på detta: ”En av våra anställda väljs ut för att 

bli upplärd av leverantören, och denna anställd lär sedan upp de andra i fabriken. Detta kan 

innebära en risk då mycket ansvar vilar på denna persons axlar”. Även respondent 10 bekräftar 

detta och uttrycker det som att ”Den största risken jag ser med internutbildningar är att A lär B 

som lär C, och då blir det som viskningsleken där ingen egentligen vet vad A sade för något, och då 

var det ändå A som gick utbildningen. Risken är att det är sista ordet som gäller, och det är inte 

alltid säkert att det är det som är rätt”. De flesta av respondenterna är eniga om att det är 

viktigt att vidareutbildningarna är effektiva och givande eftersom de tar tid från de 

anställdas arbete. Respondent 9 konkretiserar vikten av effektiva utbildningar som att ”Ett 

problem med att skicka iväg personalen på utbildningar är att det tar tid från den faktiska 

produktionen, och då gäller det att investeringen i utbildningen lönar sig”. 

4.2.3 Dimension 4: Finansiella resurser 

Dimension 4: Finansiella resurser utgör de två teman ”Investeringsplan” och 

”Tillvägagångsätt”. Dimension 4 syftar på att synliggöra de problem som kan uppstå när 

det kommer till investeringar av nya automatiserade processer. Respondent 1 lyfter fram 

vikten av att ha en tydlig målsättning med sina investeringar och uttrycker det som att ”Vi 

har varit väldigt investeringsvilliga i vårt företag de senaste åren. Förra året köpte vi in tre maskiner 

och i dagsläget är alla inte ens installerade ännu”. Detta visar på att planering av ens 

investeringar är en viktig del inför en implementering av uppkopplad tillverkning. 
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Figur 6 - Dimension 4: Finansiella resurser 

Investeringsplan visar på att det är viktigt med en tydlig plan kopplat till sina investeringar 

för att de ska kunna generera maximal nytta. Orosmoln kan uppstå i och med planeringen 

av nya processer eftersom en tydlig plan saknas för hur investeringarna ska läggas upp. 

Fem av de tillfrågade respondenter utrycker att osäkerhet kan uppstå om inte 

investeringsplanen är väl genomarbetad. Vidare, svårigheten ligger i att förutse hur snabbt 

investeringen kommer att betala av sig i kombination med svårigheten att förutspå hur 

framtida marknader kommer att se ut. En stor del av denna oro har sin grund i ovissheten 

ifall det är lönt att investera i ny teknik. Respondent 7 exemplifierar att ”Som företag har vi 

ett mål att växa, vi har en viss målsättning som vi jobbar mot och våra investeringar styrs utav hur 

många kunder vi har. Vi är väldigt konjunkturkänsliga och kundkänsliga och det påverkar hur vi 

kan investera. Ser vi att konjunkturen är bra och att ett behov för våra produkter finns så är 

problemen mindre eftersom att sannolikheten att få tillbaka pengarna på investeringen är högre. 

Om vi börjar se orosmoln på marknaden så blir besluten svårare”.  Detta bekräftar även 

respondent 2 och uttrycker det som att ”I vissa delar av företaget så måste vi ha en mer 

långsiktig plan än bara över året, t.ex. i den nya fabriksutbyggnaden har vi haft ett mycket mer 

långsiktigt tänkt, cirka fem år. Detta kan skapa ett hinder då vi inte vet hur marknaden kommer 

att se ut om fem år”. Detta visar även på att SMF är mer sårbara än större företag i långsiktiga 

investeringar, då SMF inte har lika många försöka att lyckas med investeringar. Skulle ett 

SMF göra en sämre investering finns det risk för stora konsekvenser, vilket kan göra att 

de tappar sin konkurrenskraft. Detta har lett till att i vissa fall så har SMF valt att investera 
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i omgångar, respondent 6 uttrycker detta problem som att ”Investera i omgångar sinkar en 

snabb utveckling av företaget, vilket gör att konjunkturen kan vända innan implementeringen är 

färdigställd”. 

Tillvägagångsätt inkluderar hinder som företag kan uppleva när det kommer till olika 

finansieringslösningar. Respondent 10 beskriver att ”Våra investeringar i ny utrustning går 

till på lite olika sätt, vi har både maskiner vi har betalat direkt och maskiner vi har leasat då det 

finns fördelar och nackdelar med båda”. Det största hindret med att förlita sig på banken är 

att de kan säga nej till lån av kapital och respondent 4 uttrycker det som att ”När vi väljer 

att finansiera via banken så finns det alltid en risk att de säger nej”. Samtidigt förklarar 

respondent 10 att ”nu när räntorna är låga vill man välja att finansiera det genom lån. Då kan 

man låna billigt och göra mer än vad man annars hade kunnat göra, men skulle det bli sämre tider 

så kan räntorna öka och därmed kostnaderna, vilket kan försvåra för oss som företag om vi inte har 

en stor kassa”.  Två av respondenterna, vilka har valt att leasa sina maskiner, har upplevt 

en inlåsningseffekt till sina respektive leverantörer. Respondent 9 konkretiserar detta som 

att ”Vi vill inte binda upp oss till endast en leverantör ifall det skulle hända något med leverantören. 

Då kan det bli så att de tar ifrån oss maskinen eller höjer priserna när avtalen går ut över tid”. 

Respondent 8 lyfter dessutom fram att det kan bli svårare att beräkna slutpriset i dessa 

fallen ”Det finns alternativ där man kan hyra maskinerna i ett halvår och då kan man lämna 

tillbaka dem mot en avgift om man känner att det var en dålig maskin. Men problemet med detta 

är att köpprocessen blir mer komplicerad och då blir det svårare att räkna på investeringen”. 

Eftersom SMF oftast har begränsat med finansiella resurser så är det viktigt att de väljer 

rätt finansieringsmetod och respondent 4 understryker att ”Eftersom vi är ett litet privatägt 

företag så måste vi hushålla med våra resurser, och detta betyder att om en kostnad blir större än 

beräknat så tvingas vi till att dra ned på annat”. 

4.2.4 Dimension 5: Marknadsresurser 

Dimension 5: Marknadsresurser omfattar två teman ”Differentiering gentemot 

konkurrenter” och ”Förståelse för konkurrenssituationen”.  Dimension 5 har som syfte 

att synliggöra hur ett företags resurser kan hantera olika trender på marknaden. Det kan 
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uppstå hinder med att inte ha en fullständig förståelse för marknaden, eftersom ett sent 

agerande kan innebära att ens konkurrenter får ett försprång. 

 

Figur 7 - Dimension 5: Marknadsresurser 

Differentiering gentemot konkurrenter innefattar vikten av att profilera sig, t.ex. genom 

ett aktivt miljöarbete, jämfört med sina konkurrenter för att i slutändan kunna erhålla ett 

bättre anseende hos sina intressenter, vilket kan leda till konkurrensfördelar. De flesta av 

respondenterna uttryckte att införandet av automatiserade processer för SMF ur ett 

hållbarhetsperspektiv inte främst handlade om att generera en hållbar tillväxt, utan det 

handlade mer om att skapa energisnåla processer som gör det billigare att producera 

produkter. Då de nya processerna var mer miljövänliga så kunde företagen skapa en bild 

av företagen som miljömedvetna. Respondent 10 konkretiserar detta som att ”Den främsta 

drivkraften till att vi implementerade automatiserade processer var inte hållbar tillväxt i sig, utan 

för att få effektivare processer, vilket gav oss konkurrensfördelar gentemot våra konkurrenter”. Det 

är även viktigt att kunna leverera det som kunden efterfrågar och respondent 3 uttrycker 

det som att ”När vi investerar i nya maskiner så har vi inte bara vår egen effektivitet i fokus men 

även kundens förväntningar på leverans”. Vidare, det var enbart ett fåtal av respondenterna 

som införde effektiviserade processer med målet att nå en mer hållbar tillväxt, och 

respondent 6 uttrycker detta som ”Det är klart att om en maskin drar mindre ström kan pengar 

sparas, vilket skapar en mer miljövänlig maskinpark”. Å andra sidan kvarstår att automatiserade 

processer de facto kan bidra till en mindre belastning på miljön då processerna kan bli 

mer effektiva, till exempel i form av att de drar mindre elektricitet. Respondent 9 
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sammanfattar som att ”I branschen i stort så går man mot mer utrustning som är miljömässig och 

som förbrukar mindre resurser. Våra implementeringar av automatiserade processer brukar ge ett 

bra utslag åt det miljömässiga hållet eftersom processerna går mot att förbruka mindre resurser och 

bli mer effektiva”. Detta visar på att marknaden ställer krav på en hållbar produktion men 

fokus hos SMF ligger egentligen i att få mer effektiva processer, vilket innebär att det inte 

är miljöaspekten som driver utvecklingen. Respondent 6 lyfter även fram att ”Vi upplever 

ibland att vissa företag generellt sett förmedlar en grön produktion, men att de ofta inte kan leva 

upp till det dem säger”. Detta indikerar på att företag förmedlar saker utåt sett för att kunna 

erhålla ett bättre anseende. 

Förståelse för konkurrenssituationen lyfter fram de bidragande orsakerna till att SMF 

inte förstår sin konkurrenssituation. Till att börja med så pekade flertalet respondenter 

på att konkurrensen fanns lokalt i Sverige, men framförallt från långkostnadsländer i 

områden såsom Baltikum, Östra Asien och Sydamerika. Sex Respondenter lyfter fram 

detta och respondent 4 utrycker det som att ”Våra internationella konkurrenter är helt klart 

en anledning till att vi har en bred automatisering av vår tillverkning idag, vi tävlar ju globalt”. 

Detta visar på att det kan vara viktigt att förstå hur konkurrenssituationen och marknaden 

ser ut och kunna möta detta internt. Vidare, respondent 5 konkretiserar att ”Den största 

drivkraften till att vi arbetar med det är lönsamheten. Det som följer med av detta är att vi blir 

säkrare på marknaden. Det är ingen som slår en på fingrarna. Vi investerar i detta för att få en 

trygg framtid för företaget helt enkelt. Hade vi inte gjort dessa investeringar så går det snabbt att 

hamna efter konkurrenterna och det vill man ju inte ska ske. Man kan kalla det en tävling och är 

man dålig så får man inte vara med till slut”. 

4.2.5 Dimension 6: Teknologiska resurser 

Dimension 6: Teknologiska resurser definieras av tre teman ”Uppkoppling mot internet”, 

”Industristandarder” samt ”Hantering av stora mängder data”. Eftersom att uppkopplad 

tillverkning till stor del innefattar implementering av nya teknologier så är det viktigt att 

ta reda på anledningarna till att det uppfattas som svårhanterligt. Respondent 7 utvecklar 

detta resonemang med att ”IT-relaterade frågor blir mer komplexa och invecklade generellt sett”, 
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och respondent 8 beskriver att ”Min erfarenhet av vårt företag i detta område är att det är lite 

av djungel när det kommer till IT-relaterade frågor”. 

 

Figur 8 - Dimension 6: Teknologiska resurser 

Uppkoppling mot internet fokuserar på företagens kunskap och förmåga att arbeta med 

IT-säkerhet eftersom robotar blir mer och mer komplexa och uppkopplade. Respondent 

6 upplever två orosmoln när det kommer till IT-säkerheten, ”Att bli bestulen på 

företagshemligheter eller att produktionen låses”. Det största orosmolnet kopplat till de 

teknologiska resurserna är enligt flertalet respondenter risken att utsättas för attacker. 

Respondent 2 konstaterar att ”Det orosmoln vi ser är att industrihemligheter kan läcka ut. När 

digitala nätverket mellan leverantörer, företaget och kunderna blir större så ökar också risken att 

vårt digitala nätverk blir utsatt för attacker utifrån”. Respondent 9 uttrycker även att ”Eftersom 

vi vill ligga i framkant inom det vi håller på med så uppstår känslig information”. Respondent 9 

utvecklar även att ”En hackerattack som låser vårt system och som leder till ett produktionsstopp 

skulle vara oerhört dyrt för oss”. Alla respondenter arbetar med IT-säkerhet på ett eller annat 

sätt, men konstaterar också att det alltid finns mer att arbeta med inom detta området. 
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Industristandarder kan definieras som förmågan för olika maskiner och robotar att 

kunna kommunicera med varandra. Respondent 8 utrycker att ”Industristandarder är ett 

hinder vid planering av nyinvesteringar eftersom att robotar är programmerade på olika sätt med 

olika språk. Därför är det viktigt att ta reda på vilka robotar som kan prata med varandra”. Detta 

leder till att SMF inte gärna byter leverantör av sina system eftersom det är en lång och 

krånglig process. Respondent 9 lyfter fram att ”Det blir som en inlåsningseffekt, och det är vårt 

största hinder. Eftersom vi är ett relativt litet företag så måste vi helt enkelt följa de 

industristandarder som finns när vi ska investera i ett nytt robotsystem.”  Vidare, respondent 10 

beskriver att ”Många av våra maskiner kan kopplas ihop, och det är för att de kommer från en 

och samma leverantör”. Respondenten utvecklar att ”Eftersom vi använder flertalet av våra 

robotars funktioner dagligen så känner vi oss tvungna att välja samma leverantör igen. Vår 

huvudleverantör är smart, eftersom de binder in oss i deras system så att vi förblir deras framtida 

kunder”. Det samtliga respondenter är överens om är vikten av att välja rätt leverantör och 

industristandard från första början då SMF enkelt blir låsta till sin leverantör. 

Hantering av stora mängder data syftar på den datan som uppkommer från komplexa 

automatiserade processer. En överväldigande majoritet av respondenterna uttryckte 

bekymmer kring hur den insamlade datan kan analyseras för att bidra till en optimering 

av processerna. Respondent 5 konkretiserar detta som att ”Problemet med alla våra system 

är att de är så fantastiskt duktiga på att generera så ofantligt stora mängder data. Så problemet är 

i alla fall inte att få ut data från maskinerna/robotarna i tillverkningsprocessen utan problemet är 

alltid att koka ner den datan till någonting som kan bli användbart”. Respondent 8 lyfter fram 

en annan svårighet med hur upplägget av analysen kan gå till och vem som ska göra vad, 

”I upphandlingen brukar vi lägga till att leverantören ska se till att optimera våra processer, men så 

fort vi lägger över det arbetet på leverantören förlorar vi kontrollen. Detta innebär att vi inte riktigt 

vet om leverantören faktiskt har optimerat perfekt”. Införskaffning av stora mängder data är 

inget problem i sig, utan problem ligger i att kategorisera den insamlade datan. 

Respondent 5 uttrycker att ”Jag tror att vi istället måste hitta ett annat sätt att upptäcka och 

angripa felen direkt när de uppstår, så att vi kan hantera dem där. Istället för att titta i backspegeln 

för att se dem där och varför det inte blev som vi hade tänkt oss”. Respondent 4 utvecklar detta 
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resonemang med att ”I en del av våra processer så har vi färdiga programvaror vi kan använda 

oss utav, men det svåra är att plocka ut och analysera korrekt data”. 

4.3 Ett konceptuellt ramverk för SMF i tillverkningsindustrin från ett 

resursbaserat perspektiv  

Detta avsnitt diskuterar resultatet i förhållande till referensramen. Avsnittet behandlar 

varje framtagen dimension för att visa de hinder som kan uppstå vid implementering av 

uppkopplad tillverkning samt de bakomliggande orsakerna. Det utvecklade konceptuella 

ramverket, figur 10, illustrerar detta. 

4.3.1 Primära resurser 

Dimension 1: Fysiska resurser (se avsnitt 4.1) inkluderar ”Förutsättningar för 

automatisering” och ”Ombyggnad av utrustning”. ”Förutsättningar för automatisering” 

visar att det finns utmaningar med förståelsen för hur komplexa system är uppbyggda, 

vilken kan göra det svårt för SMF att veta vad som kan förbättras i fabriken. Jäger et al. 

(2016) menar att SMF kan ha svårt att visualisera möjligheterna som finns med att 

implementera uppkopplad tillverkning. Porter och Heppelmann (2014) menar att ha 

kunskap om möjligheterna är grundläggande för att kunna genomföra en 

implementering. Detta visar att studiens resultat stämmer överens med litteraturen att 

detta kan hindra SMF från att implementera uppkopplad tillverkning (Jäger et al., 2016; 

Porter & Heppelmann, 2014). ”Ombyggnad av utrustning” syftar på de problem som kan 

uppkomma med en utbyggnad av de redan existerande äldre maskinerna på fabriken. Det 

som framkom i intervjuerna är att flertalet respondenter nämner att det kan vara svårt att 

veta exakt vad det är som behövs för en ombyggnad av äldre maskiner, vilket visar på att 

detta kan vara en tidskrävande process. Stock och Seliger (2016) menar att den kan krävas 

en hög kompetens om hur en utbyggnad ska gå till för att kunna lyckas. Detta visar på 

likheter mellan resultaten och litteraturöversikten (Stock & Seliger, 2016), genom att det 

kan vara svårt för SMF att veta hur tillvägagångsättet kan se ut och hur tidsplanen faller 

ut för en ombyggnad. Flera respondenter var oroliga att denna tidskrävande process inte 
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skulle fungera och sedan vara lönsam för företaget. Denna oro framkom från resultaten 

men identifierades inte i litteraturen. 

4.3.2 Sekundära resurser 

Dimension 2: Organisatoriska resurser inkluderar ”Praktiska förberedelser” och 

”Kommunikation”. ”Praktiska förberedelser” visar på att det kan uppstå flertalet hinder 

kopplat till implementering av uppkopplad tillverkning. Till att börja med visades att 

överraskningsmoment och missförstånd kan uppstå vid bristfällig planering. Dessutom så 

visade det sig att det kan finnas ett motstånd och en rädsla hos de anställda för 

förändringar och potentiellt merarbete. I likhet med Ginzberg (1981) som uttrycker att de 

anställda på ett företag kan ha felaktiga förväntningar på ett förändringsarbete, vilket kan 

leda till överraskningsmoment. Eftersom arbetsprocesserna förändras vid en 

implementering av uppkopplad tillverkning (Lasi et al., 2014; Spöttl, 2017), så framstår 

det som viktigt att förberedelser planeras noggrant för att hantera organisatoriska 

resurshinder. Resultatet och litteraturen överensstämmer och visar att det kan vara viktigt 

för SMF att ha en organisation som kan förbereda de anställda för förändringar (Lasi et 

al., 2014; Spöttl, 2017). Brister organisatoriska resurser så kan det uppstå hinder vid 

implementering av uppkopplad tillverkning. ”Kommunikation” visar att en dialog mellan 

ledningen på ett företag och de anställda kan utgöra en viktig del för att alla ska kunna 

vara införstådda och delaktiga i de framtida förändringarna. Brister i kommunikationen 

kan leda till att de anställda inte är villiga att vara en del av förändringar internt i ett 

företag. Turner Parish et al. (2008) menar att en god kommunikation kan leda till en 

bättre förankring hos de anställda för att de då kan förstå hur förändringen kan påverka 

framtiden hos företaget. Resultaten och litteraturstudien visar att bristfällig 

kommunikation kan leda till att de anställda inte förstår vad förändringarna kommer att 

innebära, och kan då bli ovilliga till förändringen (Turner Parish et al., 2008). 

Dimension 3: Kompetensresurser inkluderar ”Extern kompetens” och 

”Vidareutbildningar”.  Ökade krav på spetskompetensen kan göra att SMF måste använda 

sig av externa företag eller vidareutbildningar. ”Extern kompetens” innefattas av att det 
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kan vara svårt att dels veta vilken extern kompetens som behövs hos SMF men också 

specifikt vilket externt företag som ska väljas, då det kan finnas många företag att välja 

mellan samt en kombination av att de utger sig för att besitta all kompetens. Flertalet 

respondenter uttrycker också oro att låta externa företag inneha all kunskap. Rönnberg et 

al. (2016) konstaterar att det kan uppstå problem ifall informationsutbytet är bristfällig 

vid användning av extern kompetens. ”Vidareutbildningar” innefattar utbildning av 

befintlig personal, och brister kan uppstå om de inte är effektiva samt för stort ansvar på 

den personen som ska förmedla information vidare till de övriga anställda på företaget. 

Stock och Seliger (2016) lyfter fram vikten av behovet för vidareutbildningar och 

kompetensutveckling hos SMF för att lyckas implementera uppkopplad tillverkning. 

Stock och Seliger (2016) menar att tid kan behöva frigöras från produktionen för de 

anställda för att automatisering kan kräva flera vidareutbildningar. Detta visar att 

resultaten och litteraturöversikten stämmer överens till viss del. Resultatet förtydligade att 

mycket ansvar kan ligga hos de individer som genomgår utbildningar då de bär ansvaret 

för att förmedla kunskapen vidare internt. 

Dimension 4: Finansiella resurser inkluderar ”Investeringsplan” och 

”Tillvägagagångssätt”. ”Investeringsplan” konkretiserar att SMF kan ha svårt att göra 

långsiktiga investeringsplaner då de inte vet hur framtida marknader kan komma att se ut 

i kombination med en osäkerhet att investera för mycket. Detta är i enighet med Moeuf 

et al. (2017) och Poutziouris (2001) som beskriver att SMF oftare har en kortare 

tidshorisont i deras investeringsplaner då de tenderar att ha mindre resurser för att 

analysera marknader, vilket gör att investeringarna tenderar att bli mer spontana. 

Eftersom det kan kräva stora och långsiktiga investeringar i en uppkopplad tillverkning 

gör det att de finansiella resurserna kan hindra SMF att utveckla sina fysiska resurser. 

”Tillvägagångssätt” förtydligar att valet av finansieringsmetod och kan innebära att det blir 

svårare att beräkna totalkostnad av en investering samt att SMF kan bli beroende av 

externa parter såsom en leverantör eller en bank. Detta i likhet med Poutziouris (2001) 

som menar att SMF har svårare att få tillgång till riskkapital och på så sätt tvingas att 

frigöra eget kapital, ta ett banklån eller välja olika former av leasingavtal. Detta visar på att 
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SMF:s val av finansieringsmetod kan påverka om de väljer att implementera en 

uppkopplad tillverkning. Skillnaden mellan resultaten och litteraturstudien var att 

resultaten visade att SMF kan behöva investera i omgångar då de oftast har tillgång till 

mindre finansiella resurser, detta kan innebära ett hinder för SMF. Då detta i sin tur kan 

leda till att färdigställandet av investeringarna inte kan färdigställas innan konjunkturläget 

förändras. Om så är fallet kan SMF sitta på en utbyggd maskinpark som inte kan utnyttjas 

till följd av en lägre efterfrågan på produkter. 

Dimension 5: Marknadsresurser inkluderar ”Differentiering gentemot konkurrenter” och 

”Förståelse för konkurrenssituationen”. ”Differentiering gentemot konkurrenter” 

innefattar brister i förståelsen för att ett aktivt miljöarbete kan bidra till en högre 

lönsamhet då en investering på den senaste utrustningen kan bidra till en hållbar tillväxt 

och effektivisering, vilket i sin tur kan leda till unika konkurrensfördelar. Kang et al. 

(2016) konkretiserar att ett arbete med hållbar tillväxt kan bidra med faktorer såsom högre 

kvalitet och bättre leveranssäkerhet, vilket innebär högre kundnöjdhet och ett bättre 

anseende. Detta kopplas ihop med resursförbrukning då en implementering av 

uppkopplad tillverkning också bidrar till en effektivering, vilket ofta kräver mindre energi 

när implementeringen är slutförd (Zhou et al., 2015). Resultatet och litteraturen är 

samstämmiga om att förståelsen för effektiv hållbarhet i produktionen kan vara kopplat 

till en högre lönsamhet. 

”Förståelse för konkurrenssituationen” lyfter fram behovet av en god marknadsinsikt om 

hur marknaden rör sig och dess konkurrenter, och är ett nytt resultatbidrag. Brister i 

förståelsen av marknaden kan göra att SMF inte hinner reagera på konkurrenssituationen. 

Resultaten visar på att det är den bakomliggande konkurrensen från låglöneländer som 

kan sätta stor press på SMF i Sverige för att behålla konkurrensfördelar. Detta innebär att 

de SMF som inte inser hur konkurrenssituationen ser ut kan hamna efter i utvecklingen 

och till slut riskera sin överlevnad. 

Dimension 6: Teknologiska resurser: ”Uppkoppling mot internet”, ”Industristandarder” 

samt ”Hantering av stora mängder data”. ”Uppkoppling mot internet” innefattas av att 
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när företag implementerar uppkopplad tillverkning i sina respektive fabriker så är det 

oundvikligt att en uppkoppling mot internet också sker. Resultaten visar oro för IT-

säkerheten och då framförallt kopplat till allmänna sabotage och stöld av 

företagshemligheter. Detta ses som hinder för implementering av uppkopplad tillverkning 

då en stor del av SMF i tillverkningsindustrins tillverkning går ut på att erbjuda en hög 

leveranssäkerhet och god kvalitet och ett eventuellt produktionsstopp skulle kunna få 

förödande konsekvenser för bland annat leveranssäkerheten. Moeuf et al. (2017) 

konstaterar att denna oro bidrar till ett ökat behov att arbeta med IT-säkerhet för att inte 

utsättas för attacker utifrån. 

”Industristandarder” innebär ett annat hinder som SMF har, eftersom valet av vilken typ 

av maskin eller robot som ska investeras kan ha olika typer av kommunikationsstandarder. 

I det långa loppet så kan valet leda till en inlåsningseffekt till en specifik leverantör då 

robotar med olika industristandarder potentiellt inte kan kommunicera med varandra. 

Det är en svårighet att få maskiner från olika leverantör att kombineras och kommunicera 

(Hermann et al., 2016). 

Slutligen, ”Hantering av stora mängder data” visar på att implementering av uppkopplad 

tillverkning och automatiserade processer genererar en väldig massa data som kan 

användas till att optimera processerna. Men resultaten visar att det kan finnas hinder med 

att analysera och lita på data i de teknologiska resurserna, vilket kan bidra till att hindra 

implementering av uppkopplad tillverkning. Detta är i linje med vad literturöversikten 

visade, och Rago (2015) konkretiserade att det kan vara svårt att klassificera och sedan 

använda analyserad data på ett bra sätt. Vidare, detta leder också till svårigheter då 

analysernas trovärdighet också måste genomgå en sorts trovärdighetsanalys (Wamba et al., 

2015). En skillnad mellan resultaten och litteraturöversikten är att det kan vara svårt att 

lita på de leverantörer som företagen köpt optimeringsprocesserna av, då det framkom i 

denna studie att företag upplevde hinder i att överlåta detta viktiga arbete. 
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4.3.3 Besvarande av forskningsfrågorna genom ett konceptuellt ramverk 

Figur 10 visualiserar svaren på forskningsfrågorna. Där FF 1 besvaras genom de sex 

identifierade resurserna som kan påverka SMF inom tillverkningsindustrin när de avser 

implementera uppkopplad tillverkning. De sex framtagna resurserna är fysiska, 

organisatoriska, kompetens, finansiella, marknads samt teknologiska resurser. FF 2 

besvaras genom de teman som beskriver orsaker till att resurserna kan upplevas som 

hinder. Vidare, pilen visar även hur de primära resurserna är beroende av de sekundära 

resurserna. Detta eftersom de primära resurserna kan kräva att de sekundära resurserna 

fungerar så att de primära resurserna har möjlighet att uppnå uppkopplad tillverkning. 

Exempelvis så kan det bli svårt för de primära resurserna att implementeras om det saknas 

en tydlig investeringsplan (finansiella resurser). Ett annat exempel kan vara att de anställda 

måste vara införstådda på vad förändringarna innebär (organisatoriska resurser), vilket är 

i form av en mer uppkopplad tillverkning. Slutligen, symbolen (N) står för att nya hinder 

framkommit under den dimensionen i resultatet men som inte återfanns i 

litteraturstudien, Se avsnitt 4.2.1 och 4.2.2. 
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Figur 9 – Konceptuellt ramverk ur ett resursbaserat synsätt för SMF i tillverkningsindustrin    
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Tidigare forskning har visat att företag kan ställas inför olika hinder med sina resurser vid 

implementering av uppkopplad tillverkning (Zhou et al., 2015). Tidigare forskning har 

inte studerat vilka resurser som är nödvändiga för att SMF ska uppnå högre 

konkurrensfördelar via en implementering av uppkopplad tillverkning. Därför har denna 

studie bidragit till med kunskap gällande de resurser som SMF kan behöva för att 

förverkliga implementering av uppkopplad tillverkning. Denna studie har bidragit med 

kunskap genom att identifiera sex resurser som är nödvändiga vid implementering av 

uppkopplad tillverkning. De sex framtagna resurserna visualiseras i ett konceptuellt 

ramverk, Figur 10. Det konceptuella ramverket ger en förståelse för hur dessa resurser kan 

påverka SMF inom tillverkningsindustrin, samt vad de bakomliggande orsakerna kan vara 

till att de utgör hinder. Studien bidrar till ökad kunskap kring implementering av 

uppkopplad tillverkning för SMF inom tillverkningsindustrin. 

5.1 Teoretiska bidrag 

Denna studie bidrar till tidigare litteratur kring implementering av uppkopplad 

tillverkning för SMF i tillverkningsindustrin. Flertalet författare uttrycker ett behov av 

undersökningar kring varför SMF inte implementerar uppkopplad tillverkning (Hermann 

et al., 2016; Mouef et al., 2017). Denna studie kompletterar tidigare studier inom 

uppkopplad tillverkning genom att undersöka de bakomliggande orsaker till att resurser 

upplevs som hinder och i sin tur varför implementering inte äger rum. 

Ett av bidragen är synliggörandet av de resurser som påverkar SMF inom 

tillverkningsindustrin. Studien visar att uppdelningen kan göras genom sex olika 

kategorier vilka är fysiska, organisatoriska, kompetens, finansiella, marknads samt 

teknologiska resurser, vilket stöds av Grant (1991). Dessutom bidrar studien med en ökad 

förståelse för varför de fysiska resurserna är primära resurser för uppkopplad tillverkning, 

samtidigt som att förståelsen för att de sekundära resurserna även är viktiga för att de 

primära resurserna ska kunna fungera. Enligt Moeuf et al. (2017) är grunden i uppkopplad 
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tillverkning att SMF har tillgång till exempelvis maskiner, robotar och sensorer i 

produktionen. Enligt Grants (1991) uppdelning av resurser så kan robotar och maskiner 

i uppkopplad tillverkning utgöra fysiska resurser. Därför har denna studie bidragit med 

en klassificering av resurser genom en uppdelning av primära och sekundära resurser. 

Denna studie har även bidragit med att identifiera en resurs som tidigare inte lyfts fram. 

Resultatet visade att det är förståelse för helhetsbilden av marknaden som är viktigt hos 

företag, och inte enbart rykte hos kunderna. Resultatet pekade på att rykte handlade mer 

om förståelsen för marknaderna, såsom konkurrenssituationen, och detta föranledde att 

den nya dimensionen kallad marknadsresurser utvecklades. Vidare, i resultatavsnittet 

bekräftades delar av litteraturöversikten, d.v.s. de orsaker till att resurser kan upplevas som 

hinder vid implementering av uppkopplad tillverkning. Dessutom framkom nya orsaker 

till att resurser kan upplevas som hinder.  

5.2 Praktiska bidrag 

Det främsta praktiska bidraget från denna studie är i form av det konceptuella ramverket, 

se Figur 10, som har sin grund i resursbaserad teori och som visar brister som kan uppstå 

i ett företags resurser innan en implementering av uppkopplad tillverkning som kan 

utgöra hinder. Det konceptuella ramverket är uppbyggt kring sex resurser, och för att 

kunna överkomma de brister som kan uppstå vid implementering av uppkopplad 

tillverkning så kan åtgärder kring resurserna sättas in för att överkomma orsakerna till 

problemen. Förståelsen kan vara viktig för att uppnå en fysisk resurs, som den 

uppkopplade tillverkningen innebär.  

Det är främst SMF inom tillverkningsindustrin som funderar på att implementera 

uppkopplad tillverkning i sina fabriker som kan vägledas och ta hjälp av det konceptuella 

ramverket. Exempelvis, SMF inom tillverkningsindustrin kan använda sig att det 

konceptuella ramverket för att öka sin förståelse för vilka brister som kan finnas internt 

vid implementering av uppkopplad tillverkning. Detta innebär för företag att de på ett 

bättre och tydligare sätt kan förstå hur deras resurser brister och dess bakomliggande 
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orsaker. Det konceptuella ramverket är främst riktat till personer som har beslutsfattande 

roller i ett företag, eftersom det krävs en kunskap kring det berörda företaget för att veta 

hur resurserna på företaget fungerar. Tillväxtverket kan med hjälp av denna studie öka 

förståelsen för SMF inom tillverkningsindustrin i Sverige. Detta kan i sin tur hjälpa dessa 

företag att få en bättre förståelse för vilka resurser som kan hindra en implementering av 

uppkopplad tillverkning. Genom en ökad förståelse med hjälp av Tillväxtverket kan SMF 

undvika att dessa hinder uppstår i planeringsfasen. 

5.3 Studiens begränsningar 

Den insamlade datan från intervjuerna är begränsad till små och medelstora 

industriföretag i Sverige. Detta betyder att företag i andra delar av världen kan uppleva 

andra brister i resurserna och orsakerna till detta när det kommer till att implementera 

automatiserade processer, detta eftersom de företagen kan ha andra utomstående faktorer 

som påverkar. Då studien enbart har undersökt hur SMF inom tillverkningsindustrin har 

upplevt sina resursbrister öppnar det upp för möjligheter att titta på hur branscher med 

andra produkter ser ut. 

Slutligen, en annan begränsning i denna studie kan vara att 11 personer vid olika företag 

intervjuades. Företag intervjuades från olika delar av Sverige för att försäkra att de 

intervjuade personerna bidrog med åsikter och perspektiv som är applicerbart i ett brett 

perspektiv. Avvägningen om vilka företag från olika delar av Sverige som intervjuades 

gjordes tillsammans med experter på området. 

5.4 Förslag på framtida studier 

Denna studie undersöker de resurser som kan påverka SMF i tillverkningsindustrin, samt 

varför de resurserna kan utgöra ett hinder för en implementering av uppkopplad 

tillverkning. Ett annat förslag kan vara att titta på hur resurserna i ett företag kan 

kombineras med varandra för att uppnå unika förmågor. Dessa unika förmågor kan 

behövas studeras mer i förhållande till hur de påverkar konkurrenskraften. Sedan kan 

även undersökningar genomföras för att visa varför vissa resurser fungerar bättre med 
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varandra än andra. Slutligen, framtida studier kan bygga vidare på hur orsakerna till att 

resurserna utgör hinder kan överkommas. 

5.5 Slutsatser 

För att svenska SMF inom tillverkningsindustrin inte ska hamna efter i utvecklingen av 

tillverkning och på sikt förlora konkurrenskraften så kan det vara viktigt med en ökad 

förståelse för vad som behöver göras för att lyckas med processinnovation. Med hjälp utav 

en ökad förståelse för hur resurser och dess orsaker till att de kan utgöra hinder för en 

implementering kan denna studie bidra med ökad kunskap kring varför uppkopplad 

tillverkning inte sker i ökad utsträckning hos SMF i Sverige. Det konceptuella ramverket 

kan medföra en förenkling för SMF i tillverkningsindustrin att erhålla en kunskap om 

vad uppkopplad tillverkning innebär och vad som kan behöva överkommas vid en 

implementering. Slutligen, studien bekräftade tidigare studier samt har bidragit med nya 

insikter om de hinder som SMF kan uppleva med sina resurser. Studien identifierade en 

resurs som tidigare inte lyfts fram och tog även fram nya bakomliggande orsaker till att 

resurser kan upplevas som hinder.  
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BILAGA A: Semistrukturerad intervjuguide 

Företag:  
Position:  
Datum:  
Tidsåtgång:  

Generella frågor 

• Vilken position har du och vad är dina arbetsuppgifter? 
• Beskriv kort vad ni tillverkar och hur tillverkningsprocessen ser ut? 
• Beskriv kort de processer i er tillverkning som är automatiserade. 

o Vilken grad av automatisering har ni uppnått? 
• Beskriv hur ni arbetar med utvecklingen av er automatiseringsprocess mer 

specifikt/tekniskt.  
o Hur kommer det sig att ni gör så? 

Frågor kring företagets resurser 

• Vad var drivkraften till att ni implementerade automatiserade processer? 
o Upplevde ni några orosmoln kopplat till detta? Vad var orsaken till det? 

• Valde ni mellan intern eller extern kompentens för att arbeta med 
förändringsarbetet kring automatiseringen?  

o Externt i form av t.ex. konsulter? 
o Hur valde ni mellan de externa företagen? Varför? 
o Hur valde ni mellan olika typer av kompetens? Varför? 

• Hur planerade ni inför en eventuell omorganisation? 
o Vilka hinder upplevde ni kunde uppstå vid omorganisationen? Vad var 

orsaken till det?  
• Hur planerade ni kompetensutvecklingen av personalen?  

o Vilka hinder upplevde ni kunde uppstå när ni skulle kompetensutveckla 
personalen? Vad var orsaken till det?  

o Beskriv hur personalen informerades om förändringsarbetet. 
o Hur togs det emot av personalen? Uppstod det några hinder och vad var 

orsaken till det? 
• Hur planerade ni era investeringar för förändringsarbetet? 

o Vilka hinder stötte ni på? Vad var orsaken till det? 
• Var ni tvungna att byta ut all utrustning eller kunde ni förse era maskiner med 

nya sensorer, d.v.s. göra fabriken mer uppkopplad? 
o Vilka hinder upplevde ni när ni investerade i ny utrustning/byggde på 

utrustningen? Hur kommer det sig? 
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• Beskriv hur ni planerade för eventuella industristandarder 
(kommunikationsstandarder). När ni köper in en maskin, hur mycket tänker ni 
på att den ska kunna fungera med andra maskiner ni har och som ni tänker köpa 
in i framtiden. 

o Vilka hinder upplevde ni? Vad var orsaken till det?  
• Var hållbar tillväxt en bidragande orsak till att ni började planera för 

automatiserade processer? 
o Vad var orsaken till detta? Hinder kopplat till detta? 

• Hur planerade ni att arbeta med IT-säkerheten? 
o Upplevs det som ett orosmoln? Hur då? Vilka hinder har ni stött på? Vad 

var orsaken till det? 
• Beskriv hur ni planerade att arbeta med analysering av er tillverkningsprocess för 

att kunna få en ännu bättre optimering? 
o Tänkte ni använda er av Big data? Varför? 
o Var det ett hinder att hitta kompetent personal som kan analysera de stora 

mängder data? 
Övriga frågor 

• Hur ser er konkurrensstruktur ut? 
o Vet ni hur de arbetar med automatisering och hur långt de har kommit?  
o Vad tror ni om framtiden? 

• Är era konkurrenter internationella idag? 
o Är era konkurrenter uppköpta av utländska företag?  
o Är era konkurrenter från lågkostandsländer? 

• Vad gör ert företag bättre än era konkurrenter? 
• Vilka resurser konkurrerar ni med idag? 

o Hur kombineras de i er tillverkning? Varför arbetar ni så? 
• Har du något att tillägga? 


