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Intyg 

 

Härmed intygas att samtligt innehåll i denna rapport följer Högskolan i Skövdes akademiska 

riktlinjer. Rapporten intygas även vara korrekt utförd i enlighet med bestämmelser och riktlinjer 

på Volvo Cars i Skövde. Materialet är författarnas egna ord och källor refereras enligt 

Harvardsystemet. Samtliga figurer är utformade efter författarnas egen design om inte annat 

angivits.  
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Förord 

Denna rapport är den examinerande delen i utbildningen till Produktionsingenjör på Högskolan 

i Skövde. Projektet har pågått under hela höstterminen 2015 och avslutar en 3,5-årig period 

av studier. Arbetet har utförts på uppdrag av Volvo Cars i Skövde för att undersöka deras 

produktionspersonals framtida roll när de tar steget mot den Smarta fabriken. Projektet 

kartlägger även fabrikens nuvarande status som Smart fabrik samt vad de bör fokusera på för 

att i framtiden uppnå målen.  

Först och främst vill vi tacka forskare på Högskolan i Skövde samt anställda på Skövde Engine 

Plant för deras deltagande i intervjuerna och observationerna. Utan deras tid och engagemang 

skulle det aldrig vara möjligt att erhålla så mycket värdefull information och genomföra 

projektet.  

Vi vill även tacka vår handledare på Högskolan, Marcus Frantzén för goda råd och vägledning 

under projektets gång samt vår examinator, Anna Syberfeldt för möjligheten att göra denna 

studie. Även vår engagerade handledare på Volvo Cars i Skövde, Rodney Lindgren Brewster 

förtjänar ett stort tack då han alltid funnits tillgänglig för frågor och stöttat oss i alla lägen.  

Tack till Högskolan i Skövde, lärare och studenter som bidragit till en lärorik och rolig studietid. 

Till sist vill vi även självklart tacka våra familjer, vänner och varandra för all stöttning under 

åren på högskolan.  

 
 
Högskolan i Skövde, 2016-01-05 

Hanna Lindqvist och Amanda Nilsson 
  



Examensarbete Högskolan i Skövde 
Framtidens montör i den smarta fabriken Institutionen för ingenjörsvetenskap 

Lindqvist H., Nilsson A. III  2016-03-09 

Sammanfattning 

Projektet har utforskat ämnet Smart fabrik med huvudfokus på framtidens 

produktionspersonal. Projektets syfte är att undersöka hur produktionspersonalen påverkas 

när Volvo Cars, Skövde Engine Plant (SkEP) utvecklas till en Smart fabrik, i en tidsanda av 

Industri 4.0. För att definieras som en Smart fabrik krävs Mobil- och trådlös teknologi, 

Människan i centrum, bedriva en Flexibel produktion med Hållbar tillverkning, samt utnyttja 

CPS (Cyber-Physical Systems), IoT (Internet-of-Things) och Molnlagring. För att fastställa 

framtidens produktionspersonal undersöktes nuläget samt framtid på fem respektive tjugo år. 

Detta genom observationsstudier samt intervjuer. Studierna resulterade i att SkEP inte kan 

betraktas som smart i nuläget då de brister i flera krav för den Smarta fabriken. Om fem år 

förväntas inte tillräckligt mycket ha förbättrats för att då uppfylla kraven. Enligt intervjuerna och 

litteraturen förväntas de däremot vara smarta om tjugo år då de haft tid att förfina nuvarande 

tekniker samt implementera nya. Författarna bedömer Ledarskapet, Informationen, IT och 

Produktionsplaneringen som områden där flest insatser krävs för att nå den Smarta fabriken. 

Framtidens produktionspersonal förväntas vara flexibel med arbetsplats, arbetstider och 

hantering av varianter. De ska ingå i självstöttande lag där varje individ besitter 

spetskompetens samt är motiverade och deltagande. Produktionspersonalen utför ett 

komplext, varierat arbete där alla bär ansvar, samt stöttas av ett bra beslutsstöd. Personalens 

kompetens ska bestå av teknisk gymnasieutbildning, hög bas- och planeringskunskap samt 

bidra till informationsinsamlingen och analyser. Interaktionen med teknik förväntas bli stor och 

därigenom måste förståelsen för tekniken vara stor. Begreppet Smart fabrik är brett och relativt 

nytt, vilket medför att det hela tiden utvecklas. Därmed är det viktigt för SkEP att vara 

uppdaterade och anpassa sig efter omvärldens påverkan. 
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Abstract 

The project has explored the topic Smart factory with main focus on the future production staff. 

The project aims to investigate how the production staff is affected by Volvo Cars Skövde 

Engine Plant (SkEP) becoming a Smart factory, in the era of Industry 4.0. The definition of the 

Smart factory is a demand of Mobile- and wireless technologies, Human-oriented, pursue a 

Flexible production with Sustainable manufacturing, as well as utilization of CPS (Cyber-

Physical Systems), IoT (Internet-of-Things) and Cloud storage. The current situation and the 

future five to twenty years were examined in order to define the future production staff. This by 

conducting an observational study and several interviews. The studies’ results were that SkEP 

cannot be regarded as smart since several demands are inadequate by definition. Five years 

are considered too short of a time for the plant to fulfill the demands. However, according to 

the interviews and literature, SkEP are expected to become smart in twenty years after time 

refinement of existing technologies and implementation of new ones. The authors estimate 

Leadership, Information, IT and Production lay-out to be the areas that require the most effort. 

The future production staff are expected to be flexible with workplace, working hours and able 

to manage multiple variants. They should be included in self-supporting teams where every 

individual possesses an expertise, are motivated and participating. Production staff should 

perform complex, varied jobs with more responsibility by endorsement of decision support 

systems. The staffs’ competence should consist of technical education, high basic and lay-out 

knowledge and the ability to contribute to the collection of information and analyses. Interaction 

with technology is expected to expand and the personnel must therefore have a well-

established comprehension of technology. The concept Smart factory is extensive and 

relatively new, which means that it is constantly evolving. Thus it is important for SkEP to be 

updated and adjust to the impact from the outside world. 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet beskrivs projektets syfte och mål tillsammans med en formulering utav 
problemet. Även en kort företagspresentation och bakgrund till projektet delges. Detta kapitel 
innehåller även information om hållbar utveckling och tillverkning. I slutet av avsnittet 
presenteras rapportens disposition som beskriver rapportens upplägg och rekommendationer 
för läsaren. 

 Företagspresentation 

Volvo AB grundades 1927 av Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson som ett dotterbolag till 

SKF (Svenska Kullagerfabriken). Samma år släpptes den första personbilen från fabriken i 

Göteborg. Sedan 1999 tillhör Volvo Cars inte längre Volvo AB utan är idag ägt av det Kinesiska 

företaget Zhejiang Geely Holding. Förutom produktion i Göteborg, Skövde, Floby och 

Olofström tillverkas även bilar i Belgien och Kina. Totalt arbetar 26 080 personer på Volvo Cars 

över hela världen, varav 1 852 är anställda vid Skövdefabriken. (Volvo Cars Corporation 2015) 

Volvo Cars Engine i Skövde ansvarar för motorproduktionen i Europa. Fabriken har en total 

kapacitet på 530 000 motorer per år med tillverkning av både bensin- och dieselmotorer i sex 

varianter. Produktionen består av bearbetning utav cylinderhuvud, vevaxlar, cylinderblock och 

kamaxlar tillsammans med fullskalig motormontering. (Kraft 2015) 

 Bakgrund 

En konkurrenskraftig tillverkning är viktig för Sveriges tillväxt och arbetsmarknad.  De senaste 

åren har en stor del av Sveriges tillverkning flyttats utomlands och nu är målet att 

återindustrialisera Sverige. Då tillverkningen är dyrare i Sverige än i lågkostnadsländerna 

måste ett nytt sätt för resurssnål tillverkning erhållas. För att klara av att tillgodose den 

kundspecifika efterfrågan och samtidigt tjäna pengar är det viktigt att tillverkningen förändras 

och blir smart. Visionen är att göra hela fabriken uppkopplad och då finns det flera aspekter 

att ha i åtanke, såsom produktionspersonalens roll i den nya fabriken.  

 Problemformulering 

För att SkEP (Skövde Engine Plant) ska kunna arbeta mot framtiden är det viktigt att ta reda 

på vart de är idag gällande smarta lösningar och vad de behöver göra för att bli en Smart 

fabrik. Det är även intressant för SkEP att veta vilka lösningar som kan införas och i vilken 

grad de bör införas. För framtida forskning och införande av ny teknik på SkEP är det givande 

att veta vart de kan tänkas vara om fem år respektive tjugo år. Med införandet av den Smarta 

fabriken förändras produktionspersonalens roll, vilket kräver nya arbetssätt och en ny 

arbetsmiljö. 
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 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka utvecklingen av Skövde Engine Plant som Smart 
fabrik och hur dess implementering kan påverka produktionspersonalens arbetsroll och 
situation. Följande mål är specificerade för projektet: 

 Utforska litteraturen inom området Smart fabrik med inriktning på den Smarta 
produktionspersonalen. 

 Utföra en nulägesanalys för att kartlägga nuvarande teknik och identifiera eventuella 
problem i dagens arbete.  

 Utföra en intervjustudie på målgruppen för att identifiera montörernas och 
operatörernas problem och framtida utmaningar, samt identifiera troliga 
utvecklingsmöjligheter för den Smarta fabriken.  

 Definiera produktionspersonalens roll i den Smarta fabriken.  
 Ge förslag på möjliga fokusområden för att överkomma dagens problem och framtida 

utmaningar. 

 Hållbar utveckling 

1987 gav Bruntlandkommitionen ut en rapport där hållbar utveckling definierades som “en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. För att uppfylla hållbar utveckling krävs en process 

där ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter är lika viktiga och överlappar varandra (se 

figur 1) (Bjarnadóttir och Bradley 2003). Med Agenda 21 som antogs i Rio de Janeiro 1992 

kom en handlingsplan för att uppnå hållbar utveckling genom långsiktiga mål och riktlinjer. 

Ståndpunkterna var att utrota fattigdom och rädda miljön. Genom Agenda 21 fick miljöfrågan 

ett uppsving både i den globala och lokala samhällsdebatten (Cars 2011). En hållbar utveckling 

kräver dock att många utmaningar övervinns. Siemieniuch och Sinclair (2015) har identifierat 

åtta utmaningar som världen står inför; Befolkningsdemografi, Livsmedelssäkerhet, 

Energisäkerhet, Resursuttömning, Utsläpp och Klimat, Säkerhet i samhället, Transporter, samt 

Ekonomisk och Social Globalisering. Med över sju miljarder människor på jorden förbrukas 

idag 1,5 gånger mer resurser än vad jorden har kapacitet till. Tyvärr minskar inte denna 

konsumtion av resurser utan beräknas istället öka till 3 gånger så mycket runt år 2050 

(Severengiz 2015). En generell slutsats för att övervinna utmaningarna är att övergå från den 

“linjära” ekonomin där överblivna resurser går till deponi, till en “cirkulär” ekonomi av 

återvinning och återanvändning (Siemieniuch och Sinclair 2015).  

 

Ekonomisk

SocialEkologisk

 
Figur 1. Hållbar utveckling. 
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1.5.1 Hållbar tillverkning 

Genom att öka processeffektiviteten, minska antalet naturtillgångar samt fokusera på 

kvalitativa produkter är det möjligt att uppnå en hållbar tillverkning som en del av den hållbara 

utvecklingen (Severengiz 2015). Det är sedan länge känt att tillverkningsindustrin varit 

grundstenen vad gäller ekonomin i de utvecklade länderna, och därigenom bidragit till högre 

social standard (Garbie 2015). Vid hållbarhet för nutida och kommande generationer krävs att 

industriländer kan fortsätta producera och samtidigt sänka sina resurser medan 

utvecklingsländer behöver utveckla sin produktion utan att öka sin miljöpåverkan (Brundtland 

Commission 1987). För att möta dessa utmaningar behöver bland annat ämnen som 

produkters livscykler, underhåll och reparationer, samt återanvändning och återvinning 

diskuteras (Garbie 2015). Industrin behöver både leverera hållbara processer och hållbara 

produkter som alla möter krav på varaktighet, mindre material och låg energikonsumtion 

(Siemieniuch och Sinclair 2015). Herrmann et al. (2015) beskriver sju områden för att skapa 

fabriker som bidrar till en positiv påverkan på samhället; Integration i den urbana miljön, 

Symbiotiska flöden, Anpassningsbara byggnader, Flexibla produktionssystem, Modulära 

installationssystem, Molnlagring och CPS (Cyber-Physical Systems), samt Utbildning. Idén om 

en fabrik som påverkar samhället positivt fokuserar på att gå mot en effektivitet som från början 

gör rätt saker, snarare än att tillverka dem rätt. Simulering tillsammans med människa-maskin 

interaktion och en förbättring av arbetarens hälsa och arbetssituation är även bidragande 

orsaker till den hållbara fabriken där alla tre aspekter inom hållbar utveckling inkluderas 

(Herrmann et al. 2015). Med en digital eko-fabrik är det även möjligt att simulera fabriken med 

målet att utvärdera den ekologiska påverkan tillsammans med produktivitet och likande 

parametrar. På så vis går det att analysera miljöpåverkan i relation till exempelvis produktivitet 

(Matsuda och Kimura 2015). En annan aspekt av den hållbara tillverkningen är kontrollerbarhet 

som en del av effektiviteten. Genom nya tekniker som bygger på en additiv tillverkning istället 

för en subtraktiv tillverkning är det möjligt att använda så lite material som möjligt. Material 

påbyggs likt 3D-printing istället för att ta bort onödigt material i efterhand som sedan inte kan 

användas. Nätverket ska också vara grunden i tillverkningen och inte fabriken i sig. CPS bidrar 

då till kommunikation mellan enheterna och arbetarna för att styra och kontrollera 

produktionen. Den sista delen av kontrollerbarhet innefattar speciellt kompetens inom IT, men 

även att öka arbetskraftens förmåga till flexibilitet och problemlösning. Montörer och operatörer 

behöver kunna ta egna beslut och organisera sitt arbete själva (Siemieniuch och Sinclair 

2015).  

1.5.2 Den Smarta fabrikens ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter 

Smarta fabriker tillåter att enskilda kundkrav uppfylls, vilket innebär att även enskilda artiklar 

kan tillverkas lönsamt (Veza et al. 2015). I en ideal fabrik verkar varje producerad produkt som 

underlag för andra processer, vilket är jämförbart med biologiska system där avfall fungerar 

som näringsämnen för andra organismer. En lovande start för mindre påverkan på miljön är 

att minska efterfrågan av primära råvaror genom att öka användningen av sekundära material, 

till exempel genom effektivare återvinningsprocesser. De flesta insatser ska därför fokusera 

på att finna lämpliga substitut för material och/eller processer som möjliggör verklig förändring 

mot miljön och har en positiv inverkan. De framtida fabrikerna kommer bli alltmer kapabla att 

producera, lagra och använda förnybar energi (Herrmann et al. 2015). Resurseffektiva fabriker 

bidrar till mindre spill vilket gynnar både miljön samt den ekonomiska aspekten. Enligt Kolberg 

och Zühlke (2015) kan stilleståndstider förkortas med hjälp av tekniska lösningar vilket även 
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det bidrar till resurseffektivare fabriker. CPS kommer bidra till ett flertal samhällsnyttor, såsom 

nollenergibyggnader och städer, extrem avkastning på jordbruket och nära noll dödsfall 

orsakade av fordon (Rajkumar et al. 2010). Integration med robot, AR-lösningar (Augmented 

Reality) samt andra tekniska lösningar kommer bland annat bidra till höga nivåer av kvalité, 

sänkta genomloppstider och förbättrad spårbarhet. Roboten är vid interaktion mellan 

människa-robot till för att stötta människan och kommer därmed även förbättra ergonomin för 

montören. Detta kommer leda till mindre slitage på personalen, vilket genererar ett längre 

arbetsliv (Michalos et al. 2014). En interaktion mellan människa-robot kan sänka de fasta 

produktionskostnaderna då det inte krävs lika stora ytor när robot och människa samarbetar 

(Krüger 2009). Människan är i centrum och de Smarta fabrikerna är till för att stötta 

människorna (Zuehlke 2010). Genom att återindustrialisera kommer transporterna troligtvis 

minska, och leder därmed till mindre utsläpp samt kostnadsreduceringar. Enligt Friberg (2014) 

kommer det även öka arbetstillfällena för ingenjörer. Sociala nätverk och aktiviteter i lag, 

såsom sportaktiviteter bidrar till bättre hälsa och laganda (Herrmann et al. 2015). Mer 

utbildning för montörerna kommer bidra till personlig utveckling, vilket ökar tillfredsställelsen 

och intresset för arbetet. Detta kan leda till mer ansvar och bättre samarbete i lagen (Holm et 

al. 2014). 

 Rapportens disposition 

Inledningen ger en introduktion till företaget Volvo Cars, bakgrunden till projektet samt en 
problembeskrivning. Projektets syfte och mål beskrivs och teori kring Hållbar utveckling 
behandlas.  

 
Metodikkapitlet tar upp teorin bakom observationer och intervjuer. I kapitlet beskrivs de 
metoder som används i detta projekt. 

 
Vetenskapliga referensramen behandlar och introducerar ämnet Smart fabrik och dess olika 
delar. Den Smarta fabriken, produkten och planeringen beskrivs, samt människans roll i den 
Smarta fabriken. Interaktion mellan människa-maskin beskrivs, samt hur användandet av 
tekniska lösningar kan underlätta för människan. Tekniska begrepp såsom CPS, IoT och RFID 
etc. beskrivs.   

 
Litteraturstudien undersöker tidigare projekt inom området Smart fabrik med människan i 
centrum. En analys av den vetenskapliga referensramen och litteraturstudien ingår i detta 
kapitel. 

 
Observationsstudien beskriver hur situationen ser ut i Skövdefabriken idag. Den är uppdelad 
i områdena Teknologi, Information, Hållbar utveckling, Kompetens, Problem och Föreslagna 
förbättringar. Slutligen analyseras observationsstudien. 

 
Intervjustudien beskriver studiens målgrupp och genomförande, samt genererad data. 
Genererad data faller under kategorierna Nuläge, Framtidens fabrik, Framtidens 
produktionspersonal samt Förbättringsförslag och Utmaningar.  

 
Analysen är uppdelad i Den Smarta fabriken och Framtidens produktionspersonal. I detta 
kapitel ställs genererad data från observationerna och intervjuerna mot litteraturen angående 
den Smarta fabriken. 
 
Resultatet sammanfattar de viktigaste delarna av Analysen för att fastställa Nuläge, förutsäga 
Framtidens fabrik samt förutsäga Framtidens roll för produktionspersonalen.   
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Diskussionen utvärderar intervjuerna och diskuterar resultatet utifrån författarnas synpunkter. 
I detta kapitel finns även förslag på framtida fokusområden för SkEP samt framtida forskning. 
 
Slutsatsen utvärderar projektet och jämför resultatet med projektets mål.  
 
Beroende på läsarens tidigare kunskap inom ämnet och intresse rekommenderas olika kapitel 

i rapporten (se tabell 1). En översiktlig bild över rapportens disposition är visualiserad i figur 2.  

Tabell 1. Rekommendationer för läsaren. 

Rekommendationer för läsaren Kapitel 

Samtliga läsare  1, 5-10 

Läsare som inte är insatta i ämnet 1-10 

Läsare intresserade av rapporten i överskådlighet 4.8, 5.3, 6.4, 8 

Läsare intresserade enbart av resultatet 8 

Läsare intresserade av framtidens fokusområden 10.1 
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Figur 2. Rapportens disposition. 
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2 Metodik 

Metodikkapitlet behandlar ämnet forskningsmetodik och beskriver en metodmodell som visar 

vad som inkluderas i en forskningsprocess och i vilken ordning de olika momenten utförs. I 

kapitlet beskrivs termerna kvalitativ och kvantitativ data samt vilka forskningsmetoder som 

används i detta projekt och varför. 

 Forskningsmetodik 

Hur ett problem eller en forskningsfråga systematiskt besvaras är betydelsen av 

forskningsmetodik. Det är alltså vetenskapen om hur forskning kan göras på ett vetenskapligt 

sätt. Det finns flera olika steg att genomföra för att slutligen resultera i en vetenskaplig skrift. 

Det är viktigt att inte enbart känna till de olika forskningsmetoderna, utan även den 

grundläggande metodiken. Detta för att välja ut rätt metod och frambringa relevant fakta. 

Metodiken inkluderar mer än de olika metoderna, även logiken och sambanden mellan dem 

behandlas. Det är viktigt att kunna förklara varför en viss typ av metod har valts, vilken data 

som samlats in och hur den har analyserats. (Kothari 2004) 

 Metodmodell 

En metodmodell är en översikt av forskningsprocessen och de olika komponenter som ingår 

för att utföra ett projekt. Personliga upplevelser tillsammans med en litteraturstudie bidrar till 

den grundläggande kunskapen och motivationen för att ta fram en forskningsfråga. Genom att 

fundera på personliga erfarenheter, styrkor och svagheter utgörs grunden för ett bra arbete, 

och genom en djupdykning i litteraturen bearbetas en ännu inte besvarad forskningsfråga fram. 

Litteraturstudien och den vetenskapliga referensramen bör leda till en konceptuell ram där den 

bakomliggande tanken samt processens genomförande tydligt framgår. När en tydlig bild av 

forskningsfrågan är framtagen kommer val av strategi in, vilken är tillvägagångssättet för att 

besvara frågan (Oates 2006). Därefter finns flera olika metoder och tekniker för att samla in 

data, till exempel intervjuer och observationer. Datan kan sedan angripas på antingen ett 

kvalitativt eller kvantitativt sätt (Holme och Solvang 1997), se figur 3. Vid val av 

forskningsmetod är det viktigt att veta vad som eftersöks och somliga svar kan endast erhållas 

genom användning av kvalitativa studier. Kvalitativa studier är att föredra då lite kunskap finns 

kring ämnet och färre intervjuobjekt används för att få en djupare kunskap om en specifik fråga. 

De kvalitativa studierna handlar om beskrivande aspekter och kan bland annat ge svar som 

rör människors upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten (Hedin 1996). 

Kvantitativa studier ger ett bredare perspektiv då ett fåtal faktorer hos ett flertal personer 

undersöks (Lindström 2008). 
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Figur 3. Kvalitativ och kvantitativ data. 

Forskningsprocessen för kvalitativa och kvantitativa metoder startar med 

litteraturundersökning, insamling och analysering av data, sammanställning och diskussion av 

resultatet, samt jämförelser med tidigare känd kunskap inom området, se figur 4. Vid kvalitativa 

studier rekommenderas användning av flera olika metoder för att samla data då det ofta ger 

en bredare belysning och kan visa hur de olika metoderna stödjer varandra, vilket ökar 

resultatets trovärdighet. (Hedin 1996) 

 

Figur 4. Forskningsprocess för kvalitativa och kvantitativa studier 

2.2.1 Konceptuell ram  

Projektet är präglat av kvalitativa metoder i form av deltagande observationer och 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa metoder har valts att användas för projektet då 

informationen för ämnet från början var begränsad samt att svar gällande upplevelser och 

verkligheten var av vikt. Fjorton semistrukturerade intervjuer har genomförts med anställda 

som har kunskaper kring processerna och tekniken på Skövde Engine Plant (SkEP), samt 

kunskap om framtidens utveckling. Både anställda på SkEP och Högskolan i Skövde har 

intervjuats. Syftet med intervjuerna var insamling av information angående nuläget samt tankar 

och synpunkter på den Smarta fabriken och hur arbetssituationen kan förändras när fabriken 

blir smart. Även observationer har genomförts som datagenerereringsmetod för att lära känna 

processen och undersöka de redan implementerade smarta lösningarna. Figur 5 visualiserar 

metodmodellen som används i projektet. Projektet resulterar i en figur som beskriver 

produktionspersonalens framtida roll i den Smarta fabriken samt Framtida fokusområden för 

SkEP att betrakta i arbetet med den Smarta fabriken. Den slutna loopen visualiserar 

valideringen av resultatets uppfyllandegrad i jämförelse med frågeställningen.  
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Figur 5. Projektets metodmodell. 

 Observationer 

Att observera betyder “att bevaka” eller “att uppmärksamma” och är något som pågår hela 

tiden. För att ta reda på vad människor egentligen gör, och inte vad de säger att de gör, 

används observationer istället för intervjuer (Oates 2006). Det finns två typer av observationer; 

deltagande och icke-deltagande. Vid en icke-deltagande observation ska så lite fysisk och 

känslosam kontakt som möjligt finnas. Helst ska den observerande parten inte synas alls och 

de som observeras ska inte veta att de blir bevakade. Anledningen till denna typ av 

undersökande är att minska påverkan på de som observeras och få fram så verklighetstrogna 

resultat som möjligt. Ett problem med detta kan dock vara den etiska frågan eftersom det inte 

går att veta hur de som blir observerade ställer sig till att bli bevakade (Gray 2014). Vid 

deltagande observation är observanten med i miljön studien utförs för att lära sig mer om 

aktiviteterna och få en bättre förståelse för hela processen (Kawulich 2005). Fördelarna med 

att vara deltagande är möjligheten att grundligt förstå vad som händer i miljön och varför. Det 

är lätt att misstolka vid betraktning utifrån eller från dokument (Ejvegård 1993). Observation är 

mycket mer komplext än att titta och skriva ner vad som händer. Det är viktigt att alla delar 

kommer med, såsom känslor, ljud och lukter etc., men även uppfattningar om miljön runt 

omkring och hur den påverkar. Att kunna tolka det som händer ger en ny dimension av 

observationen och möjligheten att få bättre förståelse, såsom betydelsen bakom människors 

beteende och åsikter. Det är dock oerhört viktigt att vara medveten om att tolkningar också 

kan vara baserade på fördomar, egna känslor och värderingar (Gray 2014). En annan nackdel 

med deltagande observationer är att det är omöjligt att förutse resultatet. Risken är därför att 

det i slutskedet visar sig att informationen inte bidragit med någon större nytta. Observation 
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bör därför användas vid längre projekt och styrkas med andra datagenereringsmetoder, såsom 

intervjuer (Ejvegård 1993). Det finns även strukturerade och ostrukturerade observationer. 

Oftast antecknas alla händelser vid ostrukturerade observationer under tiden, ett så kallat 

löpande protokoll. Vid strukturerade observationer används istället kategorier som valts ut vid 

ett tidigare skede och studeras med hjälp av frekvensmarkeringar i kombination med 

anteckningar (Hedin 1996). Strukturella observationer är ofta väldigt kvantitativa där fokus 

ligger på hur ofta någonting utförs, men kan också kombineras med öppna konversationer där 

viss typ av information söks (Gray 2014). Fördelen med strukturella observationer är att datan 

är redo att analyseras direkt när den är framtagen (Oates 2006). 

 Intervju 

Intervjuer är bland de vanligaste metoderna för insamling av kvalitativ data, och kan 

kategoriseras som strukturerade, semistrukturerade samt ostrukturerade, se figur 6. 

Strukturerade metoder tenderar att ge mer kvantitativ data, men även semistrukturerade 

metoder kan i vissa fall generera kvantitet (DiCicco-Bloom och Crabtree 2006). Vid 

användandet av kvalitativa intervjuer är oftast ett litet antal personer inkluderade (5-10 stycken) 

med djupare undersökning än om en stor grupp människor vart inblandade. Den information 

som erhålls består av ord och beskrivningar, alltså används inte siffror för att visa statistik över 

informationen som erhålls. Intervjuaren har en viktig roll i användandet av den kvalitativa 

metoden då information ska samlas in och sedan tolkas (Hedin 1996). I en strukturerad intervju 

ställs planerade frågor medan i en semistrukturerad intervju används frågorna som guide vilket 

gör att det finns möjlighet till följdfrågor. Informanten får möjlighet att prata mer detaljerat 

rörande ämnet och har även möjlighet att ta upp egna ämnen som de anser relevanta för 

intervjuns tema. I en ostrukturerad intervju har intervjuaren mindre kontroll då den startar med 

att introducera ett ämne för att sedan låta informanten utveckla idén, tala fritt om händelser, 

beteende och känslor medan intervjuaren försöker att inte avbryta och påverka. Både 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer används ofta när syftet är att “upptäcka” 

snarare än “kontrollera” då de tillåter informanten att tala fritt (Oates 2006). 
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Figur 6. Intervjumetoder. 
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Semistrukturerade intervjuer med en person i taget är den vanligaste metoden, men även 

fokusgrupper kan sättas ihop där upp till åtta personer intervjuas samtidigt kring en gemensam 

upplevelse eller livssituation (Hedin 1996). Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer är 

dock inte användbara i situationer där målet är att dra slutsatser som är generella för en hel 

befolkning. Detta beror på att svar inom samma ämne inte kommer ges från alla informanter 

och tiden som krävs gör att slutsatser endast kan dras från ett litet antal fall (Oates 2006). 

Urvalsmetoder för val av intervjudeltagare styrs av forskningsfrågan. Vid urval av personer vid 

en kvalitativ undersökning väljs ofta personer som är olika varandra med syftet att få en så 

bred uppfattning som möjligt. Vid val av personer väljs ofta personer som förmodans ha mycket 

att berätta om området (Hedin 1996). 

Vid utförandet av kvalitativa intervjuer är det viktigt att disponera tiden rätt då de kan vara 

tämligen ansträngande. Innan intervjutillfället ska en intervjuguide skrivas, intervjun ska testas 

för att se om frågorna täcker allt som önskas vara med. För att det ska bli så bra som möjligt 

bör endast en intervju göras per dag för att sedan renskriva den samt begrunda resultatet för 

att se om det finns något som kan göras bättre på nästa intervju. Vid utförandet av intervjuerna 

finns en del saker att ha i åtanke, såsom lokal, klädsel och uppträdande, hur informanten ska 

förberedas, tiden (ofta 1-2 timmar), hanteringen av material, sekretess, användning av 

inspelningsanordning etc. (Hedin 1996). Analysarbetet påbörjas så fort som möjligt, gärna 

under intervjun om det är möjligt. Fördelen med att börja redan under intervjun är möjligheten 

att fundera över förändringar gällande datainsamlingen som behöver göras och redan 

insamlad data kan ge indikationer på vad som behöver belysas vidare med ny data (Carlsson 

1991). 

Frågorna som ställs under intervjun ska vara enkla och raka. Frågor bör behandla beteenden 

och skeden, och istället för att fråga vad informanten kände eller tyckte bör frågorna istället 

handla om vad informanten sade eller gjorde. Frågorna ska ställas en i taget för att inte bli för 

stora. Påståenden i frågorna om vad informanten tidigare sagt bör undvikas då den kanske 

inte alls håller med, vilket kan skapa diskussion samt bristande förtroende för intervjuaren. 

Negationer bör undvikas helt och hållet. (Trost 2005) 

3 Vetenskaplig referensram 

Detta kapitel är till för att ge kunskap inom de ämnen som rör konceptet Smart Fabrik. Viktiga 
begrepp och studier har granskats för att ge en djupare förståelse för ämnet och ge grund för 
utförandet av projektet. Den vetenskapliga referensramen är uppdelad i tre kategorier; 
Människa-Maskin, Tekniska begrepp samt Fabrik, se figur 7.  
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Figur 7. Den Smarta Fabriken och dess olika delar. 
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 Fabrik 

I denna del förklaras betydelsen av den Smarta Fabriken och konceptets uppkomst, samt hur 
Sverige har valt att gå tillväga för att arbeta mot en återindustrialisering.  

3.1.1 Den Smarta fabriken 

Efterfrågan från kund blir mer alltmer individualiserad med krav på kortare produktionstider 

och lägre pris. För att kunna möta dessa önskemål skulle produktionen behöva bli extremt 

komplex och planeringen tillsammans med operationerna svåra att hantera. Istället för att 

fokusera på nya komplexa teknologier kan lösningen vara att bygga en “Smart fabrik”. Målet 

med en smart fabrik är att skapa en produktion där människa, maskin, material och system är 

uppkopplade till internet och kan kommunicera med varandra. Detta för att få produkter att 

känna till sin funktion och plats i produktionssystemet (Zuehlke 2010). Smarta produkter är 

unikt identifierbara, kan lokaliseras vid alla tillfällen, vet sin egen historia, har koll på aktuell 

status och hittar alternativa vägar för att uppnå sina mål (Veza et al. 2015). Detta innebär att 

det är möjligt att få en flexibel och anpassningsbar produktion i en värld som ständigt förändras. 

Processen kan även självdiagnostisera vid fel och lösa de problem som uppkommer 

(Radziwon et al. 2014). Smarta Fabriker tillåter att enskilda kundkrav uppfylls vilket innebär att 

även engångsartiklar kan tillverkas lönsamt (Veza et al. 2015). För att kunna skapa en smart 

fabrik krävs det att alla delar av fabriken kopplas samman och får en egen “intelligens”, till 

exempel genom förfinade RFID (Radio Frequency Identification). Tillsammans med diverse 

sensorer sparar RFID-taggarna information av vikt, och framför allt, sprider den till andra 

komponenter (Zuehlke 2010). Tillsammans kallas dessa smarta komponenter Cyber-Physical 

Systems (CPS) och är nätverket i ett Internet-of-Things (IoT) (Gorecky et al. 2015). En av de 

första prototyperna av en smart fabrik gjordes i Kaiserslautern i Tyskland på “German 

Research Centre for Artificial Intelligence (DFKI)”. Denna fabrik tillverkade tvål och schampo 

som var fullständigt anpassade efter kundens önskemål. När en order mottagits online börjar 

tillverkningen med att en flaska tilldelas en RFID-tagg. Taggen i sin tur kommunicerar med 

maskinerna i produktionslinan för att tala om vilken typ av tvål som ska fyllas på, vilken doft, 

färg och etikett som ska placeras på flaskan. Det fanns potential för varje flaska att vara unik 

så länge det trådlösa nätverket fungerar, och så länge maskinerna och produkterna själva kan 

kommunicera genom det. I denna prototyp av en smart fabrik är det endast själva placerandet 

av ordern som görs med inverkan av en människa, i övrigt klarar sig produktionen själv (Wang 

et al. 2015). 

En annan del av den smarta fabriken är den som kombinerar Lean filosofin med de nya smarta 

teknologierna för att lyfta tillverkningen till en högre, mer avancerad nivå där människan sätts 

i centrum (Kolberg och Zühlke 2015). Det finns dock en hel del svårigheter med tekniken och 

problem som måste lösas för att kunna garantera de stora fördelarna med den smarta fabriken. 

Datahantering, säkerhet och integritet är en del av dessa svårigheter (Lee och Lee 2015). 

3.1.2 Industri 4.0 

Under de senaste tio åren har det dagliga livet förändrats betydligt genom utvecklingen av 

Information and Communication Technologies (ICT) och denna trend kommer naturligt hitta in 

i den industriella produktionen (Weyer et al. 2015). ICT är samlingsnamnet för alla 

kommunikationsenheter eller program som bland annat omfattar mobiltelefoner, datorer, 

nätverks- hårdvaror och mjukvaror samt satellitsystem (Rouse 2005). I Tyskland kallas denna 
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trend för den fjärde industriella revolutionen eller Industri 4.0 (Weyer et al. 2015). Industri 4.0 

är baserad på modellen Smart fabrik som innebär ett helt nytt sätt att producera (Veza et al. 

2015). Dagens fabriker förändras till smarta fabriker för att överkomma utmaningarna med 

produkters allt kortare livscykler, högt kundanpassade produkter samt global konkurrens. 

Industri 4.0 är ett strategiskt initiativ från den tyska regeringen som 2011 lades till som en del 

i “The High-Tech Strategy 2020 Action Plan”. Industri 4.0 har startat en stor debatt i Tyskland 

och även spridit sig till andra länder. Idén bakom termen är att de tre första revolutionerna 

tillkom som resultat av mekaniken, elektriciteten och IT, och nu bidrar introduktionen av IoT 

och CPS i tillverkningsindustrin till en fjärde industriell revolution (Weyer et al. 2015). Enligt 

Alpman (2014) sa Angela Merkel vid industrimässan i Hannover 2014 att anledningen till 

Tysklands satsning på Industri 4.0 är att de är beroende av sin tillverkande industri och vill inte 

förlora sin världsledande ställning som verkstadsnation. Målet med Industri 4.0 är fabriker som 

organiserar sig själva och där varje produkt bär med sig information om vart den ska och hur 

den ska tillverkas. Svårigheterna med Industri 4.0 är att få en gemensam standard för 

kommunikation samt få säkerheten att fungera. Industri 4.0 kräver även nya planerings- och 

styrsystem. 

3.1.3 Sverige 

En konkurrenskraftig tillverkningsindustri är väsentlig för Sveriges arbetsmarknad och tillväxt. 

Den industriella tillverkningssektorn är grunden för ett hållbart samhälle och 

nyckelingrediensen för nya företag och tjänster (Warrol och Stahre 2015). Frågan om 

återindustrialiseringen i västvärlden har blivit allt hetare. Detta beror på att tillbakaflyttningen 

av tillverkningen verkar vara rätt väg för att säkra tillväxten i den globala konkurrensen och 

samtidigt öka arbetstillfällena för ingenjörer (Friberg 2014). På global bas lägger regeringar 

mycket insatser och investeringar på forskning inom tillverknings-, innovations- och 

utbildningsprogram. Målen med satsningarna är att öka den globala konkurrensen inom 

tillverkningssektorn genom att främja bland annat innovationsprocesser, affärsutveckling och 

teknikutbyte. I Europas länder finns många olika satsningsprogram utöver Tysklands Industrie 

4.0, såsom Finlands Fimecc och Danmarks MADE (Warrol och Stahre 2015). Produktion2030 

är ett av fem svenska forsknings- och innovationsprogram som lanserades 2013, och är en 

vision för Sveriges tillverkningsindustri och dess fortsatta roll som ledande och innovativ inom 

hållbar produktion. Med dessa innovationsprogram siktar regeringen på att ge intressenter 

inom industrin, akademin och institut inflytande på utformning och förvaltning av 

forskningsprogrammen. Industriellt ledarskap är avgörande för att programmen ska lyckas, 

och utmaningar samt forskningsprioriteringar läggs fram från industrin och forskarvärlden 

(Warrol och Stahre 2015). För att lyckas med återindustrialiseringen måste den svenska 

regeringen satsa resurser på industriell innovation. En av satsningarna är KTH:s (Kungliga 

Tekniska Högskolan) nya campus i Södertälje för utbildning och forskning inriktad mot 

produktionsteknik och logistik (Alpman 2014). Ansvaret för Produktion2030 ligger hos 

styrgruppen vilket är ganska ovanligt för denna sorts program. Det är upp till industrin och 

forskarsamhället att göra programmet framgångsrikt då ansvaret ligger hos intressenterna. 

Produktion2030 organiseras i två huvuddimensioner, dels genom sex styrkeområden som 

gemensamt identifierats av industrin, akademin och institutioner. Den andra dimensionen 

består av fem instrument vilka tillhandahåller en mätbar organisatorisk infrastruktur för att 

underlätta verksamheten (Warrol och Stahre 2015). 
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3.1.3.1 Styrkeområden 

Enligt Warrol och Stahre (2015) fokuserades delar av forskningssatsningarna inom 

Produktion2030 på att identifiera tillverkningsområden där Sverige redan är starka på forskning 

och innovation. Forskningssatsningar lades även på att identifiera områden med stor potential 

för ökad nationell konkurrenskraft. De sex styrkeområdena identifierades för att styra 

Produktion2030 i rätt riktning och uppnå maximal effekt på den svenska industrin. Områdena 

identifierades genom workshops, frågeformulär samt diskussioner mellan representanter från 

forskningsinstitut, industrin och akademiker. De förankrades sedan med ett stort antal 

tillverkningsföretag, såsom Volvo AB, SKF, ABB, Sandvik och Saab Group. Följande 

styrkeområden togs fram: 

1. Miljömässigt hållbar- och resurseffektiv produktion 
2. Flexibel produktion 
3. Verklig produktionsutveckling och simulering 
4. Människor i produktionssystemet 
5. Produkt- och produktionsbaserade tjänster 
6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling 

3.1.3.2 Instrument 

Enligt Warrol och Stahre (2015) bygger den andra dimensionen av programmet på fem 

instrument vilka ger en mätbar och öppen organisatorisk infrastruktur. Det krävs mer än 

investeringar inom forsknings- och innovationsprojekt för att nå Produktion2030:s vision om 

att vara ledande inom hållbar produktion. Målen med Produktion2030 nås genom utveckling 

av de nationella styrkeområdena, en ökning av rörligheten mellan industrin och 

forskningsorganisationer samt tekniköverföring till små och medelstora företag. Verksamheten 

i Produktion2030 organiseras genom följande fem instrument: 

1. Forsknings- och innovationsprojekt: Projekt på 0,5-3 år med en hög teknisk 
beredskapsnivå. 

2. Kunskap- och tekniköverföring till små och medelstora företag. 
3. Forsknings- och industrirörlighet: Finansiering för korta jobb i utbyte mot forskare inom 

näringsliv, universitet och forskningsinstitut. 
4. Utbildning: Doktorandprogram och kurser på mastersnivå samt plattformar för 

utbildning. 
5. Internationalisering mellan svenska utvecklingsprogram inom tillverkningsindustrin och 

EU:s program och finansiering.  

 Människa-Maskin 

Avsnittet beskriver människans plats i den Smarta fabriken och hur samarbetet mellan 

människa-maskin kan komma att fungera. En inledning till konceptet Lean Automation 

presenteras tillsammans med de tekniker som människan förväntas interageras med i den 

Smarta fabriken.  

3.2.1 Lean Automation 

Lean produktion är ett koncept som är välkänt och tillämpat i de flesta industrier och andra 

branscher idag. Sedan början av 1990-talet har allt fler gått över till en mer resurssnål 

produktion och försökt införa Leans principer (Kolberg och Zühlke 2015). Lean produktion 

betyder resurssnål tillverkning, eliminering av slöserier och att arbeta med ständiga 
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förbättringar (Liker 2009). Att kombinera dessa principer tillsammans med automation för att 

få det att fungera på det mest ultimata sättet är en viktig del i den Smarta fabriken. Detta har 

kommit att kallas Lean Automation och är viktigt för att kunna möta dagens föränderliga 

marknad. Ett exempel på detta är utvecklingen av CPS-teknologin (Cyber-Physical Systems) 

för att få produktionen mer flexibel, kraftfull och kostnadssnål. En grundsten i Lean-filosofin är 

fasta cykeltider och fasta produktsekvenser vilket egentligen inte går ihop med individuella 

produktegenskaper. Kolberg och Zühlke (2015) beskriver fyra möjligheter för den Smarta 

fabriken inom Lean Automation; den Smarta produkten, den Smarta maskinen, den Smarta 

planeringen och den Smarta operatören. 

3.2.2 Den Smarta Maskinen, Produkten och Planeringen 

I den Smarta fabriken ska den Smarta produkten känna till kommande egenskaper i processen 

och kunna kommunicera med den Smarta maskinen. För att kontrollera produktionsprocessen 

på ett bra sätt är Kanban-informationen väldigt viktig (Kolberg och Zühlke 2015). Kanban inom 

tillverkning är en signal i traditionell form av kort vars funktion bygger på att inget ska 

produceras eller flyttas innan kunden behöver det. Fördelarna är att överproduktion reduceras, 

lagernivåer sänks, slöserier minskar och det bidrar till högre flexibilitet vid arbetsstationerna 

(Rahman et al. 2013). När Kanban digitaliseras kan till exempel tomma lådor genom sensorer 

själva meddela att de behöver fyllas på. På så vis kan problem som materialbrist på grund av 

felaktig inventering byggas bort och det blir dessutom betydligt enklare att göra ändringar vad 

gäller batchstorlekar och processer. I den Smarta maskinen finns information att hämta från 

den Smarta produkten genom till exempel QR-koder (Quick Response) eller RFID (Radio 

Frequency Identification). Det är även möjligt att förkorta omställningstider genom att 

maskinerna är uppbyggda av modulära, flexibla arbetsstationer som kan omkonfigureras 

automatiskt. Detta gör att en helt ny produktionslinje kan byggas upp genom relativt enkla 

metoder; Plug-and-Produce (Kolberg och Zühlke 2015). Plug-and-Produce är baserat på 

tekniken Plug-and-Play som från början utvecklades för vanliga datorer och är till exempel 

kända som vanliga USB-minnen. Begreppet Plug-and-Produce infördes på grund av de 

domänspecifika kraven på automation och robotik, och definieras som förmågan att lägga till 

enheter och använda deras funktionalitet utan att behöva konfigurera. Plug-and-Produce 

består av tre lager: tillämpning, konfigurering samt kommunikation, se figur 8 (Jatzkowski och 

Kleinjohann 2014). Plug-and-Produce ger företag möjligheten att möta marknadens nya krav 

och behov, såsom krav på högt kundanpassade produkter och problem med den allt kortare 

livscykeln för produkter. Denna nya teknik medför flexibilitet och intelligens till 

tillverkningssystem för att hantera störningar såsom oförutsedda beställningar eller 

funktionsstörningar (Dionisio et al. 2015). Idag kräver tillägg, borttagande eller utbyte av 

produktionskomponenter en hög grad av manuellt arbete och en hög nivå av expertkunskap 

på grund av den höga komplexiteten i nuvarande produktionsprocesser. Genom att införa 

konceptet Plug-and-Produce kan tillverkningskomponenter och enheter smidigt och snabbt 

införas eller tas bort utan att det krävs omprogrammering och framför allt utan att stoppa 

produktionslinjen (Rocha et al. 2014). Även produktionsplaneringen behöver bli smart. Med 

hjälp av CPS i arbetsstationerna kan cykeltiderna justeras och därmed hitta den mest optimala 

kapaciteten per station och få ett kontinuerligt flöde (Kolberg och Zühlke 2015). 
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Figur 8. Plug-and-Produce. 

3.2.3 Människans plats i den smarta fabriken 

När fabrikerna började automatiseras var ett mål att ta fram en produktion som klarade sig helt 

utan hjälp från mänskliga arbetare. Detta visade sig dock inte fungera önskvärt på grund av 

stora tekniska problem med oerhört komplexa system, planering, underhåll och operationer. 

Istället blev resultatet stressade arbetare där målen med sänkta kostnader och 

kvalitetsproblem aldrig uppnåddes. På den vägen började västvärlden istället ta efter Toyotas 

framgångsrika princip Lean produktion. Idag handlar det istället om att få kombinationen av 

automation och människa att fungera ihop. En oerhört viktig del av detta är att se till så 

människan alltid står i centrum av det tekniska systemet. Människor behövs för allt från 

planering till underhåll, i alla delar av fabriken. Genom att bygga upp teknologin efter 

människan och kombinera den med smarta komponenter skapar den nya teknologin istället 

en flexibilitet för arbetarna, vilket kan generera nya möjligheter (Zuehlke 2010). Med verktyg 

som smarta klockor kan arbetarna få uppdateringar så fort ett fel uppstår tillsammans med vart 

det uppstår. Detta medför förkortade tider från det att felet upptäcks tills det är reparerat då 

operatören inte längre behöver övervaka för att hitta felet utan kan arbeta på en helt annan 

plats. En annan hjälp som bidrar till den Smarta operatören är “förstärkt verklighet” (augmented 

reality) i form av till exempel glasögon där operatören får information rörande produktionen i 

sitt synfält. Dessa hjälpmedel kan göra att informationen individualiseras beroende på operatör 

och erfarenhet, samt bidra till produktionens flexibilitet och kundens önskemål (Kolberg och 

Zühlke 2015).  

3.2.4 Människa-Automation interaktion 

När det kommer till montörsarbeten finns det många delar som kräver en människas 

sensibilitet, flexibilitet och intelligens. Fördelen med att använda robotar å andra sidan är de 

höga nivåerna av kvalité som går att nå, genomloppstiden sänks och spårbarheten förbättras. 

Industriella applikationer bidrar även till mindre slitning på montörer vad gäller ergonomi, vilket 

gör att kroppen håller längre. Ett samarbete mellan montör och robot, där roboten är till för att 

stötta montören kan alltså bidra till en kombination av bådas bästa egenskaper. Speciellt i 

produktionslinjer där det inte är möjligt att fullständigt automatisera (Michalos et al. 2014). En 

interaktions-produktion kan även sänka de fasta produktionskostnaderna eftersom det inte 

krävs lika stora ytor när robot och människa samarbetar (Krüger 2009). För att de båda 

parterna ska kunna samarbeta krävs att ytorna kan delas utan säkerhetsstaket eller andra 

fysiska hinder på ett säkert och effektivt sätt. Roboten behöver därför hela tiden vara medveten 

om vart människan befinner sig och gör så genom bland annat kraft-, visualiserings- och 
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närvarosensorer. Det finns framför allt tre kombinationer av arbete som kan utföras av 

människa och robot tillsammans på en produktionslina. I det första scenariot arbetar montör 

och robot på samma yta med olika arbetsuppgifter, i det andra assisterar roboten montören 

med material och ser till att rätt delar hämtas från rätt plats. I det sista scenariot monterar 

montören och roboten tillsammans. Det är då möjligt att dra fördelar av robotens styrka och 

repeterbarhet tillsammans med montörens precision och skicklighet. Den stora svårigheten 

med tekniken är att få den godkänd ur ett säkerhetsperspektiv. Det är viktigt att säkra upp med 

olika nivåer av säkerhet för att inte riskera att olyckor händer. Även att begränsa arbetsytan 

för att säkerställa att sensorerna täcker hela området och att robotens rörelseområde är 

välkänt. För att godkännas krävs alltså enorma insatser vad gäller säkerhetscertifiering, vilket 

i nuläget kostar väldigt mycket pengar. För att införa fullständig integration av människa-

automation krävs därför en utförlig utvärdering där kostnadseffektiviteten beräknas (Michalos 

et al. 2014).  

3.2.4.1 Personsäkerhet  

När människor och robotar arbetar tillsammans är säkerheten för operatören av största vikt 

och en stor utmaning. Utmaningen är inte bara att passivt upptäcka eventuella kollisioner i 

realtid utan att också aktivt undvika kollisioner vid körning genom robotstyrning (Wang et al. 

2013). Hybrida monteringssystem uppvisar både robotars effektivitet och människors 

flexibilitet. De kan dock framkalla extra stress hos operatörerna om monteringslinjerna är 

felaktigt utformade. På detta sätt har operatörens stress bedömts ur ett perspektiv av distans 

och hastighet mellan en robot och en operatör, med syfte att styra utformningen av ett 

produktivt, hybrid monteringssystem (Schmidt och Wang 2014). När det kommer till 

säkerhetsskydd är tillämpning av två tillvägagångssätt populära vid samarbete mellan 

människa-robot. Det ena sättet innebär en visionsbaserad metod såsom 3D-övervakning 

genom rörelse, färg och texturanalys. Det andra tillvägagångssättet är en sensorbaserad 

metod genom användning av speciell dräkt för att fånga upp rörelser. Det senare alternativet 

är i praktiken inte genomförbart för verkliga applikationer på verkstadsgolvet, på grund av den 

specialtillverkade dräkten med inbyggda sensorer. Uppfångsten av rörelse begränsas till 

bäraren medan bärarens omgivning utelämnas. Detta leder till en allvarlig säkerhetsrisk 

eftersom ett rörligt föremål kan träffa en stationär operatör (Wang et al. 2013). 

En lösning för säker interaktion mellan människa-robot är att ansluta virtuella 3D-modeller av 

en robot och mänskliga operatörer till en uppsättning av rörelsesensorer. Detta är till för 

övervakning i realtid och kollisionsdetektering i en förstärkt miljö med syfte att förbättra 

systemets prestanda. Dubbla kameror används för positionering för att erhålla robotens och 

operatörens position. Sedan räknas avståndet mellan robot och operatör ut och beslut om 

handling tas. Detta resulterar i en miljö där människa och robot kan samexistera. Istället för att 

använda nödstopp som hindrar samexistensen mellan människa-robot, länkar denna strategi 

kollisioner i realtid till aktiv robotkontroll genom fyra kollisionsundvikande strategier. Dessa 

strategier är att varna en operatör, stoppa en robot, flytta roboten bort från en operatör som 

närmar sig genom återhämtningsbara avbrott, eller modifiera robotens bana under körning, se 

figur 9. Strategin resulterar i bättre flexibilitet och produktivitet. (Wang et al. 2013) 
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Figur 9. Säker interaktion mellan människa-robot. 

3.2.5 Virtual Reality 

Teknologin Virtual Reality (VR) beskrivs som en 4D-simulering av verkligheten och klassas 

som hårdvarubaserad VR och databaserad VR. VR-applikationer i mekanikrelaterade 

områden är väl etablerade, exempel är virtuella prototyper, virtuell layout samt internetbaserad 

virtuell bearbetning. En av forskningsfrågorna inom VR-applikationer är motstridiga krav på 

hög renderingskvalité och nära realtidssamverkan mellan den virtuella och den reella 

miljön.  (Ong och Nee 2004) 

3.2.6 Augmented Reality 

Teknologin Augmented Reality (AR) är en ny form av människa-maskin interaktion (Ong och 

Nee 2004). Det är en direkt eller indirekt vy i realtid av den verkliga miljön och förstärks genom 

virtuell, datagenererad information. Milgram's Reality-Virtuality Continuum definieras som ett 

kontinuum som sträcker sig mellan den verkliga miljön och den virtuella miljön. Det innefattar 

Augmented Reality och Augmented Virtuality (AV), där AR är närmare den verkliga världen 

och AV är närmare en ren virtuell miljö, se figur 10 (Carmigniani och Furht 2011). Till skillnad 

från VR är inte AR till för att ersätta den verkliga miljön utan ämnar till att stötta den. Det är 

möjligt att tillämpa AR på alla människans sinnen (Ong och Nee 2004). AR kan även användas 

för att förstärka eller ersätta användares frånvarande sinnen genom sensorisk ersättning. 

Exempel är att ersätta blinda användares syn genom användandet av ljudindikationer eller 

dövas hörsel genom bilder (Carmigniani och Furht 2011). Förutom att skapa virtuella objekt 

kan AR ta bort verkliga objekt från en upplevd miljö (Ong och Nee 2004). Virtuella objekt som 

läggs till i den verkliga miljön visar information som inte kan upptäckas genom användarens 

sinnen. Informationen som erhålls genom virtuella objekt kan hjälpa användaren att utföra 

dagliga arbetsuppgifter (Carmigniani och Furht 2011).  Informationsdisplayen och 



Examensarbete Högskolan i Skövde 
Framtidens montör i den smarta fabriken Institutionen för ingenjörsvetenskap 

Lindqvist H., Nilsson A. 19  2016-03-09 

bildlagringen är kontextkänsliga vilket betyder att de är beroende av de observerade objekten. 

Denna teknik kan kombineras med mänskliga kompetenser för att gynna tillverkning och 

underhållsaktiviteter. AR-teknologier förstärks av både mjukvaror och hårdvaror där speciell 

utrustning behövs. Sådan utrustning är bland annat huvudburna enheter, bärbara dataredskap 

och globala positionssystem. I framtiden kan pappersinstruktioner och ritningar eventuellt 

bytas ut mot exempelvis huvudburna displayer. Synkronisering mellan den riktiga och virtuella 

världen måste åstadkommas så snabbt som möjligt. Detta betyder att realtidsspårning och 

beräkning är ett måste. Det är fortfarande en lång väg kvar för att få AR-tekniken tillräckligt 

säker för att kunna implementeras inom industrin. En nyckelfaktor för att lyckas med framtidens 

teknik är förmodligen att lösa de olika problemen med AR genom att möjliggöra hårdvaran och 

anpassa den för industrin (Syberfeldt et al. 2014).   

 
Figur 10. Milgram's Reality-Virtuality Continuum. 

3.2.6.1 Displayer 

Inom AR används tre olika typer av displayer; huvudburna displayer (HMD), handhållna 

displayer och rymdsdisplayer, se figur 11. HMD bärs på huvudet eller som del av en hjälm och 

kan visa bilder av både den reella och virtuella miljön i användarens synfält. HMD kan antingen 

ses genom video eller optik och kan visas genom antingen monokulär eller binokulär display. 

Videosystem är mer krävande än optiska då de kräver att användaren bär två kameror på 

huvudet. De kräver även behandling av båda kamerorna för att tillhandahålla både den 

“verkliga delen” av den förstärkta scenen samt de virtuella objekten med en enastående 

upplösning. För att se genom optik utnyttjas en spegelteknik för att låta vyn från den fysiska 

världen passera genom linsen och grafiskt lagra information som återspeglas i användarens 

ögon. Handhållna displayer består av små, bärbara dataenheter med display. Sensorer och 

videotekniker utnyttjas för att lagra över grafiken till den verkliga omgivningen. Det finns nu tre 

olika kategorier av handhållna displayer inom AR-system; smartphones, PDA:s (Personlig 

Digital Assistans) och läsplattor. Rymdsdisplayerna använder sig av videoprojektorer, optiska 

element, hologram, RFID-taggar och andra spårningstekniker för att visa grafisk information 

direkt på ett fysiskt objekt utan att det krävs att användaren har på sig eller bär med sig 

displayen. (Carmigniani och Furht 2011) 
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Figur 11. Olika displayer inom AR. 

3.2.7 Den svenska produktionspersonalens utveckling 

Arbetsmiljön för operatörer påverkas av yttre faktorer såsom efterfrågan i kombination med 

interna stokastiska omständigheter. Dessa faktorer kräver en verkstad som kan hantera och 

agera i en informationsintensiv miljö med ökad grad av osäkerhet. De traditionella planerings- 

och styrsystemen kan inte hantera dessa osäkerheter vilket resulterar i en negativ påverkan 

på produktionen. Förr var operatörerna i stort sett stationerade på en maskin och fokuserade 

på en enda uppgift. Dagens operatörer har större ansvar och omfattning vilket kräver högre 

kompetens. En gammal beskrivning av arbetet som operatör bestod av fem steg; planering, 

upplärning, övervakning, ingripande samt utveckling. Dessa steg har senare utvecklats och 

operatörens roll beskrivs genom uppgifter i en automatiserad produktionsmiljö. Det är 

nödvändigt att operatörer ständigt förbättras och att deras kompetens utvecklas. (Holm et al. 

2014) 

Operatörens arbetsmiljö förändras naturligt när tillverkningsindustrins förutsättningar 

förändras. Scientific management som presenterades av Frederick Taylor i början av 1900-

talet hade som mål att öka effektiviteten inom industrin. Detta innebar att operatören skulle bli 

mer strukturerad och arbeta efter strikta riktlinjer och sågs nästan som en maskin. Konceptet 

fick sitt genombrott i Sverige på 1920-talet och vidareutvecklades senare genom Henry Fords 

idéer om hur produktion borde hanteras och styras, även kallat Fordism. Idén med Fordism 

var att minska mängden manuellt arbete inom produktionen. Arbetet skulle istället utföras med 

hjälp av maskiner och löpande band där operatörerna inte behövde någon särskild kunskap 

och heller inte tog några egna beslut. Genom tiden har det presenterats fler koncept och 

visioner som förändrat arbetet för operatörer. Figur 12 illustrerar arbetsmiljön och krav på 

operatörer under första halvan av 1900-talet. (Holm et al. 2014) 
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Figur 12. Den historiska svenska operatören. 

Under 1980-talet spreds Toyotas tillvägagångssätt för produktion (TPS - Toyota Production 

System) som tillsammans med TQM (Total Quality Management) fokuserade på flexibilitet, 

kvalité och kundbehov. Fokus lades på operatörerna för att utföra ständiga förbättringar och 

slöserieliminering inom produktionen för att klara av de nya kriterierna. Principerna inom Lean 

har haft, och har fortfarande stor inverkan på den svenska tillverkningsindustrin. Figur 13 visar 

arbetsmiljön och kraven på den moderna svenska operatören. (Holm et al. 2014) 
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Figur 13. Den moderna svenska operatören. 

3.2.7.1 Den framtida operatören 

ProAct är ett forskningsprojekt som fokuserar på operatören och vikten av att etablera och 

skapa en förebyggande arbetsmiljö. Operatörer som har ett förebyggande beteende kommer 

att bidra till en högre konkurrens genom flexibilitetsvinster och reducering av ledtiden på 

monteringsstationer. Interaktionen mellan områdena automation, information och 

operatörskompetens utnyttjas för att öka operatörernas potential. För att ta fram uppgifter och 

behov för den framtida montören hölls workshops där flera svenska process- och 
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tillverkningsindustrier samt systemutvecklare medverkade. Den viktigaste variabeln som 

erhölls var tolkning av information. Det är viktigt att både utveckla individuella operatörer såväl 

som hela lag. Lagen får mer ansvar och ett ökat antal arbetsuppgifter då arbetsmiljön kommer 

vara mer komplex jämfört med idag. Framtida operatörer är tvungna att korrekt tolka sin 

arbetsmiljö för att kunna fungera som en del i den. Med dynamiskt föränderliga krav och 

stokastiska händelser kan en operatör inte fatta rätt beslut och alltid prioritera rätt då varken 

all produktionsinformation finns i realtid eller förmågan att bearbeta och utvärdera den. Detta 

poängterar vikten av tekniska stödsystem på verkstadsgolvet. (Holm et al. 2014) 

 Tekniska begrepp 

I detta avsnitt förklaras begrepp som nämnts tidigare i kapitlet, samt andra tekniska lösningar 
som kan användas i den Smarta fabriken.  

3.3.1 Internet-of-things 

Teknologin där komponenter kopplas samman för att kunna kommunicera med varandra kallas 

Internet-of-things (IoT) och är ett paradigm för ett globalt nätverk. IoT förväntas bli nästa stora 

tekniska framsteg inom bland annat industrin. När det är möjligt att koppla samman bland 

annat kundtjänst, underleverantörer och affärsanalyser till produktionen och dess produkter 

finns det stora förtjänster att hämta för företagen. För att kunna utnyttja IoT till fullo, sänka 

kostnaderna och effektivisera materialkedjan behöver arbetsflödet inom produktionen 

förändras, förbättra spårning av produkter och optimera distributionskostnaderna (Lee och Lee 

2015). När det kommer till den smarta fabriken är det istället Factory-of-Things som beskrivs, 

där de grundläggande principerna av IoT används. För att få det att fungera krävs det alltså 

att alla delar inom fabriken kopplas samman och görs smarta, detta utan att skapa en 

traditionell hierarki, utan istället få dess objekt att organisera sig själva (Zuehlke 2010). 

3.3.2 Cyber-Physical Systems 

Tillverkning är ofta en komplex process och involverar ofta flera olika parter. Leverantörskedjan 

kan ses som ett ekosystem av olika aktörer som alla har olika behov. Nya nivåer av interaktion 

mellan människa-maskin har blivit möjliga och mer utspridda och banar vägen för tillförlitliga, 

hållbara och teknikdrivna ekosystem. Relevansen i dessa tekniska framsteg har blivit 

uppmärksammade och implementerade i flera statliga program, såsom i “Industri 4.0” och 

USA:s “Smart Manufacturing Leadership Coalition” (SMLC) och ämnar introducera Cyber-

Physical Systems (CPS) i tillverkningen. CPS är sammankopplade, inbyggda system som 

möjliggörs genom interaktionen mellan människa-maskin. I motsats till traditionell tillverkning 

eller logistiska system följer CPS ett holistiskt tillvägagångssätt. Det kan således ses som 

system av system och kräver samarbete mellan olika discipliner, såsom mekanisk teknik, 

elektronisk teknik samt datavetenskap (Wiesner et al. 2015). På samma sätt som internet 

ändrade människors sätt att interagera med varandra kommer CPS förändra hur människor 

interagerar med den fysiska världen runt omkring (Rajkumar et al. 2010). De största 

utmaningarna för att få CPS att fungera är de dynamiska aspekterna samt det ökade antalet 

intressenter och systemkomponenter som är involverade genom hela livscykeln. Att fungera i 

en dynamisk miljö kräver bland annat hög flexibilitet samt re-konfigureringsmöjlighet och även 

evolutionära förändringar av krav (Wiesner et al. 2015). Några av de många samhällsnyttor 

som CPS kommer leverera är nollenergibyggnader och städer, extrem avkastning på 

jordbruket, nära noll dödsfall orsakade av fordon, el fri från strömavbrott, säker evakuering från 
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riskområden etc. Korrekt, prisvärd och flexibel installation av CPS kan endast möjliggöras 

genom grundläggande framsteg inom vetenskap, teknik och utbildning (Rajkumar et al. 2010). 

3.3.2.1 CPS arkitektur 

Enligt Bagheri et al. (2015) krävs en bra design av systemet för att kunna utnyttja CPS-

teknologin till fullo. Målet är att nå kontinuerligt flöde med nära noll i driftstopp genom 

självständiga, självanpassande och självkännande maskiner. 5C kallas den CPS-struktur 

bestående av fem nivåer för implementering av självständiga maskiner (se figur 14). Nivåerna 

i 5C består av:  

 Smarta anslutningar: Att få fram rätt och pålitlig data från komponenterna i maskinerna 
är det första steget. Datan kan erhållas direkt genom till exempel sensorer eller andra 
kontrollsystem. Det är viktigt att rätt typ av sensorer används och att de placeras på 
rätt ställe. 

 Konvertering från data till information: I det andra steget måste datan härledas till 
betydande information. Genom att beräkna bland annat datavärdet och återstående 
livstid går det att ge självkännedom till maskinerna. 

 Cyber: Som navet i systemet är cybernivån dit all information skickas från de olika 
komponenterna. Informationen analyseras för att få en individuell inblick i varje maskin 
som en del av ett större nätverk av maskiner. Varje maskin kan sen själv jämföra sin 
prestanda med de andra maskinerna. 

 Kunskap: I denna nivå presenteras informationen och kunskapen till användaren 
genom gränssnitt. Eftersom all data har blivit jämförd i varje enskild maskin kan rätt 
beslut tas i form av vilka uppgifter som ska prioriteras för att optimera processerna. 

 Konfiguration: Nivån av konfiguration är den feedback och övervakning som erhålls 
från cyberrymden till den fysiska världen. Detta kontrollsystem korrigerar och förhindrar 
fel som begåtts av den självanpassningsbara och självkonfigurerade maskinen. 
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Figur 14. 5C för implementering av självständiga maskiner. 

CPS-strukturens effektivitet beror mycket på hur väl datan analyseras i cybernivån. All data 

som samlas in av maskinnätverket måste summeras, läras ut och ständigt öka kunskapen för 
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systemet i cybernivån. För att få detta att fungera skapas en så kallad “cyber-tvilling” för varje 

maskin och dess komponenter för att hålla reda på förändringar. Cyber-tvillingarna observerar 

och lär sig de mönster som maskinerna och dess arbetsordning har. Detta betyder att en 

specifik maskins cyber-tvilling främst analyserar den maskin den tillhör för att ta fram dess 

status och identifiera dess arbetsordning. I nästa steg kommunicerar den med andra cyber-

tvillingar för att synkronisera denna kunskap över hela nätverket. Genom denna teknik kan 

maskinerna alltså jämföra sig själva och på så vis skapa bland annat nya arbetsordningar. 

Insamlingen av data från komponenter bidrar även till självbevarelse och självkonfigurering av 

produktionen, vilket i sin del bidrar till optimerad produktionsplanering med ytterst få 

driftsstörningar. (Bagheri et al. 2015) 

3.3.2.2 Molndata 

Molndata är en ny teknik som syftar till att ge olika data- och lagringstjänster via Internet. 

Molntjänster hyrs in av en andra part som i allmänhet tillhandahåller tjänster såsom 

infrastruktur, plattform och mjukvara (Zhu et al. 2011). Molndata utnyttjar internet som 

kommunikationsmedier (Kandukuri et al. 2009). Data kan lagras i molnet istället för på de 

anställdas egna enheter, vilket möjliggör att data kan erhållas överallt ifrån. Det bidrar även till 

att programmen kan köras mycket kraftfullare. Genom att programvaror distribueras i molnet 

minskar användarens belastning då fullständig programinstallation och kontinuerlig 

uppgradering på lokala enheter sköts automatiskt (Zhu et al. 2011). Molndata kan 

tillhandahålla ett ramverk som automatiserar beslutsprocesen genom att utnyttja en teknik för 

beslutsfattande med flera kriterier. Ett beslutsunderlag kan minska ansträngning och ta bort 

hinder (Menzel och Ranjan 2012). Storleken av datalager ökar i en fenomenal takt. Detta 

innebär att det krävs ett förbättrat utnyttjande av bland annat molndata. Genom detta kan en 

intelligent tillverkning erhållas, vilket är en del i den Smarta fabriken (Rashid et al. 2012).  

3.3.2.3 Systemsäkerhet 

Säkerhetsaspekterna är viktiga när det kommer till Smarta fabriker. Utan bra systemsäkerhet 

är det för stor risk att sätta de Smarta fabrikerna i drift då de lider av större säkerhetsproblem 

än traditionella internetapplikationer (Wang et al. 2015). I en industri där allt är uppkopplat är 

det viktigt att det är säkert och att allt fungerar ordentligt under normala omständigheter. Idag 

kan kabelanslutna kontroller erbjuda en bra säkerhet men det finns många frågor när det gäller 

transportabla och trådlösa lösningar (Zuehlke 2010). Information om bland annat kunder och 

affärsstrategier förvaras i det offentliga molnet trots att det egentligen borde förvaras på 

företagets privata datacenter (Wang et al. 2015). Det finns risk för kriminella attacker från 

hackare som kan orsaka problem och är svåra att spåra (Zuehlke 2010). Hackarnas intrång 

kan orsaka enorma vinstförluster samt leda till rättstvister. Även maskiner, människor och 

andra fysiska objekt är anslutna till molnet och när en kontrollmekanism bryts kan dessa objekt 

handla på ett destruktivt sätt som kan orsaka direkta materialskador (Wang et al. 2015). Enligt 

Zuehlke (2010) är ytterligare ett problemområde att den Smarta fabriken närmar sig snabbt 

och det medför utmaningar som måste tacklas inom en snar framtid. När mer och mer 

utrustning blir smart och trådlös kommer de frekvensband som avsatts till detta snabbt nå sina 

kapacitetsbegränsningar.  

3.3.3 Radio Frequency Identification Technology  

Radio Frequency Identification Technology (RFID) möjliggör att identifiering av produkter kan 

ske på avstånd. Till skillnad från tidigare streckkodsteknik kan RFID-taggar läsas av utan fritt 
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synfält och stödjer ett större antal unika ID med ytterligare data. Exempel på sådan data är 

tillverkare och produkttyp, men även mätning av miljöfaktorer, som till exempel temperatur. 

RFID-system kan urskilja olika taggar placerade i samma område utan mänsklig assistans och 

delas in i två klasser: aktiva och passiva. Aktiva taggar kräver en strömkälla från till exempel 

ett batteri vilket gör dem opraktiska i detaljhandeln. Passiva RFID är mer intressanta då de 

varken kräver batteri eller underhåll. Taggarna har även obegränsad livslängd och är tillräckligt 

små för att platsa i en praktisk etikett. (Want 2006) 

3.3.4 Quick Response 

En Quick Response kod (QR-kod) är en produkt utvecklad av Toyota Groups företag Denso 

och är en tvådimensionell symbol. Från början utvecklades koderna för att kunna spåra delar 

i bilindustrin men har nu spridit sig och blivit en vanlig syn inom många olika områden. QR-

koden är en kvadratisk matris av individuella funktionella mönster för så enkel avläsning som 

möjligt. Med dagens smarta telefoner är det möjligt att använda kameran i telefonen för att 

skanna av QR-koder och på så vis ta del av information. Fördelarna med QR-koder är att de 

har högre datatäthet än streckkoder och är inte skyddade av något patent från Denso utan helt 

gratis att använda. Den har också större datakapacitet och kan avläsa fler symboler. En annan 

stor fördel jämfört med streckkoden är att den har en feljusteringsfunktion som gör det möjligt 

att avläsa även om delar skulle saknas. En nackdel jämfört med RFID-taggar är att de kräver 

fritt synfält för att avläsas, vilket gör att de kan vara svåra att använda inom viss produktion. 

(Soon 2008) 

4 Litteraturstudie 

Litteraturstudien beskriver fallstudier inom området Smart fabrik med fokus på människan i 

centrum. Syftet med litteraturstudien är att kartlägga tidigare projekt där människan har en 

central roll för att lägga som grund till kommande fokusområden och lösningar för framtidens 

montör. 

 Manuell montering i den Smarta Fabriken 

Den Smarta fabriken har genom fallstudier undersökts för att erfara hur den manuella 

monteringen kan stärkas med hjälp av CPS (Cyper-Physical Systems). En undersökning har 

genomförts i ett produktionssystem bestående av fyra arbetsstationer med olika grad av 

automation. Stora variationer mellan produkterna tillsammans med komplexa montage 

medförde svårigheter för montören på sista stationen att tillverka på rätt sätt. För att skapa 

gynnsammare förutsättningar infördes stödsystem i form av AR-teknologi (Augmented Reality) 

och avancerade sensorer med uppgift att guida montören genom arbetet. När en ny produkt 

skulle monteras blev första steget att scanna av RFID-taggen (nr. 6 i figur 15) för angivelse av 

produktens identitet och information. Arbetet blev då uppdelat efter passande ordning i form 

av visuella instruktioner för att guida montören steg-för-steg genom processen. För att 

organisera arbetet användes ett antal hjälpmedel (se figur 15). En läsplatta med inbyggd 

kamera där monteringen visualiserades (1), en skärm för skriftliga instruktioner (2), en skärm 

med hela arbetsstationen och arbetets utförande uppbyggt virtuellt och visat i 3D (3), en 2D-

kamera ovanför bordet som registrerade ändringar i miljön (4), och till sist en Kinect-sensor 

som registrerade montörens arbete, bland annat för registrering av utförd operation (5). All 
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insamlad data från de olika enheterna synkroniserades och integrerades med datasystemen 

för att resultera i framtagning av virtuella instruktioner till montören, antingen genom AR eller 

VR (Virtual Reality). För en flexibel tillverkning är det viktigt att människan står i centrum och 

att tekniken finns för att stötta människan. Resultatet blev en anpassningsbar arbetsstation 

med möjlighet att snabbt och smidigt växla mellan olika varianter och metoder. (Pirvu 2015) 

 
Figur 15. Hjälpmedel vid manuell montering. 

 Beslutsstöd 

Ett system för schemaläggning i realtid behövs inte bara för att stödja arbetet för 

produktionsplaneraren, utan också operatörerna på verkstadsgolvet genom återskapning av 

genomförbara scheman när de behövs (Frantzén 2013). En studie utfördes i en 

semiautomatiserad linje på ett svensk biltillverkningsföretag där produktionsplaneraren 

planerade batchstorlekar och produkternas startordning. Då det fanns långa sekvensberoende 

ställtider mellan olika produkter detaljplanerade produktionspersonalen på verkstadsgolvet för 

att minimera antalet omställningar. Dessa manuella beslut resulterade i att vissa maskiner 

optimerades lokalt men att linjens totala resultat inte optimerades. Schemaläggningssystemet 

som presenterades i studien var ett SBO-system (Simulation Based Optimization) integrerat 

med verkstadsgolvets databassystem. Schemaläggningssystemet använde realtidsdata från 

produktionslinjen och skickade tillbaka expertförslag direkt till operatörerna genom PDA:s 

(Personal Digital Assistants). Användargränssnittet hjälpte till att skapa nya scheman och 

gjorde det möjligt för användaren att enkelt övervaka produktionen genom visualisering av 

produktionsstatus och gav dem möjlighet att förutse och visualisera det uppmätta 

prestationsmålet. De inledande testerna visade att schemaläggningsprogrammet lyckades att 

generera bättre scheman jämfört med nuvarande tillvägagångssätt. Planeringssystemet hade 

kapacitet för omplanering i realtid för att lösa sekvensproblem vilket gav ett beslutsstöd på en 

dagsbasis när störningar såsom maskinhaverier sker (Frantzén et al. 2011). 

 



Examensarbete Högskolan i Skövde 
Framtidens montör i den smarta fabriken Institutionen för ingenjörsvetenskap 

Lindqvist H., Nilsson A. 27  2016-03-09 

 Interaktion mellan Människa-Robot 

En simuleringsmodell har tagits fram för att studera ett fall av montering inom bilindustrin där 

montören eventuellt skulle kunna assisteras av robotar, kallat ROBO-PARTNER. Innan 

studien gjordes monterades bakaxeln manuellt där montören hade hjälp av ett 

balanseringsdon för att positionera axeln på en fixtur. Ett hjulpaket på 12 kg placerades sedan 

utan hjälp av lyftdon. Genom att hålla en skruvdragare i ena handen och hjulpaketet i den 

andra fixerade montören sedan fast hjulet. Därefter monterades kablar och rör innan samma 

procedur upprepades för nästa hjulpaket. Ergonomin var oerhört viktig på grund av vikten av 

hjulen och de korta cykeltiderna. Dessutom producerades flera olika varianter av bakaxlarna, 

vilka matades fram i en slumpvis frekvens. Genom simuleringen var det möjligt att designa om 

arbetsplatsen och använda en robot för att assistera montören. Robotens uppgift blev att ladda 

axlarna och hjulpaketen vilket bidrog till att montören undvek tunga lyft. Montören kunde istället 

fokusera på rätt placering och fixering av delarna. Montören kunde sedan fortsätta med kablar 

och rör när roboten hämtade nästa hjulpaket utan att krocka med montören. Vid behov kunde 

montören guida roboten genom röst- eller rörelsekommandon. Simuleringen visade att det 

skulle vara möjligt att förkorta cykeltiden, höja kvalitén och dessutom minska montörens 

ansträngning vid införande av tekniken. (Michalos et al. 2014) 

Ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt för kollisionsundvikning mellan människa-robot i realtid 

har tagits fram. I stället för nödstopp som hindrar människors och robotars samexistens kunde 

tillvägagångssättet bidra till tre kollisionsundvikande strategier: varna operatören, stoppa 

roboten eller ändra robotens bana. Proceduren för anskaffning och bearbetning av djupgående 

bilder illustreras i figur 16. Behandlingen möjliggörs genom reducering av bakgrundsbilder som 

erhålls under kalibreringsprocessen där roboten utför någon slags rörelse. Efter att 

bakgrunden har avlägsnats är endast de främmande föremålen kvar i de djupgående bilderna. 

De djupgående bilderna av den detekterade operatören omvandlas till “punktmoln” i robotens 

koordinatsystem och slås efter bildregistreringen samman till ett enda punktmoln i 3D. 

Operatörens 3D-punktmoln lagras i en 3D-modell av roboten i förstärkt virtualitet, där det 

minsta avståndet mellan operatören och roboten beräknas. Avståndet mellan operatörer eller 

okända föremål och robotens delar används för att varna operatören eller för att stoppa 

roboten. Avstånd till robotens TCP (Tool Centre Point) används för att styra robotens 

förflyttning för aktivt kollisionsundvikande, medan andra avstånd övervakas. Resultatet som 

genereras genom samarbetet mellan människa-robot är mycket förbättrad flexibilitet, 

människors säkerhet utan staket samt bättre övergripande produktivitet. (Schmidt och Wang 

2014) 
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Figur 16. Koncept för kollisionsdetektering i en förstärkt miljö. 

 Användning av AR på verkstadsgolvet 

I ett projekt för att undersöka möjligheten att implementera AR (Augmented reality) på 

verkstadsgolvet användes en huvudburen enhet för att ge montören fria händer. En 

videobaserad lösning användes för att undvika problem med tidsförskjutningar. Denna lösning 

gör att den verkliga och den visuella världen slås ihop till samma vy och användarens vy är 

helt digital. Uppgiften som utfördes var montering av ett tredimensionellt pussel bestående av 

nio delar. Delarna skulle placeras i en särskild ordning med bestämda positioner där det inte 

var möjligt att fortsätta med pusslet om en del var felplacerad. AR-glasögon gör att användaren 

ser den verkliga världen digitalt där virtuell information läggs på det fysiska objektet och skapar 

förstärkta, verkliga effekter. Den bit som därefter skulle placeras markerades grön på 

glasögonens skärm och positionen markerades med samma form och färg. Som referens för 

objektets position användes en referensbild. Alla som medverkade i studien klarade av att 

montera ihop pusslet men behövde olika lång tid. Den snabbaste var cirka tre gånger så 

snabbare som den långsammaste. Tidsvariansen indikerade skillnaden hos deltagarna 

gällande anpassning till utrustningen och/eller tidigare erfarenhet av tekniken. Den viktigaste 

aspekten för effektivitet var bibehållande av referensbilden i kamerans synfält för att inte tappa 

bort sig. Alla medverkande ansåg systemet lättförståeligt men uppfattade det stressigt, vilket 

ibland bidrog till frustration. Detta berodde främst på att enheten reducerade sikten. Den 

inbyggda funktionen som omöjliggör fortsatt montering innan allt är rätt hjälper att skydda mot 

mänskliga fel vilket är viktigt inom industrin. (Syberfeldt et al. 2014) 

Ett experiment har utförts för att undersöka användbarheten av AR för att underlätta 

programmering av robot. Robotens styrdosa byttes ut mot en smartphone och industriroboten 

anslöts till Robot simulator. Programmet innehåller en 3D-modell och information om robotens 

leder, och kan därmed utfärda körkommandon till roboten. Smartphonen anslöts till en 

serverapplikation, via Robot simulator. Smartphonen har ett AR-baserat gränssnitt för styrning 

av roboten. Kameran i smartphonen riktas mot roboten och en live-video ses via telefonen. 

Kommandon ges via smartphonen som kommuniceras till roboten, se figur 17. Införandet av 
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AR resulterade i att användaren fick hjälp att programmera industriroboten mer intuitivt och 

den hjälper användaren att förutse nästa möjliga säkra förflyttning, vilket minimerar risken för 

olyckor. Programmeraren får även bättre mobilitet och bekvämlighet. (Abbas et al. 2012) 

 
Figur 17. Prototyp av Smartphone till robotprogrammering. 

 En människocentrerad fabriksmodell 

En studie av May et al. (2015) har utförts för framtagande av en ny människocentrerad 

fabriksmodell som tar hänsyn till produktionspersonalens nya roll och arbetsplats i framtidens 

fabrik. Projektet kallas Man-Made och är en intervjustudie där flera olika företag deltagit. Målet 

var att så småningom använda projektet för att skapa en mer människocentrerad fabrik, detta 

genom att undersöka de karakteristiska egenskaper som definierar en sådan organisation. 

Personal, fabrik och kontext var de aspekter som togs i åtanke när en definition av 

fabriksmodellen gjordes. Inom personal definierades sedan arbetarens antropometri, 

funktionella kapacitet och kunskap. Fabriksaspekten togs upp ur arbetarens perspektiv och 

med kontext åsyftas analysen av hållbarhet inom produktionen (se figur 18). 
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Figur 18. Aspekterna inom en människocentrerad fabriksmodell. 
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För att kunna se människan som navet i produktionssystemet anser May et al. (2015) att 
aspekterna Personal, Fabrik och Kontext bör övervägas. De användes sedan för att skapa en 
figur som belyser de komponenter och krav som följer med en människocentrerad 
fabriksmodell och som kan användas för att skapa en mer human fabrik (se figur 19). 
 

Upplärning

Arbetsfördelning

Definiera den övergripande strukturen för 

produktionsplanering och HR samt 

analysering av interaktionen mellan 

planering och aktieägare

Struktur

Integrering & implementation
1. Fastställa den enskildas behov

2. Fastställa en modell för en dynamisk och 

återkommande bedömning av Människa-Fabrik 

interaktionen

Bedömning

Utveckling, &

 insamling av efterfrågan 

samt lösningar för kund, 

arbetare och företag

Utveckling

Identifiering av kritiska mått

Personal Kontext
Antropometri Funktionell kapacitet Kunskap

FysisktKognitivtSensoriell

Fabrik

Kontext
Fabrik

Personal

 
 

Figur 19. Modell för att skapa en människocentrerad fabrik. 

 Utveckling för produktionspersonal 

I en artikel av Holm et al. (2014) intervjuades produktions- och personalchefer på sex svenska 
tillverkningsföretag i ett försök att förutspå den framtida operatörens roll och kvalitéer. I studien 
användes en modell för utveckling av industriarbete bestående av fyra kvalitetsområden; 
Individ-Lag, Ledning-Kommunikation, Förbättring- och utvecklingsarbete, samt 
Kompetensutveckling, se figur 20.    
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Figur 20. Modell för utveckling av industriarbete. 

Alla som intervjuades använde lagbaserat arbete på verkstadsgolvet där operatörerna skiftar 

mellan arbetsstationer inom laget. Det som framgick av intervjuerna var att strukturerat arbete 

behövs för att kunna identifiera möjliga kompetensbrister i lagen och för att se till så att dessa 

uppfylls genom lämplig träning. I vissa av företagen identifierades att arbetssätten borde 

ändras till att arbeta i mindre områden med unika och kvalificerade uppgifter där lagen har fullt 

ansvar. I intervjuerna framgick att den grundläggande utbildningsnivån vid anställning ska vara 

treårigt gymnasium, helst med teknisk inriktning. Lika viktigt som dessa krav är operatörens 

personlighet, brist på drivkraft och engagemang kan aldrig kompenseras med teknisk 

kompetens. Acceptans och förståelse ses som nyckelfrågorna för att främja förbättrings- och 

utvecklingsarbetet. För att generera ständiga förbättringar och utveckling är det viktigt att 

engagera och lyssna på operatörernas idéer gällande investeringar och förbättringsförslag. Att 

skapa engagemang och delaktighet bland operatörerna ses som viktigt för framtida framgång. 

En framtida utmaning är att stödja beslutsfattandet genom att ha rätt information i rätt tid och 

på rätt plats. Figur 21 demonstrerar de intervjuades krav på den framtida svenska operatören. 

(Holm et al. 2014) 
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Figur 21. Den framtida svenska operatören. 
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Intervjuerna har bekräftat modellen för utveckling av industriarbete (figur 20), men på samma 

gång uppmärksammat ett område som inte ingår i modellen; tekniska stödsystem, se figur 22. 

Företagen är engagerade i projekt för hur framtidens teknik ska implementeras på 

verkstadsgolvet. Augmented Reality är en teknik som nämns av flera, och några företag 

undersöker även hur interaktion mellan operatör-robot kan införas. Alla som intervjuats är 

positiva till nya tekniska stödsystem på verkstadsgolvet som hjälper operatörerna att fatta rätt 

beslut i komplexa situationer. Genom samarbete mellan företaget och utbildningssystem kan 

önskade erfarenheter hos operatörerna nås. (Holm et al. 2014) 

 
Figur 22. Utvecklad modell för utveckling av industriarbete. 

 Plug-and-Produce 

Ett Plug-and-Produce scenario har genomförts för demonstration av en 

omkonfigureringsprocess. Systemet bestod av åtta stationer och hade möjligheten att tillverka 

produktvarianter. Monteringsplattformen var modulär vilket medförde en smidig i- och 

urkoppling av stationer. Varje station var fördelad på en specifik Plug-and-Produce enhet och 

kommunikationen mellan stationerna skedde via Ethernet. Systemet var tvunget att hantera 

både “varma” och “kalla” Plug-and-Produce aktiviteter. Varma aktiviteter kan hantera 

oförutsedda händelser som maskinhaverier och kalla aktiviteter utförs efter att systemet 

underrättat användaren om vilken förändring som ska ske. Robotarna i systemet använde fem 

olika, utbytbara verktyg beroende på vilken produkttyp som tillverkades. Plug-and-Produce 

systemet identifierade vilket verktyg som användes genom att undersöka vilket verktyg som 

passade uppgiften bäst. Arkitekturen och metodiken i Plug-and-Produce resulterade i 

möjligheten för systemet att upptäcka tillförande och avlägsnande av moduler och anpassade 

därmed kapaciteten och beteendet därefter. (Antzoulatos et al. 2014) 

 Teoretisk analys 

Vetenskapliga artiklar och avhandlingar har studerats för att få kunskap inom ämnet Smart 

fabrik. I den vetenskapliga referensramen har tre områden identifierats och behandlats; Fabrik, 

Människa-Maskin och Tekniska begrepp. I litteraturstudien har sedan området människa-

maskin studerats djupare genom tidigare experiment och projekt där människan står i centrum. 

Trots inriktningen mot människan i den Smarta fabriken är studien bred och tar upp flera olika 

tekniker och fokusområden. Det gemensamma målet för alla fallstudier var att förenkla arbetet 

för människan, samt göra produktionen mer flexibel. Båda aspekter är oerhört viktiga inom den 
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Smarta fabriken. Tekniken som undersökts har involverat att integrera människan med 

tekniken för att kunna utnyttja de bådas bästa egenskaper. 

Den Smarta fabriken måste bli mer flexibel och självstyrd (Zuehlke 2010) och detta kan nås 

genom att införa IoT (Internet-of-Things) och CPS (Cyber-Physical Systems) och de 

komponenter som ingår i dessa system (Gorecky et al. 2015; Kolberg och Zühlke 2015; Lee 

och Lee 2015; Wiesner et al. 2015). Den Smarta produkten ska känna till kommande 

egenskaper i processen och kommunicera med den Smarta maskinen.  Informationen hämtas 

från den Smarta produkten genom till exempel QR-koder (Quick Response) eller RFID (Radio 

Frequency Identification Technology) (Kolberg och Zühlke 2015). Detta har testats i både 

automatiserade och manuella tillämpningar och därigenom underlättat produktionen (Pirvu 

2015; Wang et al. 2015). Olika program har utvecklats för att nå den Smarta fabriken, såsom 

Tysklands Industrie 4.0 (Warrol och Stahre 2015; Weyer et al. 2015) och Sveriges 

Produktion2030 (Warrol och Stahre 2015). 

Genom att kombinera Lean filosofin med de nya smarta teknologierna kan tillverkningen nå en 

högre, mer avancerad nivå där människan sätts i centrum (Kolberg och Zühlke 2015). 

Litteraturstudien beskriver tekniker där robotar används för att stötta montörer vilket gör det 

möjligt att få en bättre ergonomi för människan, högre kvalité, sänkta genomloppstider samt 

en mer kostnadseffektiv tillverkning (Michalos et al. 2014; Krüger 2009). Implementering av 

AR-teknologi kan stärka interaktionen mellan människa-robot ytterligare och kan även 

användas för att underlätta robotprogrammering (Abbas et al. 2012) så att människor och 

robotar kan arbeta säkert tillsammans. Teknologin förstärker den verkliga miljön genom 

virtuell, datagenererad information (Syberfeldt et al. 2014; Ong och Nee 2004).  AR kan 

användas för bland annat visualisering av arbetsinstruktioner då det är möjligt att guida 

montören steg-för-steg genom processen och även tydligt visa när fel begåtts (Pirvu 2015; 

Syberfeldt et al. 2014; Carmigniani och Furht 2011). Olika typer av beslutsstöd utvecklas 

genom till exempel simulering för att erhålla en prioriteringsordning, vid exempelvis 

maskinhaverier. Montörer och operatörer kan på så vis ta rätt beslut på ett enkelt sätt (Frantzén 

et al. 2011). En annan teknik som också kan underlätta arbetet i tillverkningen är konceptet 

Plug-and-Produce. Tekniken gör det möjligt att snabbt och smidigt införa nya 

tillverkningskomponenter utan att det krävs omkonfigurering (Antzoulatos et al. 2014; 

Jatzkowski och Kleinjohann 2014). Införandet av nya enheter och komponenter kan annars 

vara väldigt komplext och kräva en hög grad av manuellt, tidskrävande arbete (Rocha et al. 

2014). Plug-and-Produce gör att marknadens krav på kundanpassade produkter kan mötas 

och problem med produkters korta livscykler kan hanteras (Dionisio et al. 2015). Gemensamt 

för alla dessa tekniker är att de har en mycket lovande framtid, men det krävs fortfarande 

mycket forskning och arbete innan de kan införas ordentligt.  Aspekter inom säkerhet, både 

för människan (Michalos et al. 2014; Schmidt och Wang 2014; Wang et al. 2013) och systemet 

(Zuehlke 2010) måste utvecklas för att säkerställa att olyckor undviks. Det krävs även mycket 

arbete för att få den kvalité och precision som behövs för att “hjälpa och inte stjälpa” den 

personal som använder sig av tekniken (Michalos et al. 2014; Schmidt och Wang 2014; 

Syberfeldt et al. 2014). Framtidens produktionspersonal kommer med säkerhet använda sig 

av flertalet tekniska hjälpmedel, men även andra aspekter förväntas spela en stor roll. 

Kompetensutveckling, lagarbete och en bredare förståelse för processerna blir allt viktigare 

när fabrikerna utvecklas. För att få bästa resultat krävs även engagemang och intresse från 

de anställda för att driva förbättringar framåt och bilda en trivsam arbetsmiljö (Holm et al. 2014). 
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Människan i framtidens fabrik kommer enligt litteraturstudien arbeta för en alltmer flexibel 

produktion där tekniska stödsystem kommer ha en stor roll (Pirvu 2015). Tanken är att arbetet 

ska bli lättare och smidigare för människorna men samtidigt höja kvalitén och 

produktvariationen (Michalos et al. 2015; Pirvu 2015; Schmidt och Wang 2014; Syberfelt et al. 

2014; Krüger 2009). Den Smarta fabriken kommer vara människocentrerad med en integrerad 

teknik. Fortfarande krävs mycket forskning och fortsatta fallstudier för att komma dit, men 

dagens kunskap inom ämnet är så pass stor att det är möjligt att påstå att framtidens fabrik 

kommer innehålla många av de tekniker som beskrivits. Den vetenskapliga referensramen och 

litteraturstudien ligger som grund för det fortsatta arbetet i rapporten och flera tekniker och 

aspekter av dem kommer att diskuteras närmare. 

5 Observationsstudie 

Deltagande observationer har utförts som komplement till intervjustudien och för författarnas, 

samt läsarens ökade förståelse för produktionen. Kapitlet beskriver genomförandet samt 

genererad data till följd av observationerna. I kapitlet beskrivs det som författarna lagt märke 

till under observationerna samt det som delgivits via samtal med produktionspersonal. 

Resultatet av observationsstudien analyseras sedan i Analyskapitlet.   

 Genomförande 

Skövde Engine Plant (SkEP) är uppdelat i flera fabriker och graden av automation skiljer sig 

mellan de olika fabrikerna. Observationsstudien är baserad på deltagande observationer och 

ostrukturerade korta intervjuer med produktionspersonal. Detta för att få bättre förståelse för 

produktionen och personalen som arbetar där. Observationerna utfördes i Modul 4 i S-fabriken 

och i O2-fabriken där montering av 4-cylindrig motor utförs. I Modul 4 i S-fabriken pågår yttre 

montering av bensinmotor och det mesta arbetet genomförs manuellt. I O2-fabriken utförs inre 

montering av både bensin- och dieselmotor vilket sker både manuellt och automatiserat med 

assistans av robot. Det ansågs mest relevant för studien att betrakta SkEP:s (Skövde Engine 

Park) mest aktuella och modernaste produktionslinjer vilket var anledningen till att just dessa 

linjer valdes ut. Syftet med observationerna var att så småningom fastställa nuläget genom 

identifiering av smarta lösningar, samt få produktionspersonalens syn på problem och 

förbättringsmöjligheter. En kartläggningsfigur skapades sedan för de områden som 

identifierats under observationerna och som är inkluderade enligt litteraturen (se figur 23). De 

identifierade områdena bestod av Teknologi, Information, Hållbar tillverkning och Kompetens. 

Den tomma cirkeln symboliserar områden som ännu inte hade upptäckts. 
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Figur 23. Fokusområden för att fastställa nuläget. 

 Genererad data 
5.2.1 Teknologi 

SkEP har ett antal lösningar i produktionen som idag kan betraktas som mer eller mindre 

smarta. Vid de manuella arbetsstationerna finns en MSS (Monteringssäkringssystem) 

bestående av en PC och en monitor. På monitorn visas instruktioner och artikelnummer för de 

detaljer som ska monteras. Vid stationer där olika varianter monteras finns Pick-by-Light 

lösningar, där en lampa tänds vid den detalj som ska monteras härnäst. För att montaget ska 

godkännas krävs att givarens signal bryts och först då visas nästa instruktion. Ytterligare en 

lösning för error-proofing vid val av rätt detalj är en scanner som används för att läsa av 

streckkoder som sitter på detaljerna. Produktionspersonalen har även en individuell ID-tagg 

som måste scannas när alla monteringsoperationer har genomförts, först då kan motorn 

skickas vidare till nästa station. Uppstår ett fel på stationen, till exempel att material inte 

monteras i rätt ordning eller att en skruv inte fixerats på rätt sätt, finns ett antal felindikeringar. 

Monitorn lyser rött vid val av fel detalj eller åtdragning med fel moment, vid kontakt med fel 

givare måste en återställning göras och motorn skickas inte vidare förrän alla parametrar 

stämmer. Monitorn ger även information om antal skruvar som ska dras tillsammans med hur 

många som återstår. Momentdragarna visar dessutom vilka bits som ska användas till de olika 
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skruvarna. Även vid de automatiserade stationerna finns många tekniska lösningar för att 

säkerställa tillverkning av felfria motorer. Vision-kameror läser av att rätt detalj monterats och 

kontrollerar att detaljerna är rätt placerade på motorn. Detta möjliggörs genom QR-koder på 

materialet från underleverantörerna. Varje motor monteras på en palett vilken har en egen 

identitet i form av en RFID-tagg (Radio Frequency Identification). På så vis är det möjligt att 

spåra motorn genom hela produktionslinjen och taggen kan dessutom kommunicera med 

maskinerna för att tala om hur motorn ska monteras. På gjutgodset finns artikelnummer och 

serienummer som är ihopkopplat med palettens RFID. Beställning av material till 

monteringsstationerna sker via en tryckknapp tilldelad varje artikel, vidare kallad Kanban-

knappar i rapporten. På materialställagen vid varje artikel sitter en klocka som visar hur länge 

sedan det beställdes material för att säkerställa att det finns material på stationen som räcker 

en timma. Utifrån observationerna ingår Smarta lösningar som en del i fokusområdet 

Teknologi, se figur 24.   

Teknologi

Smarta 

lösningar

 
Figur 24. Fokusområde: Teknologi. 

5.2.2 Information 

En stor del av informationen på SkEP är analog och består av pappersinstruktioner. Varje 

monteringsstation har en pärm som innehåller information gällande FU (Förebyggande 

Underhåll), maskinjournaler, instruktioner, dokumentation om förstabitar, manuella åtgärder 

på motorn på stationen etc. Maskinjournaler ska skrivas när något har justerats eller åtgärdats, 

men glöms ofta bort eller så hinner inte produktionspersonalen fylla i dem. Det finns lagtavlor 

ute i fabriken, dels för lägesrapporter och även specifika tavlor för flaskhalsoperationer. Även 

dessa tavlor består av information i pappersform eller handskriven information på 

Whiteboardtavlor. Det finns även mycket digital informationen. Molnlagring används för 

information gällande processerna, artiklarna och logistik etc. Det finns ett överordnat system 

som kommunicerar med maskinerna. Detta system gör att inställningar endast behöver ändras 

en gång och automatiskt uppdaterar berörda operationer. Därmed reduceras arbetet med 

manuella ändringar gällande inställningar. Spårbarhet erhålls genom hela förädlingskedjan 

genom identifiering av artikelnummer, serienummer, QR-koder och RFID-taggar som sitter på 

paletten. I slutet av monteringslinjerna finns rejektstationer där alla upptäckta fel och åtgärder 

dokumenteras i Excel-filer. Uppdateringen av denna information anses fungera bra men 

informationen laddas inte upp i molnet utan ligger kvar i datorn. Det finns även mycket annan 

information som dokumenteras i Excel, bland annat en störningsstoppsfil. När fel uppstår ska 

de dokumenteras med hjälp av särskilda kameror som finns tillgängliga, men ofta används 

privata mobiltelefoner. Fotografierna ska sedan laddas upp på datorn med beskrivande 

dokumentation. Denna process anses osmidig och tar onödigt mycket tid. Lagledarna har 

tillgång till telefoner och bärbara datorer vilket gör att de kan vara ute i produktionen och arbeta. 
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I figur 25 visualiseras de delar som utifrån observationsstudien ingår i fokusområdet 

Information.  
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Figur 25. Fokusområde: Information. 

5.2.3 Hållbar tillverkning 

Paletterna som används i fabrik O2 går inte att justera höjdmässigt eller rotera, de vinklas 

däremot automatiskt när något ska monteras på kortsidorna. AGV:erna (Automated Guided 

Vehicle) som används i S-fabriken går att justera höjdmässigt samt rotera genom förinställda 

nivåinställningar, vilket är bra för personalens ergonomi. De flesta materialställage står på hjul 

vilket gör dem lätta att flytta och underlättar bland annat städning. Ställagen är anpassade för 

kortare människor för att undvika lyft över axlarna, vilket dock är sämre för längre personer 

som då måste böja sig. Vid monteringsstationerna i O2 är det trägolv och i S-fabriken är det 

vadderat plastgolv för att bidra till mindre slitage på montörernas fötter. På monteringsstationer 

med detaljer som väger över 5kg finns lyftanordningar för att undvika skador. Alla montörer 

använder sig dock inte av lyfthjälpmedlen. Vid arbete inne i en maskin- eller robotcell ska ett 

hänglås, så kallat Power-lockdown användas för att inte riskera igångkörning av cellen då en 

operatör är kvar där inne. I S-fabriken är modulerna indelade i slingor. I varje slinga arbetar ett 

lag som följer med motorn i just den slingan, vilket gör att montörerna roterar på ett antal 

arbetsstationer. Alla anställda får friskvårdsbidrag från företaget som bland annat kan 

användas till finansiering av gymkort, andra träningsaktiviteter och massage, detta för att 

främja välmående bland de anställda. HR (Human Resources) arbetar även med ett projekt 

för att förbättra bland annat arbetsmiljö och arbetsliv. Det används många olika kemikalier i 

fabrikerna och det finns höga miljökrav på dem. Tillstånd för de olika kemikalierna utdelas på 

avdelningsnivå, vilket betyder att varje fabrik måste ha tillstånd för avdelningens kemikalier. 

Även de komponenter som köps in utifrån är behandlade. SkEP får rapporter om vilka 

kemikalier som underleverantörerna använder sig av för att ha full kontroll på dem. I S-fabriken 

stängs strömmen av i modulerna under raster. I fokusområden Hållbar tillverkning ingår 

aspekterna Ekonomi, Ekologi samt Social (se figur 26). 
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Figur 26. Fokusområde: Hållbar tillverkning. 

5.2.4 Kompetens 

Ett krav på montörerna är att de ska ha truckkort innan de påbörjar arbetet på SkEP. Innan 

montörer får börja arbeta i produktionslinjen utbildas de via SkEP:s interna Motorskola. 

Motorskolan förmedlar teoretisk kunskap och virtuell monteringsträning innan montörerna till 

sist får utföra ett monteringsprov. Majoriteten av ny personal kommer från bemanningsföretag 

och är visstidsanställda vilket bidrar till mycket ny personal på monteringen. Detta resulterar i 

en stor varians inom kunskapsnivå bland de anställda och mycket tid måste läggas på 

upplärning. Genom den personliga ID-taggen kan arbetsfel spåras till montören som monterat 

motorn. Fel som uppstår undersöks och diskussioner med berörd montör sker för att få fram 

felorsak. Återkommande fel från samma montör leder till ny genomgång av arbetet eller 

upplärning på nytt. I värsta fall kan omplacering ske, men det är väldigt ovanligt. Fokusområdet 

Kompetens inkluderade i observationsstudien områdena Utbildning, Personlig utveckling samt 

Erfarenhet (se figur 27).    
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Figur 27. Fokusområde: Kompetens. 

5.2.5 Identifierade problem 

Den analoga pappersinformationen anses opraktiskt då den måste uppdateras och revideras. 

Montörer upplever det osmidigt att använda hänglås varje gång de ska in och ut ur en 

maskincell. Många montörer väljer dessutom att inte använda lyftanordningar som finns då de 

anses otympliga och svåra att styra. Givarna till Pick-by-Light kräver bra kalibrering för snabb 
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reaktion. Vid dålig kalibrering måste montörerna vifta under givarna för att få dem att reagera. 

Det kan även bli problem med givarna om materiallådor står för nära varandra. Få tekniska 

lösningar förhindrar att fel sker, deras syfte är istället att undvika att fel skickas vidare. Vision-

kamerorna som används är ljuskänsliga och kräver att ljuset inte har för stora varianser. Detta 

bidrar ibland till problem då montering sker på dagtid, såväl som på kvällen och natten. 

Scannern som används för att säkerställa rätt detaljer krånglar mycket, vilket ibland resulterar 

i avbrott i produktionen. Vid materialbeställning via Kanban-knapparna erhålls ingen kvittens 

på att beställningen tagits emot av logistik, och därmed kan det ibland blir materialbrist på 

arbetsstationerna då personalen inte vet om de tryckt ordentligt på knappen eller inte. Det 

råder olika meningar angående funktionen av knapparna. Montörerna menar på att knapparna 

trycks på men att beställningen inte alltid går fram till logistik, medan tekniker menar på 

handhavandefel. Monteringen sker i batcher om sex motorer. Om en motor av någon 

anledning måste tas ur monteringen blir det problem i resterande flöde, då motorn fortfarande 

finns kvar i systemet. Detta gör att monteringsstationerna förväntar sig att just den motorn 

kommer, och när den inte gör det blir det stopp i flödet och flödet kan inte starta igen förrän 

lagledaren ringer efter assistans för att ta ur den ur systemet. 

5.2.6 Identifierade förbättringsförslag  

För smidigare dokumentation gavs förslag om automatisk uppladdning till molnet med en 

logisk sortering. Ytterligare förbättringsförslag gäller möjligheten att ställa om höjden på 

ställagen. Montörens ID-tagg föreslås kunna innehålla information om montörens längd för att 

vid inloggning på station automatiskt ställa om höjd på AGV:er, paletter och ställage. För att 

upptäcka fel i maskiner och robotar anses ständig videoövervakning kunna användas, detta 

då det idag kan vara svårt att se in i celler på grund av staket och andra avspärrningar. Den 

redan befintliga tekniken bedöms kunna utnyttjas mer än den gör idag. MSS:en föreslås kunna 

visa mer information, såsom antal tillverkade motorer, felutfall, motorbuffert, allmän information 

och arbetsinstruktioner etc. Det finns även en önskan att få bort så mycket analog information 

som möjligt, genom att exempelvis visa den informationen i MSS:en. Om systemen själva 

samlar data bedöms förbättringsarbetet kunna påskyndas då montören kan påbörja 

dataanalys tidigare. Mer individuell teknik önskas införas för att förmedla information och 

koppla upp produktionspersonalen till molnet, till exempel genom smartphones eller läsplattor. 

 Sammanställning av observationsstudie 

Många utav SkEP:s lösningar anses underlätta både arbetet för produktionspersonalen samt 

förbättra spårbarheten. Pick-by-Light och momentdragarna bedöms fungera bra för 

personalen och förtydligar arbetsinstruktionerna. Tillsammans med monitorn på de manuella 

stationerna är det möjligt att få arbetsinstruktionerna steg-för-steg. Dock anses MSS-skärmen 

kunna utnyttjas betydligt mer då den i princip sett likadan ut och visat samma typ av information 

sedan den infördes i början på 1990-talet. Det råder olika uppfattningar om 

materialbeställningsknapparna trycks på eller inte. Montörer hävdar att de trycker på 

knapparna men att ordern inte alltid går fram, medan tekniker menar på handhavandefel. Den 

gemensamma uppfattningen är dock att materialproblemen kommit upp till ytan efter 

införandet av knapparna. För att spåra produkter och för att veta vilken montör som arbetat på 

vilken motor används RFID-taggar, QR-koder och artikelnummer. Detta gör det möjligt att 

spåra gods och detaljer ner till underleverantörsnivå. Vision-kamerorna bidrar ibland till 
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problem då de är ljuskänsliga. ID-taggarna som personalen använder anses fungera bra, men 

bedöms kunna användas inom fler användningsområden. Ett exempel på detta är att ha 

inställningar om montörens längd för att automatiskt ställa om höjd på ställage och AGV:er. 

Informationen på SkEP är till stor del analog och det används mycket Excel-dokument. 

Problemet med denna typ av information bedöms vara att den tar tid att uppdatera och är svår 

att säkerställa. Informationsspridningen anses osmidig vilket bidrar till att den i vissa fall inte 

når ut till alla. Den digitala informationshanteringen består av molnlagring i ett överordnat 

system som uppdaterar berörda produktionsutrustningar. Ergonomi och säkerhet diskuteras 

alltid för att bidra till ständig förbättring. Genom rapportering av tillbud och olyckor är det möjligt 

att även förbättra säkerheten i fabriken. Det finns höga krav på kemikalier som används i 

tillverkningen och det utförs insatser för att sänka energiåtgången. Hållbarheten i fabriken 

anses vara bra, men ibland väljer operatörer och montörer själva att ignorera de hjälpmedel 

som finns, till exempel lyfthjälpmedel. En stor del av produktionspersonalen är inhyrd från 

bemanningsföretag vilket medför att det ofta kommer ny personal som måste läras upp. 

Kunskapsnivån skiljer mycket från person till person. För att lära upp ny personal finns 

Motorskolan där varje person ska utföra tre godkända tester innan de får arbeta i produktionen. 

I allmänhet anses SkEP ligga relativt bra till inom alla de områden som valdes ut att undersöka 

närmare. Det finns vissa brister med de tekniska lösningarna då utnyttjandegraden kan bli 

bättre. Majoriteten av de som arbetar i produktionen bedöms intresserade av att driva fabriken 

framåt och bidrar med idéer om förbättringar. Genom observationsstudien blev författarnas 

förståelse för processerna bättre och insamlad information ligger som grund till intervjuerna. 

6 Intervjustudie 

Intervjustudien består av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med forskare från Högskolan 

i Skövde och anställda på Volvo Car Engine i Skövde. Hur studien gått tillväga, vilka personer 

som valdes ut och varför beskrivs noggrannare i detta kapitel tillsammans med genererad 

intervjudata. Det som beskrivs i detta kapitel är intervjurespondenternas åsikter och kunskap 

om nuläget, samt tankar och projekt för framtiden. Den genererade datan analyseras först i 

kapitel 7, Analys.   

 Målgrupp 

De personer som valdes ut för att delta i intervjustudien är både forskare på Högskolan i 

Skövde (HIS) samt anställda på Skövde Engine Plant (SkEP). Forskarna på HIS valdes ut för 

sin tydliga koppling till SkEP genom pågående eller tidigare forskningsprojekt. De som valdes 

ut från SkEP är personer i chefspositioner vars avdelning har en betydande roll för projektet.  

I en kvalitativ studie ska personernas områden vara skilda från varandra för att få en så bred 

uppfattning som möjligt (Hedin 1996). De yrkesområden som valdes ut var Beredning, 

Produktionsteknik, Verksamhetsutveckling, Logistik, IT, Utbildning samt Forskning och 

Teknikutveckling. Områden som studerats är Teknologi, Information, Hållbar tillverkning och 

Kompetens. Kategorin för de områden som uppkom utöver dessa kallas Övrigt. Tidsaspekten 

som diskuteras i intervjuerna sträcker sig över fem år, respektive tjugo år. De yrkesområden 

som ansågs kunna bidra med information inom alla områden och tidsperspektiv var Beredning, 

Produktionsteknik, Verksamhetsutveckling samt Forskning och Teknikutveckling. Därför 
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valdes att göra flest intervjuer inom dessa yrkesområden. Vid intervjuer med personer inom 

Utbildning, IT och Logistik valdes att mestadels fokusera på deras expertisområden. Därmed 

kunde de bidra med värdefull information som eventuellt inte framkommit annars. Tabell 2 

visar de områden som täcktes upp under intervjuerna, samt vilka områden de olika 

befattningarna bidrog med information inom. 

Tabell 2. Områden som täcktes under intervjuerna. 

  
Teknologi Information 

Hållbar 
tillverkning 

Kompetens Övrigt 5 år 20 år 

Beredning 

              

Produktions-
teknik 

              

Verksamhets
utveckling 

              
Forskning & 
Teknik-
utveckling               

Utbildning 
              

IT 
              

Logistik 

              

 Genomförande 

Som tidigare beskrivet i observationsstudien fastställdes en kartläggningsfigur utifrån 

litteraturen som delar upp nuläget i kategorierna Teknologi, Information, Hållbar tillverkning 

och Kompetens (se figur 23). Även en definition på den Smarta fabriken och den Smarta 

lösningen skapades utefter litteraturen (se figur 30), vilken beskrivs tydligare i kapitel 7. Både 

observationsstudien och intervjustudien utgick från dessa figurer vilket medfört att samma 

struktur följts under hela arbetet. Metoden för projektet är en intervjustudie med komplettering 

av en observationsstudie. Anledningen till valet av datagereneringsmetoder är att området 

Smart fabrik fortfarande är så pass nytt och till stor del fortfarande i forskningsstadiet. Genom 

intervjuer är det möjligt att samla in en stor mängd data inom specifikt utvalda områden från 

människor som har olika stor kunskap inom specifika områden (Hedin 1996), vilket ansågs 

nödvändigt för detta projekt. 

En intervjuguide skapades (se bilaga 15) och prövades i en första intervju efter 

observationsstudiens avslut och färdigställandet av den vetenskapliga referensramen. Efter 

första intervjun analyserades och utvärderades intervjuguiden för korrigering av otydliga frågor 

och tillägg av frågor där information ansågs saknas. Därefter utfördes resterande intervjuer. 

Intervjuerna är så kallade semistrukturerade, vilket betyder att en intervjuguide följdes men det 

fanns även utrymme för följdfrågor.  
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Sammanlagt har fjorton intervjuer genomförts med anställda på HIS och SkEP, där varje 

intervju tog cirka en timme. Tidsaspekterna som undersöktes var nuläge, samt tankar och 

åsikter om framtidens Smarta fabrik om fem år, respektive tjugo år. I nulägesdelen ingick 

områdena Teknologi, Information, Hållbar tillverkning och Kompetens. Intervjudeltagarna fick 

även lägga till eventuella områden som ansågs saknas. Därigenom tillkom områdena 

Ledarskap, Produktionsplanering och Omvärld (se figur 28). Efter varje intervju skrevs en 

ordagrann intervjuredogörelse. Därefter sammanställdes intervjun för att plocka ut de viktiga 

bitarna, se bilaga 1-14. När alla sammanställningar var skrivna analyserades de utifrån ett 

frågeformulär för att få ut fakta inom alla områden. Genererad data från frågeformulären 

framställs nedan. 

 Genererad data 
6.3.1 Nuläge 

Det är delade åsikter kring hur smarta SkEP är idag och majoriteten anser att de i nuläget inte 

kan kallas smarta i ett helhetsperspektiv. De områden SkEP själva anser sig smarta inom 

visualiseras i tabell 3 tillsammans med antal personer som angivit de olika områdena. Flest 

personer bedömer Hållbar tillverkning och Människan i centrum som smarta. Andra områden 

som SkEP idag bedömer sig smarta inom är trådlös teknologi, uppkopplad fabrik, unikt 

identifierbara delar, datainsamling och modulär fabrik. Enligt ett antal intervjuer betraktas SkEP 

delvis smarta inom flexibel produktion, lokaliserbara produkter, människan i centrum och 

identifierbara detaljer i batcher. CPS och IoT anses utifrån en intervju finnas till viss del i 

produktionen där olika delar kommunicerar med varandra. Alla delar kan dock inte 

kommunicera direkt med varandra utan kommunikationen sker i särskilda steg genom det 

överordnade systemet. Flera informanter anser att SkEP inte är smarta inom något område. 

Avsnittet för nuläget avslutas med en bild som visualiserar SkEP:s fokusområden idag, samt 

vad som ingår i respektive område (se figur 28). 

Tabell 3. Områden som SkEP anses smarta, delvis smarta, respektive inte smarta inom. 

Smarta inom: Antal: Delvis smarta inom: Antal: Inte smarta:  Antal: 

Hållbar tillverkning 7 Flexibel produktion  2 
Inom några 
områden 

4 

Människan i centrum 6 
Lokaliserbara 
produkter  

1   

Trådlös teknologi 2 Människan i centrum  1   

Uppkopplade 2 CPS/IoT  1   

Unikt identifierbara delar 1 
Identifierbara i 
batcher  

1   

Datainsamling 1     

Modulär 1     

 

Den hållbara tillverkningen tas återigen upp vid diskussioner kring de områden SkEP anses 

framstående inom. Hälften av respondenterna bedömer SkEP som framstående inom Hållbar 

tillverkning, några pekar enskilt ut ergonomi och säkerhet som framstående. SkEP bedöms ha 

en människocentrerad fabrik som tar hand om sina anställda. Även virtuell beredning och 

simulering, samt automatisering med en hög produktion och prestanda beskrivs framstående. 
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Spårbarheten anses bra samtidigt som en hög kvalité upprätthålls. SkEP är enligt 

respondenter engagerade inom forskning, bland annat inom simulering, logistik, AR och 

interaktion mellan människa-robot. Offline-programmering och datakommunikation mellan 

olika delar bedömer intervjudeltagare fungera framgångsrikt då programmering vanligtvis inte 

behöver ske på plats och stör därmed inte produktionen. SkEP anses ha hög leveranssäkerhet 

och ett effektivt problemlösningsarbete.  

Det har av en deltagare nämnts att SkEP är bra på att lagra information, däremot anser 

majoriteten av deltagarna att datainsamlingen, informationshanteringen samt framtagningen 

av ett bra informationssystem måste bli betydligt bättre. Det finns även blandade åsikter kring 

SkEP:s flexibilitet. Ett par respondenter betraktar den framstående, medan andra menar på att 

den måste bli bättre. Även innovation av egna tekniklösningar och arbetssätt anses av en del 

fungera framgångsrikt medan andra hävdar att egenkomponerade lösningar bör reduceras för 

att istället bytas ut mot standardlösningar. SkEP:s framgångsanalys har i en intervju nämnts 

som betydande, men beskrivs i en annan intervju som bristfällig. Delade åsikter finns även 

kring teknikens utnyttjandegrad. Den beskrivs dels som bra, men även som ett område med 

stora utvecklingsmöjligheter. Tabell 4 visar fördelningen av svaren och områden som anses 

framstående. Tabell 5 visar uttryckta områden som behöver utvecklas. 

Tabell 4. Områden som SkEP betraktas framstående inom. 

Framstående inom: Antal:  Antal: 

Hållbar tillverkning, Ergonomi, Säkerhet  7 Kvalité 1 

Människan i centrum, Tar hand om anställda 6 Datakommunikation 1 

Virtuell beredning, Simulering  4 Programmering offline 1 

Forskningsengagemang 3 Lagra information 1 

Spårbarhet  2 Innovativa 1 

Automatisering  2 Hög leveranssäkerhet 1 

Hög produktion, hög prestanda 2 Analys av framgång  1 

Flexibilitet 2 Effektiva vid problem  1 

Teknikutnyttjande 1   

 

Blandade åsikter finns även angående vad SkEP behöver förbättra. Först och främst anses 

Informationsområdet behöva förbättras. Majoriteten nämner antingen hanteringen, 

insamlingen eller informationssystemet som högst bristfälligt. Utveckling och skapande av 

teknik och teknikstöd utefter människans behov anses också av respondenterna som 

otillräckligt. För att bli verkligt smarta bedöms att rätt lösningar måste införas på rätt plats. 

Smarta lösningar ska dessutom ha viss intelligens, vilket är något som beskrivs som ett 

förbättringsområde. SkEP behöver även bättre beslutsstöd och förbättra logistiken för 

materialhanteringen. Kompetensen måste enligt respondenter säkerställas idag för framtida 

behov, samtidigt som produktionspersonalen anses behöva utmanas mer för att utvecklas. 

SkEP anses behöva bli bättre på analysering av processer och inte enbart dess resultat. 

Systemstödet och produktionssystemet behöver förbättras och molnlagring bör införas till 

större grad. IT bedöms bristfälligt och gamla system bör bytas ut för implementering av trådlös- 

och mobil teknologi och större uppkoppling till nätverket. Även den virtuella fabriken som 
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original anses behöva utvecklas mer. Ledarskapet behöver utvecklas och förbättras, och 

företaget behöver bli bättre på att sätta produktionspersonalen i centrum inom alla områden. 

Övrigt som tas upp är reducering av OEE-förluster (Overall Equipment Efficiency), mer fokus 

på uppsatta mål samt en minskning av antal produktvarianter och Excel-filer. Trots att det 

arbetas mycket med ergonomi anses den kognitiva ergonomin glömts bort och bör därmed 

utvecklas. Tabell 5 visar respondenternas svar på vad SkEP behöver arbeta mer med, samt 

fördelningen av svaren. 

Tabell 5. Områden som SkEP behöver arbeta mer med. 

Behöver arbeta mer med: Antal:  Antal: 

Information: hantering, insamling, 
systemet  

8 Analysera framgångar  1 

Skapa teknik utifrån människans 
behov, Teknikstöd  

4 
Minska egenkomponerade 
lösningar 

1 

Reducera antal Excel-filer 4 Utnyttja tekniken, virtuella fabriken 1 

Beslutsstöd 4 Reducera varianter 1 

Logistik  3 Kognitiv/psykisk ergonomi 1 

Flexibel produktion  3 Uppkoppling 1 

Säkerställa kompetensen, utmana 
produktionspersonalen 

3 Produktionssystem 1 

Införa RÄTT lösningar, Smarta 
lösningar 

3 Införa trådlös/mobil teknologi 1 

Molnlagring 2 Bättre målfokus 1 

Analysera processerna 2 Produktionspersonalen i centrum 1 

Systemstöd 2 OEE-förluster 1 

Byta ut gamla system 1 Ledarskapet 1 

IT 1   

 

6.3.1.1 Teknologi 

Momentdragare tillsammans med MSS (Monteringssäkringssystem) bedömer respondenter 

fungera bra och innehåller information som underlättar för produktionspersonalen. Även 

sorteringssystemet för materialhanteringen tillsammans med Pick-by-Light, ID-taggar, AGV:er 

och spårbarheten bedöms fungera bra.  Tekniken bedöms fungera mestadels bra men anses 

ibland ha implementerats endast för att lösa andra teknikproblem, istället för att undersöka 

rotorsaken. Det finns åsikter om att teknologin inte utnyttjas fullt ut och att produktionen till viss 

del är överautomatiserad. Vision-systemen bedöms fungera bra så länge belysning och andra 

miljöfaktorer hålls inom rätt tolerans. Det är dock komplexa system som kräver mycket 

kalibrering av specialister. Det finns problem med scanners som ibland slutar fungera vilket 

resulterar i att motorn inte kan skickas vidare till nästkommande monteringsstation. Scanners 

är ett exempel på en lösning som förts in för att stötta upp annan teknik, i detta fall Pick-by-

Light. Det bedöms existera en del systemstörningar och implementeringsproblem, samt för få 

teknikstandarder vilket skapar unika tekniklösningar som är svåra att hantera. Flera gånger 

diskuteras handhavandeproblem i samband med teknologin, snarare än att tekniken i sig är 

själva problemet. Ett exempel på handhavandeproblem är Kanban-knapparna som används 
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vid materialbeställning, där rutinen för att trycka på knapparna brister. Tabell 6 visar 

fördelningen av svar på frågan hur teknologin fungerar i nuläget. 

Tabell 6. Nuläge Teknologi. 

Fungerar bra: Antal: Delvis bra: Antal: Fungerar inte bra: Antal: 

ID-taggar 2 Vision  4 Handhavandeproblem  4 

Momentdragare 2 
Teknik för att stötta 
teknik 

3 Systemstörningar  2 

Pick-by-Light 2 Utnyttjas inte fullt ut  2 Bräckliga system 1 

AGV 1 Överautomatiserat 1 Scanners  1 

Sorteringssyste
m för material 

1   
Implementerings-
problem 

1 

    
Behövs mer 
standarder  

1 

    Kanban-knappar 1 

6.3.1.2 Information 

Andon-systemet anses bra då det både är ett sätt för montören att tillkalla lagledaren för 

assistans, samt ett system för insamling av data. Den analoga, svåranalyserade och 

svårtillgängliga informationen diskuteras som ett stort problem i nästan alla intervjuer. Andra 

problem anses vara dålig visualisering av information och gamla system. Att IT är uppdelat i 

olika funktioner och att det saknas en mellanhand mellan IT och teknik bedöms också som ett 

problem då det inte finns någon som vidareför teknikavdelningens IT-frågor. De spridda Excel-

dokumenten anses problematiska då de bidrar till analyssvårigheter och bekymmer att 

säkerställa uppdateringar. Informationen blir dessutom besvärlig att hitta, vilket i vissa fall 

resulterar i att information inte används. Det finns varken en informationsmodell, standard eller 

ett versionshanteringssystem för informationen. Mycket gamla koder och instruktioner finns 

kvar vilket riskerar att fel instruktioner följs. Informationen anses även behöva bli mer 

uppkopplad mot produktionspersonalen. Programmet för bland annat materialsaldon, CDEC 

(Central Digital Equipment Computers) anses oanvändarvänligt och svårt att lära sig. 

Det finns blandade åsikter kring spårbarheten, vissa intervjudeltagare anser att den fungerar 

tillräckligt bra då det går att spåra ett problem till en bestämd tidpunkt inom ett avgränsat 

avsnitt. Andra respondenter bedömer att den måste bli bättre för att spåra produkter snabbt 

och till en specifik artikel. SkEP håller nu på att anpassa och utveckla produktionssystemet 

MES (Manufacturing Execution System) vilket anses bra och nödvändigt. Lagtavlor anses bra 

i visualiseringshänseende och uppdatering av maskinpärmar på monteringen bedöms för det 

mesta hanteras väl. Även hantering av ändringar beskrivs som välfungerande. Trots att 

majoriteten anser den analoga informationen som ett problem, nämns den i en intervju som 

positiv. Detta beror på att analog information alltid finns att tillgå trots IT-strul, i motsats till 

digital information. Tabell 7 visar svaren angående nulägets informationshantering.    

Tabell 7. Nuläge Informationshantering. 

Fungerar bra: Antal: Fungerar dåligt: Antal: 

Spårbarhet  3 Analog information, svåranalyserat 9 

Byter ut MES  3 Svårtillgängligt  6 
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Lagtavlor  2 Visualisering  4 

Andon 2 Excel 4 

Uppdaterade pärmar 1 Gamla system  3 

Ändringar 1 Spårbarhet  3 

Papper  1 Ingen standard  2 

  IT uppdelat  2 

  Används inte  2 

  Inget versionshanteringssystem 2 

  Ingen mellanhand mellan IT och Teknik 1 

  Gammal information och koder  1 

  CDEC - ej användarvänligt 1 

  Ej uppkopplad produktionspersonal 1 

  Ingen informationsmodell 1 

6.3.1.3 Hållbar tillverkning 

SkEP bedöms av majoriteten vara bra inom arbetet med den hållbara tillverkningen. Via 

underhållsavdelningen finns energijägare som bland annat arbetar med att informera personal 

och lära dem leta efter bland annat hydrauloljeläckage och tryckluftsläckage, samt sträva efter 

att sänka energiförbrukningen. Flertalet nämner SkEP:s fulla kontroll över kemikalier som 

välfungerande då det finns rapporter på alla som används i produktionen och även på de 

kemikalier leverantörer använder. Kontroll av kemikalier beror delvis på dess miljöpåverkan, 

men även på att SkEP måste veta vilka kemikalier som personalen utsätts för. SkEP anses ha 

handfasta mål och ett högt medvetande när det gäller hållbar tillverkning och god kontroll på 

den ekonomiska aspekten. SkEP betraktas ha bra kunskap inom hållbarhet och överträffa de 

lagar och regler som finns uppsatta av bland annat EU och Skövde kommun. Mycket 

spillmaterial återvinns och återanvänds. Enligt flertalet intervjuer sätter SkEP människan i 

centrum, tar hand om sina anställda och alla är dessutom med och bidrar till en bättre 

arbetsplats. Det enda negativa som nämnts angående hållbarheten är maskiner som står på 

trots produktionsstopp. Detta delvis på grund av att de är svåra att stänga av och starta upp, 

och i vissa fall är det inte möjligt att stänga av dem. Tabell 8 visar åsikter gällande den hållbara 

tillverkningen.   

Tabell 8. Nuläge Hållbar tillverkning. 

Fungerar bra: Antal: Fungerar dåligt: Antal: 

Sänker elförbrukning, energijägare 5 Maskiner på utan att användas 1 

Miljövänligt, Kemikalier  4   

Ekonomi 4   

Återanvändning, Återvinning 4   

Tar hand om anställda, människan i 
centrum 

4   

Handfasta mål  3   
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Överträffar lagar och regler 2   

Högt medvetna/Kunskap  2   

6.3.1.4 Kompetens   

SkEP har ett eget kompetenscenter där bland annat Volvogymnasiet ingår. Det anses finnas 

bra möjlighet till fortsatt intern utbildning och bemanningsföretagen bedöms bidra med bra 

kompetens. Samarbete med andra företag och med Högskolan i Skövde betraktas viktigt. 

Kompetenskravet för en montör är gymnasieutbildning och alla anställda på företaget ska 

genomgå Motorskolan innan arbetets start. Operatörerna och montörerna sägs ha mycket 

erfarenhet och arbetet med OIP (Operatör i Projekt) och MIP (Montör i Projekt) fungerar bra. 

Många ingenjörer och andra tjänstemän har en bakgrund som montörer och operatörer vilket 

anses värdefullt och bidragande till högre förståelse. SkEP har en flexpool och ett resurslag 

som ställer upp med kompetent personal vid bemanningsbrist med kort varsel. Ledarskapet 

anses fungera bra enligt en enskild intervjurespondent och ett par intervjudeltagare nämner 

analysen av kompetensen som bra medan andra deltagare beskriver den som planlös. Det 

finns ingen tydlig plan för vilken kompetens montörer och operatörer önskas ha och på grund 

av tidsbrist är det ibland svårt att upprätthålla de få krav som finns. Kompetensnivån beskrivs 

som väldigt ojämn mellan olika montörer och operatörer, och i dagsläget anses det inte ställas 

tillräckligt med krav på dem. Programmet LAD (Learning Activity Directory), databasen för 

utbildningar där bland annat bokningar av kurser kan utföras, anses därför fungerar mindre 

bra då det inte går att se de anställdas befintliga utbildningar. På SkEP arbetas det med 

Lessons learned vilket innebär att erfarenhet från tidigare misstag tas tillvara för att undvika 

att de begås igen. 

Det finns delade åsikter angående SkEP:s rykte. En synpunkt som nämns av flest 

respondenter är svårigheten att locka människor till industriarbete, medan en enskild 

respondent talade om att många vill arbeta där. Inom lagen är lagandan väldigt bra, däremot 

anses den sämre mellan olika lag och avdelningar. Trots att personalen från 

bemanningsföretagen vanligtvis fungerar bra finns en oro kring den tekniska grundläggande 

kompetensen, vilken ibland anses vara svår att uppfylla och säkerställa. Det finns ingen som 

ansvarar för logistiksimuleringen vilket anses vara ett problem, de projekt som utförs går idag 

genom HIS. Se tabell 9 för svar angående kompetensen i nuläget.   

Tabell 9. Nuläge Kompetens. 

Fungerar bra: Antal: Fungerar dåligt: Antal: 

Fortbildning  4 Rykte  3 

Kompetenscenter, Volvogymnasiet  4 Ingen plan 2 

Bemanningsföretag  4 Ojämn kompetensnivå 1 

Samarbete med företag och HIS 3 Tidsbrist, upprätthålla krav 1 

Gymnasiekrav  2 Saknas logistiksimuleringsansvarig 1 

Mycket erfarenhet 2 Dålig laganda mellan lag 1 

Motorskolan  2 
Teknisk kompetens från 
bemanningsföretagen  

1 

Flexpool, Resurslag  2 LAD  1 
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Analys av kompetens  2 Kompetensutnyttjande  1 

Ledarskap 1 Ställa krav på operatörer 1 

Laganda  1   

Rykte 1   

OIP 1   

Lessons learned 1   

 

I figuren för nuläget på SkEP uttryckte en del intervjudeltagare att vissa områden saknades. 
Dels ledarskap som beskrivs vara så pass viktigt att det bör vara en helt egen del. Även logistik, 
produktionsplanering och mindset ansågs saknas i nulägesbilden. Dessa områden lades till i 
kartläggningsfiguren för nuläget efter sammanställningen av intervjuerna (se figur 28). 
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Figur 28. Fokusområden för SkEP i nuläget. 
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6.3.2 Framtidens fabrik 

Nyckelord som använts för beskrivning av framtidens fabrik är bland annat en uppkopplad 

produktion med självstyrda produkter och arbete i Industri 4.0 anda. Det talas även om en 

flexibel och modulbaserad produktion samt om kommunikation mellan fabrikens olika delar. 

Fabriken förmodas även fortsättningsvis sträva efter en effektiv produktion och fabrik, trots den 

ökade varianttillväxten som bedöms komma där kunden själv kan bestämma över produkten. 

Även logistikförbättring och en framtida global verksamhet är nyckelord som används. I 

framtiden anses den virtuella fabriken vara originalet där allt kontrolleras och analyseras 

virtuellt innan införande i kopian, vilken är den verkliga fabriken. Inom informationsområdet är 

bättre beslutsstöd och gränssnitt mot produktionspersonalen något som flertalet respondenter 

nämner som nyckelord för framtidens fabrik. Bättre spårbarhet diskuteras av majoriteten 

tillsammans med molnlagring och lättillgänglig information. Det bedöms bli större behov av 

realtidsdata och möjligheten att anpassa instruktioner efter individen. Det anses även bli viktigt 

med mer digital, interaktiv information där möjligheten finns att interagera och kommunicera 

med produkten och gränssnittet. 

De mest frekvent nämnda nyckelorden inom teknologi är mer automation, interaktionen mellan 

människa-maskin, samt anpassningsbar teknik. Nollprogrammering, standardlösningar, 

stöttande teknologi och maskiner som undviker fel nämns enskilda gånger. En ökning av 

operatörer beskrivs i flera intervjuer i samband med den ökade automationen. Även 

nyckelorden rätt och högre kompetens, bättre fysisk ergonomi, samt en mer 

människocentrerad fabrik nämns. Framtiden antas bringa fler verktyg för utvärdering av den 

mentala belastningen vilket kommer förbättra den kognitiva ergonomin. Tabell 10 visar 

fördelningen av nyckelord som använts för att beskriva framtidens Smarta fabrik.  

Tabell 10. Nyckelord som beskrivit framtidens Smarta fabrik. 

Nyckelord: Antal:  Antal: 

Mer automation  9 Molnlagring 3 

Bättre spårbarhet 7 Lättillgänglig information 2 

Kundanpassade produkter/ fler 
varianter 

6 Digital, interaktiv information 2 

Bra gränssnitt 5 
Verktyg för att utvärdera mental 
belastning 

2 

Industri 4.0 anda, Självstyrda 
produkter, Uppkopplat 

5 Bättre logistik 2 

Bättre beslutsstöd 5 Global verksamhet  2 

Flexibel Produktion  4 Effektiv produktion, fabrik 2 

Anpassningsbar teknik 4 Sätta människan i centrum 1 

Rätt, Hög kompetens 4 Stöttande teknologi 1 

Fler operatörer 4 Bättre fysisk ergonomi  1 

Människan-Maskin integration 4 Bättre kognitiv ergonomi 1 

Kommunikation mellan olika delar  3 
Maskiner som undviker tidigare 
problem 

1 

Virtuell fabrik som original 3 Standardlösningar  1 
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Modulbaserad produktion  3 Nollprogrammering 1 

Realtidsdata 3   

 

Framtidens teknik bedöms till stor del bestå av människans interaktion med olika tekniska 

lösningar. Interaktion med robot och AR-teknologi är de som nämns mest frekvent. 3D-Printing 

är en annan teknik som menas bli en del av framtidens produktion. Utöver ny teknik beskrivs 

förfinande och avskalning av redan befintlig teknik för att göra den så användarvänlig och enkel 

som möjligt, samt stötta människan. Det har även nämnts att det förväntas bli mindre 

automation i en snar framtid. Däremot förväntas automationen öka ytterligare när tekniker som 

nu är i forskningsstadiet är tillräckligt säkra att införas. Det förväntas även bli fler varianter och 

därmed en mer flexibel, ökad produktion och kapacitet. Några respondenter bedömer att 

framtidens produktion kommer vara modulbaserad med linjer som är oberoende produkten. 

Flera respondenter anser även att företaget kommer bli mer globalt i framtiden.  

Vad gäller informationen i framtiden bedöms beslutstöd samt bättre informationshantering och 

informationslagring vara de största och viktigaste områdena som majoriteten nämner. 

Spårbarheten bedöms bli bättre i framtiden och möjliggöra spårning av enskilda produkter. Det 

förväntas användas mer molnlagring och onlineinformation så att informationen blir enklare att 

få tag i, dela och lagra. Det finns behov av bättre och smartare gränssnitt som visualiseras 

genom läsplattor, smartphones och annan AR-teknologi beroende på vad som är lämpligt för 

arbetsplatsen. Standardiseringar och strukturer för allt från instruktioner till beslut, samt 

utvecklingen av MES beskrivs som en del i förenklingen av informationshanteringen. Analog 

information förväntas minska medan användning av simulering och analyser från ett virtuellt 

underlag förväntas öka.  

Arbetet med den hållbara tillverkningen förväntas fortsätta som idag genom arbete med 

ständiga förbättringar och eftersträvan mot en hållbar produktion. I flera intervjuer nämns 

tillverkningen av andra, alternativa produkter, elmotorer till exempel, som det största bidraget 

till lägre miljöpåverkan. Framtidens nya produkter är dock inget som kommer analyseras vidare 

i denna rapport.  

Framtidens kompetenskrav anses vara högre och produktionspersonalen förväntas ha bättre 

förståelse för teknik och ha större tillgång till intern vidareutbildning. Det anses bli viktigt med 

en högre informationskompetens vilket troligtvis kommer erhållas automatiskt genom 

generationsskifte. Flera respondenter beskriver det framtida arbetet som bredare och mer 

varierat med mer ansvar, samt högre deltagande och engagemang bland montörer och 

operatörer. Respondenter beskriver även att det ska finnas ett bra nätverk för stöd, och lagen 

ska vara självstyrande med en blandning av människor med olika erfarenheter. Tekniskt 

gymnasium anses vara minimikrav och det måste utvecklas en strategi för att hitta rätt 

kompetens även i framtiden. Simulering- och optimeringskunskaper anses önskvärt även för 

produktionspersonalen och det kan bli plattare hierarkier med mer direktkoppling till montörer 

och operatörer. Högre krav på ledare nämns då deras kunskap och kompetens måste öka i 

takt med produktionspersonalens. Ledarna anses även behöva bli bättre på att stimulera och 

motivera sina medarbetare. För hela personalstaben beskrivs en förändring av flexibiliteten 

både gällande arbetstider som eventuellt kan bli säsongsanpassade, samt mer globalt arbete 

då verksamheten expanderar. Tabell 11 är en sammanställning av förväntade framtida 

förändringar, samt fördelningen av svaren. 
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Tabell 11. Framtida förändringar på SkEP. 

Framtida förändringar:  Antal:   Antal: 

Bättre beslutsstöd  8 Mer molnlagring  4 

Fler varianter  8 Mer simulering  4 

Bättre informationshantering & 
informationslagring 

7 Mindre papper 4 

Bättre spårbarhet  7 Ökad produktion, kapacitet  4 

Högre kompetens, Högre krav  6 Globalisering 4 

Läsplattor, smartphones  6 Självstöttande lag 4 

Integration människa-robot  5 Modulbaserad produktion 3 

Nya system, utvecklat MES  5 Stöttande teknologi  3 

Flexibel produktion  5 AR-teknologi 3 

3D-Printing  4 
Finslipad befintlig teknik, 
avskalat 

2 

Mer integrering med teknik  4 
Linjer oberoende av 
produkten 

2 

Användning av virtuellt original  4 Mindre automation  2 

Mer planeringspersonal, operatörer, 
ingenjörer 

4 Lätthanterlig teknik 1 

Färre montörer/människor i fabriken 4   

 

Områden som enligt respondenter saknas i kartläggningsfiguren för framtiden är logistik, 

omvärld, mindset och ledarskap. Aspekter som kan behöva beaktas inom 

omvärldsperspektivet är till exempel klimathot, flyktingströmmar samt den upprustning som 

pågår i världen. Även beslutsstöd och produktionsplanering anses vara en del i denna figur. 

Efter sammanställning av intervjudata infördes områdena i kartläggningsfiguren för SkEP:s 

framtida fabrik (se figur 29).  
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Figur 29. Förväntade fokusområden för SkEP i framtiden. 

6.3.3 Framtidens produktionspersonal 

Framtidens montör och operatör förväntas ha en högre kompetens och förståelse för teknik. 

Det bör också finnas bättre möjlighet till specialinriktade vidareutbildningar för att bli specialist 

på ett särskilt område. Produktionspersonalen behöver ha lättare tillgång till information och få 

mer information visualiserad på ett bättre och enklare sätt. I framtiden anses informations- och 

beslutsstödet utökas vilket hjälper produktionspersonalen ta rätt beslut gällande bland annat 

åtgärder, samt erhålla information om vart åtgärden ska utföras. Den analoga informationen 

kommer förhoppningsvis minska och ersättas av mer digital information, vilket också förväntas 

underlätta för produktionspersonalen. Instruktioner kan då alltid vara uppdaterade samt 

underlätta informationsinsamling. I några intervjuer beskrivs framtidens teknik som 

användarvänlig och enkel då vem som helst ska kunna använda den utan någon särskild 

utbildning. I andra intervjuer diskuteras däremot kravet av en ökad kompetens för att 
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produktionspersonalen ska klara av att hantera den ökade integrationen med maskiner och 

övrig teknik. 

Framtiden förväntas innebära mer variation i arbetet med fler komplexa arbetsuppgifter. I 

flertalet intervjuer beskrivs självstöttande lag där alla i personalen antingen har bredare 

kunskap eller djupare kompetens inom ett specifikt område, till exempel produktionsteknisk 

kunskap utöver monterings- eller operatörsuppgifterna. Varje enskild person kommer därmed 

få mer ansvar. Arbetsplatsen anses bli mer personanpassad med en bättre arbetsmiljö och 

ergonomi, till exempel genom arbetsplatser som fullständigt går att justera efter personalens 

längd. För att hantera konjunkturförändringar utan att behöva säga upp personal kan 

produktionspersonalen behöva anpassa sig till flexiblare arbetstider där det arbetas mer under 

vissa perioder och mindre under andra perioder. 

Det kommer behövas ett bättre nätverk att vända sig till för problemlösningshjälp, samt ett ökat 

deltagande bland personalen. Genom förbättrad spårbarhet förväntas det vara möjligt att se 

vem som begått ett fel så att personen i fråga blir informerad eller eventuellt utbildad på nytt 

för att undvika att det händer igen. I och med integrationen med teknik förväntas enligt flera 

intervjuer en minskning av montörer och en ökning av operatörer. Då måste kompetensen och 

viljan att istället bli operatör finnas. Produktionspersonalen kommer troligtvis vara uppkopplad 

hela tiden och fler planeringskunskaper anses viktigt då fler istället får operatörstitlar. I 

framtiden antas hierarkin planas ut då dagens ungdomar inte bedöms hantera hierarkier som 

den äldre generationen. 

6.3.4 Förbättringsförslag och framtida utmaningar 

Intervjuerna resulterade i ett antal förbättringsförslag. SkEP:s rykte diskuteras flera gånger 

som en del i att få tag på rätt kompetens i framtiden. Förslagen består av att höja industrins 

rykte genom samhällsengagemang med målet att locka fler till SkEP och till teknikutbildningar 

på gymnasienivå. Förslag gällande en större, intern organisation för lärande anses behöva 

utvecklas samt inkludera kompetensen som en del av informationsmodellen. Ett flertal förslag 

gavs även inom informationshanteringen. Molnlagring, central informationshantering och 

individbaserad spårbarhet bör införas för lättare tillgång till data. Instruktioner, dokument och 

ritningar bör också bli enklare för fler att ta del av. Smartphones skulle kunna användas som 

hjälpmedel för produktionspersonalen för att läsa av koder och visualisera information. 

Införande av ett versionshanteringssystem och fler standardiseringar för bland annat 

instruktioner nämns också som förbättringsmöjligheter. 

För att få logistiken att fungera bättre anses fler simuleringsingenjörer behöva anställas och 

simuleringsprogrammen bör förenklas så fler kan hantera dem och hitta information. MSS och 

ID-taggar är en del av tekniken som förslagsvis skulle kunna utnyttjas till större del. Andon-

systemet anses kunna utvecklas och införas på fler platser i produktionen då det är ett bra 

system för att samla in trovärdig data. Det finns förslag om att använda ID-taggarna till att 

automatiskt ställa in höjd på arbetsstationerna genom förprogrammerade inställningar. Som 

utveckling av IT-systemen bör de istället betraktas som en maskin, där det är lika akut och 

“oförlåtligt” att IT-systemen slutar fungera som en maskin i produktion. Som hjälpmedel för 

lättare beslutstagande anses en bild av framtidens fabrik behöva tas fram. SkEP måste bli 

bättre på att sätta produktionspersonalen i centrum när nya lösningar och enheter förs in för 

att anpassa dem efter människan. Vid till exempel förändringar på arbetsstationer eller vid 

ombalanseringar bör montörer blandas in då de arbetar närmast produktionen och kan 
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stationerna bäst. Som förslag nämns även att produktionspersonalens analysförmåga bör 

utvecklas för att lättare kunna ta rätt beslut och dra slutsatser. För att producera hållbart och 

reducera spillmaterial kan exempelvis 3D-Printning användas som en alternativ 

tillverkningsteknik i framtiden. Ytterligare ett steg som bör tas inom hållbarhetsaspekten är 

kontroll av leverantörers miljöpåverkan. I tabell 12 visas de förbättringsförslag som genererats 

från intervjuerna. 

Tabell 12. Förbättringsförslag. 

Förbättringsförslag: Antal:  Antal: 

Höja ryktet för industrin genom 
samhällsengagemang  

3 
Kompetens som del av 
informationsmodellen 

1 

Utnyttja MSS mer 2 Individbaserad spårbarhet 1 

Utnyttja ID-taggar mer 2 Införa molnlagring  1 

Fler standardiseringar 2 Betrakta IT som en maskin 1 

Användning av smartphones för 
avläsning och information  

2 
Ta fram en bild av framtidens 
fabrik för beslutstagande 

1 

Utnyttja Andon-system på fler ställen 1 Förenkla tekniken 1 

Införa versionshanteringssystem 1 Större organisation för lärande 1 

Förenkla simuleringsprogrammen 1 
Kontrollera underleverantörers 
miljöpåverkan 

1 

Införa enklare instruktioner, 
dokument, ritningar 

1 
3D-Printing - 
hållbarhetsaspekten  

1 

Placera produktionspersonalen i 
centrum  

1 
Införa central 
informationshantering 

1 

Anställa simuleringsingenjör för 
logistik 

1 
Utveckla analysförmåga hos 
produktionspersonal 

1 

Blanda in montörer vid 
förbättringsarbete & ombyggnationer  

1   

 

I intervjuerna framkom flera utmaningar som SkEP står inför. Inom teknikområdet handlar flera 

utmaningar om säkerheten och integriteten vid interaktion mellan människa-robot och AR-

teknologi. Även kommunikationen ses som en stor utmaning för att få interaktionen mellan 

människa-robot att fungera, vilket forskningen försöker lösa. Även andra tekniska lösningar 

har flera problem som är komplicerade att undgå. Vision-systemen behöver bli bättre och 

kunna dra slutsatser och interagera med miljön runt omkring. Maskiner och utrustning behöver 

anpassas för att hantera framtidens produktförändringar och skapa en flexibel produktion. Det 

anses även bli en stor utmaning att nå en synkroniserad fabrik, vilket är en stor del i Industri 

4.0 och den Smarta fabriken. Teknikutvecklingen går fort, och kommer troligen fortsätta gå i 

samma höga fart. Det anses viktigt och kommer krävas en satsning och förståelse för företaget 

att hänga med i utvecklingen för att förbli konkurrenskraftiga. Det bedöms även svårt att införa 

rätt teknik och anpassa den efter produktionen och företaget. Det anses viktigt att endast införa 

teknik som bidrar med nytta. En annan utmaning bedöms bli att hitta rätt hjälpmedel som 

stödjer informationshanteringen för varje enskild arbetsstation. Trots att varje arbetsstation ser 

olika ut måste produktionspersonalen få tillgång till information, därmed måste 

informationsbäraren anpassas till platsen. Det blir då viktigt att involvera och prata med 

produktionspersonalen eftersom de har bäst kunskap om sin arbetsplats. 
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Det finns en hel del andra utmaningar inom informationsområdet. Det bedöms bland annat 

behöva utvecklas ett gränssnitt med bra visualisering som passar personal med olika 

kompetens. Det anses även kunna bli viktigt, men svårt, att hitta, ta tillvara och dokumentera 

all information och kunskap som är personbunden och finns i huvudet på personalen. För att 

undvika så mycket problem som möjligt vid uppbyggnad och drift av nya fabriker är det viktigt 

att ta tillvara på den personbundna informationen och den information som finns inbyggd i 

systemen. En stor utmaning som framtidens stora tillgång till information kan bidra till är att 

definiera, lagra och endast visualisera väsentlig information. SkEP vill i framtiden ha den 

virtuella fabriken som original, vilket kommer bidra med många fördelar. Att få den virtuella 

informationen att fungera tillsammans med den verkliga uppskattas bli svårt, men är oerhört 

viktigt för att kunna utnyttja fördelarna. Det kommer även bli viktigt, men svårt, med 

systemsäkerheten och skydda företaget mot IT-angrepp.  

Flera respondenter beskriver utmaningen med att hitta rätt kompetens och att locka yngre 

människor till produktionsyrken och teknikutbildningar. Många som börjar arbeta inom industrin 

slutar efter ett par år på grund av stressiga arbetsuppgifter eller för vidareutbildning. Den låga 

teknikacceptansen hos den äldre generationen är också en utmaning. Utmaningen ligger 

delvis bland ledarna som ofta är i övre medelåldern och har en annan relation till tekniken, 

vilket kan gör dem okunniga och restriktiva till införandet av nya lösningar. Den andra 

utmaningen består av att utbilda äldre produktionspersonal i att hantera den nya tekniken. Med 

en ökad automation och teknikutrustning kan färre personer behövas som montörer och fler 

som operatörer. Det finns en oro för att montörer inte har viljan att vidareutbildas till operatörer. 

Kulturskillnaderna som uppstår vid samarbetet med Kinafabriken är också en utmaning som 

måste mötas. Ökad förståelse för ländernas kulturer kan leda till bättre och enklare samarbete. 

Logistiken bedöms av flera respondenter bli en stor framtida utmaning. Materialhanteringen 

kan bli ett problem när produktionen blir mer flexibel och fler produktvarianter införs. Detta är 

dessutom något som inte anses fungera tillräckligt bra i dagsläget. En insats för att säkerställa 

logistikkedjan för en mer global produktion kommer behövas. För att lösa problemen måste 

bland annat fler standarder införas för materialhanteringen, vilka inte är tillräckliga idag. Tabell 

13 visualiserar de utmaningar som framkommit under intervjuerna. 

Tabell 13. Framtida utmaningar. 

Utmaningar: Antal:  Antal: 

Hitta rätt kompetens - Konkurrens 
från andra arbetsgivare, Ingenjörer 

6 
Förståelse för kulturskillnader vid 
samarbete med Kina 

1 

Rekrytering - Locka yngre 
generationen, Fler kvinnor 

5 Uppnå en synkroniserad fabrik 1 

Teknikacceptans - Äldre 
generationen, Våga föra in ny teknik 

4 Tillämpa och anpassa tekniken 1 

Logistik - Materialhanteringen, 
Standarder, Få den globala 
logistikkedjan att fungera 

4 
Hitta hjälpmedel som stödjer 
informationshanteringen och är 
rätt för arbetsstationen. 

1 

Flexibel produktion - Maskiner som 
kan hantera produktförändringar 

3 Hänga med i teknikutvecklingen 1 
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Interaktion med AR - Säkerhet och 
integritet 

2 
Få verklig och virtuell information 
att fungera ihop 

1 

Interaktion människa-robot - Säkerhet 
och kommunikation 

2 
Skydda systemen mot IT-
angrepp 

1 

Gränssnittet - Anpassa efter 
kompetens och bra visualisering 

2 
Få montörer att vilja bli 
operatörer 

1 

Informationshantering - Ta tillvara på 
personbunden information och 
inbyggd kunskap i systemen för att 
använda i nya fabriker 

2 Öka industrins rykte 1 

Veta vilken information som inte 
behöver lagras och inte ge 
produktionspersonalen onödig 
information 

2 
Vision-system – Interagerande, 
välfungerade och dra slutsatser 
från begränsad information 

1 

 

  Sammanställning av intervjustudie 

Intervjuerna resulterade i nulägesdata samt tankar och visioner om framtidens fabrik och 

produktionspersonal. Det finns områden som intervjudeltagarna är överens om att SkEP är 

framstående inom, såsom den hållbara tillverkningen och att sätta människan i centrum. De 

anses ha mycket välfungerade teknik, däremot är det vanligt att teknik implementeras endast 

för att stötta upp annan teknik. Personalen bedöms ha god kompetens och erfarenhet, däremot 

finns det ingen plan för kompetenskrav, fortsatt utbildning eller analysverktyg för att säkerställa 

kompetensen. Det största problemområdet anses dock vara informationsområdet där det finns 

brister på flera fronter. Majoriteten ser den analoga informationen som ett stort problem och 

skulle hellre byta ut den mot digital information. Det anses finnas stora brister inom IT-området 

med bland annat gamla system och inget som binder samman teknik och IT.   

Ett framtidsperspektiv diskuterades där det bland annat framgick att en annan sorts teknik kan 

införas samtidigt som den nutida tekniken förbättras och förenklas. Det framkom åsikter om att 

mer integration med teknik, såsom AR och interaktion mellan människa-robot behöver 

implementeras. Inom informations- och IT-området förväntas störst förändringar ske, framför 

allt med bättre beslutsstöd, realtidsinformation och bättre gränssnitt mot 

produktionspersonalen. Informationshantering förväntas bli bättre överlag med mer digital, 

lättillgänglig information som visualiseras genom bland annat läsplattor och smartphones. Mer 

molnlagring tillsammans med simulering och användning av ett virtuellt original förväntas 

implementeras. I framtiden bedöms det bli bättre spårbarhet samtidigt som det förväntas bli en 

ökad variantflora. Den hållbara tillverkningen antas inte förändras så mycket, utan SkEP 

kommer förmodligen fortsätta arbeta som idag för ständig förbättring. Viktiga faktorer inom 

kompetensen anses vara en högre teknikförståelse och mer engagemang och varierat arbete. 

En strategi anses behöva utvecklas för att erhålla personal med rätt och högre kompetens för 

att bland annat hantera den stora informationsmängden. Produktionspersonalen ska enligt 

respondenter sättas i centrum och måste även få bättre möjlighet till vidareutbildning, samt 

ingå i självstöttande lag där den enskilda individen förväntas ha större ansvar och mer variation 

i arbetet. Personalen bedöms behöva högre kompetens då högre krav ställs på dem. Det 
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framkom att flera respondenter tror att integrationen med teknik kan bidra till en minskning av 

montörer och istället en ökning av operatörer, ingenjörer och planeringspersonal. 

Intervjupersonerna bidrog till åtskilliga förbättringsförslag. Ett av dessa är att öka SkEP:s, 

industrins samt teknik- och ingenjörsutbildningars rykte för att även i framtiden kunna 

säkerställa personalens kompetens. Förslag inom informationshanteringen är bland annat 

införande av mer molnlagring, använda smartphones för avläsning av koder och visualisering, 

samt utveckla bättre instruktionsstandarder. Det uttrycktes att nya lösningar alltid ska 

anpassas efter människan. De flesta framtida utmaningar som uppkom genom intervjuerna 

tycks ligga hos människan, bland annat med att hitta rätt kompetens och rekrytera den yngre 

generationen då industrin och teknikutbildningar inte lockar ungdomar. Teknikacceptansen 

hos den äldre generationen behöver dessutom bli bättre. Utmaningar ses även inom logistiken 

där det bedöms behövas mer standarder, en bättre materialhantering samt få den globala 

logistikkedjan att fungera.  Utmaningar inom teknologin uttrycks kunna bli säkerheten, 

kommunikationen och integriteten vid interaktion mellan människa-robot och AR. Andra 

tekniska utmaningar berör anpassning av maskiner och teknik för flexibilitet och integration, 

samt dra slutsatser från miljön runt omkring. Att lyckas uppnå en synkroniserad fabrik samt 

hänga med i teknikutvecklingen för fortsatt konkurrenskraft ses som en utmaning. 

7 Analys 

I kapitlet analyseras genererad data från intervju- och observationsstudien med hjälp av 

litteratur kring den Smarta fabriken. Intervjuerna tillsammans med observationerna har 

analyserats dels utifrån definitionen som skapats för den Smarta fabriken, och dels utefter 

områdena Teknologi, Information, IT, Hållbar tillverkning, Kompetens, Produktionsplanering, 

Ledarskap och Omvärld. Detta för att bistå en så valid analys som möjligt av SkEP:s status 

som Smart fabrik. Varje område analyserades var för sig för att i slutändan resultera i en större 

bedömning i kapitel 8, Resultat. För en så korrekt bedömning som möjligt tolkades även det 

allmänna intrycket av intervjuerna då funktionen många gånger har impliceras även om det 

inte givits några direkta exempel som styrker känslan.  

 Den Smarta fabriken 

I den Smarta fabriken är människorna, maskinerna, materialet och systemen uppkopplade till 

nätverket. De kan därmed kommunicera med varandra för att få produkterna att känna till sin 

plats i produktionssystemet. Alla delar av produktionen behöver få en egen “intelligens” för att 

möjliggöra den Smarta fabriken, vilket exempelvis RFID-taggar kan utnyttjas för (Zuehlke 

2010). Industri 4.0 är en del av den Smarta fabriken där varje produkt bär med sig information 

och kan organisera sig själv genom produktionssystemet (Alpman 2014). Produktionen kan på 

så sätt bli väldigt flexibel och enskilda kundkrav kan uppfyllas (Veza et al. 2015). Utöver flexibel 

måste den Smarta fabriken även sätta människan i centrum (Zuehlke 2010). En definition för 

den Smarta fabriken har skapats utefter litteraturen (se figur 30). För att möjliggöra 

kommunikationen mellan produktionens enheter och för att koppla samman de olika delarna 

krävs CPS (Cyber-Physical Systems) och IoT (Internet-of-Things) (Gorecky et al. 2015). 

Molnlagring bidrar till att ett bra beslutstöd kan tillhandahållas (Menzel och Ranjan 2012). Det 

ska även vara enkelt för produktionspersonalen att nå informationen genom trådlösa, mobila 

enheter. Detta för att göra personalen så flexibel som möjligt och informationen ska gå att 
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komma åt överallt. Idag anser SkEP att de sätter människan i centrum i sin verksamhet. Vad 

gäller flexibiliteten beskriver några intervjudeltagare SkEP som delvis flexibla i dagsläget, 

medan andra istället beskriver flexibiliteten som otillräcklig på alla plan. Detta beror dels på 

överautomatisering vilket gör det svårt att ändra om i produktionen, men beror även på att 

fabriken byggdes för flexibel tillverkning av ett antal varianter utan att tänka på framtida 

förändringar. För framtiden ser SkEP produktionens flexibilitet som väldigt viktig. För en ökning 

av antalet produktvarianter som dessutom är självstyrda i anda med Industri 4.0 måste 

flexibiliteten utvecklas, vilket bekräftas av Zuehlke (2010). Det råder dock osäkerhet gällande 

omfattningen av produktionens uppkoppling i nuläget. SkEP uppfyller dock inte litteraturens 

krav på flexibilitet i en smart fabrik då alla enheter ska kopplas upp och kommunikation ska 

vara möjlig i alla steg. Maskiner och övrig produktionsutrustning behöver utvecklas och 

kopplas upp för att i framtiden hantera stora produktförändringar. Tanken är att hela fabriken 

så småningom ska bli synkroniserad, vilket SkEP inser kommer bli en stor utmaning.  

En Smart produkt ska vara unikt identifierbar, konstant lokaliserbar, medveten om sin historia, 

sin aktuella status och kan hitta alternativa vägar för att nå målet (Zuehlke 2010). Även en 

lösning måste vara smart för att passa in i den Smarta fabriken, och måste då uppfylla vissa 

krav. Kraven för den Smarta produkten och den Smarta fabriken har tolkats för att ta fram en 

definition för den Smarta lösningen (se figur 30). Även den Smarta lösningen måste vara 

flexibel, uppkopplad till nätverket och hantera information för att vara en del av den Smarta 

fabriken. Den Smarta lösningen måste dessutom stötta människan. Tanken är att arbetet ska 

bli enklare för människorna och samtidigt höja kvalitén och produktvariationen (Michalos et al. 

2015; Pirvu 2015; Schmidt och Wang 2014; Syberfelt et al. 2014; Krüger 2009). För att en 

lösning ska kunna definieras som smart måste den därför även vara felsäkrad och stabil. 

Anledningen till att lösningen bör vara stabil är för att ge produktionspersonalen en trygghet i 

funktionen, vilket är viktigt för personalens trivsel och för att försäkra produktionen.  
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Figur 30. Definition av den Smarta fabriken och den Smarta lösningen. 
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7.1.1 Teknologi 

I dagsläget finns flera tekniska lösningar som identifierats genom observationerna och som 

intervjudeltagarna anser vara smarta. Pick-by-Light, MSS-skärm (Monteringssäkringssystem) 

tillsammans med dragare, AGV:er, verktygshållare samt ID-taggar anses både smarta per 

definition samt fungera bra. Dessa system är flexibla då de är enkla att anpassa, vilket till stor 

del beror på uppkopplingen till det överordnade systemet. AGV-systemet är möjligtvis inte 

flexibelt att ändra om rent fysiskt, men är i övrigt ett bra system som andra företag flera gånger 

varit på besök för att se. Lösningarna underlättar och stöttar arbetet för människorna i 

produktionen och personalen är nöjda med hur de fungerar. De är även enkla att hantera och 

stör inte produktionen. Lösningarna på SkEP kan till viss del kommunicera med varandra och 

skicka information, men endast i bestämda led vilket begränsar kommunikationen. 

Flera deltagare beskriver en del lösningar som “teknik för att stötta teknik” och inte som verkligt 

smarta system. En lösning kan vara smart i sig, men när den implementerats på grund av 

problem med andra lösningar bidrar den inte till ett smart system. Ett exempel är scanners 

som bland annat används för att kontrollera att rätt material är monterat, trots att Pick-by-Light 

är införd för att undvika materialfel. Därmed brister Pick-by-Light i felsäkringen. Vision-

kamerorna anses inte flexibla då specialister krävs för att lösa problem som ofta återkommer. 

De brister även i stabiliteten då de inte klarar av för stora miljövarianser, exempelvis solljus. 

Stabiliteten är kravet som flest tekniska lösningar brister i. Utöver scanners fallerar även Pick-

by-Light, Kanban-knappar och Vision-systemen i stabiliteten. Pick-by-light bedöms ostabil då 

det är lätt att komma åt fel sensor och ibland reagerar inte sensorerna som de ska. Ibland 

krävs att montören “viftar” framför sensorn för att den ska registrera. Det händer att scanners 

slutar fungerar, vilket bidrar till stopp i flödet då motorn inte kan skickas vidare till nästa station. 

Kanban-knapparna anses heller inte stabila eftersom montören inte får någon bekräftelse på 

att materialbeställningen kommit fram till logistik. Definitionen som skapats utefter litteraturen 

resulterar i att endast häften av de lösningar som SkEP nämnt som smarta uppfyller kraven 

för den Smarta lösningen. Tabell 14 visar de lösningar SkEP angett som smarta samt de krav 

som finns på den Smarta lösningen. De grå rutorna symboliserar kravuppfyllnad. Samtliga krav 

måste uppfyllas för att lösningen ska betraktas som smart och har då även markerats med 

grått i rutan ”Smart”. I annat fall lämnas rutan blank.  

Tabell 14. Uppfyllnadskrav för den Smarta lösningen. 
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lösningar 

Flexibel 
Uppkopplad 
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MSS PC & 
Skärm 

       

MSS 
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AGV 
       

Pick-by-
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Scanners 
       

ID-taggar 
       

Kanban-
knappar 

       

 

SkEP satsar mycket på automation och anser sig i dagsläget framstående inom området. 

Fördelar med automation är att farliga arbeten kan byggas bort samt att robotar i längden ofta 

är billigare än manuell arbetskraft (Bergström 2015). De skilda åsikterna angående 

automationens avtagande eller ökning i framtiden kan ställas mot litteraturens beskrivning av 

automation kombinerat med Lean som en viktig del i den Smarta fabriken. Detta för att nå en 

resurssnål produktion trots individuella produktegenskaper (Kolberg och Züehlke 2015). Det 

är därför möjligt att anta att automationen kommer fortsätta öka eftersom SkEP anser att fler 

varianter kan komma införas i framtiden, men också då teknikutvecklingen gör att tidigare 

svårautomatiserade uppgifter kan möjliggöras. Det kan dock krävas en avskalning av befintlig 

automation först vilket kan bidra med mindre automation på kort sikt för att öka i takt med 

säkerställning av ny teknik. SkEP arbetar idag med Lean produktion och anser att de kommer 

fortsätta arbeta med det även i framtiden. Som litteraturen beskriver är det dock viktigt att 

integrera Lean-filosofin med automationen i produktionen. Lean Automation möjliggör den 

Smarta maskinen där information hämtas från en Smart produkt genom till exempel RFID. 

Metoder som Plug-and-Produce möjliggör dessutom förkortade omställningstider och en mer 

flexibel produktion då det bygger på modulära flexibla arbetsstationer som kan kopplas 

samman utan konfiguration (Kolberg och Züehlke 2015). För framtiden nämns en produktion 

uppbyggd av moduler som eftersträvbart på SkEP, delvis även detta för att hantera den ökade 

variantfloran som förväntas komma. Själva metoden Plug-and-Produce nämns inte med namn 

i intervjuerna, men enligt tolkning av SkEP:s beskrivning och litteraturen är det samma koncept 

som SkEP är ute efter. Längre fram i tiden anses även interaktionen mellan människa-robot 

bli stor, vilket är en satsning som redan påbörjats på SkEP genom forskningsprojektet Symbio-

TIC. Litteraturen beskriver en människas sensibilitet, flexibilitet och intelligens som svår att 

överträffa med automation. Samtidigt finns det många fördelar med att använda robotar på 

grund av de höga nivåer av kvalité som går att nå, samt förbättrad spårbarhet. Ett samarbete 

mellan montör och robot, där roboten är till för att stötta montören kan alltså bidra till en 

kombination av de bådas bästa egenskaper (Michalos et al. 2014). SkEP hoppas kunna införa 

interaktionen så fort tekniken är tillräckligt säker, men det förmodas ta upp mot tjugo år innan 

funktionen kan tillämpas fullt ut. På SkEP kan interaktionen tillämpas på komplicerade 

monteringsstationer eller där belastningen är hög på montören. 3D-Printing nämns som en 

teknik som kan komma i framtiden och kan bli nästa stora steg vad gäller den hållbara 

tillverkningen. Litteraturen bekräftar Printingtekniken som en del av den hållbara utvecklingen. 

Additiv tillverkning möjliggör att endast materialet som behövs för produkten används, vilket är 

positivt både inom den miljömässiga och den ekonomiska aspekten (Siemieniuch och Sinclair 

2015).  

Figur 31 visar de underliggande områden inom teknologi från nuläge till tjugo år. På fem år 

antas inte mycket ha förändrats, utan endast en naturlig förbättring genom små steg då 

befintlig teknologi förfinas och skalas av, samt att lösningar går från bristfälliga till verkligt 
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smarta. Inom tjugo år förväntas däremot människa-robot interaktionen vara implementerad. 

Även tekniker såsom Plug-and-Produce kommer sannolikt införas tillsammans med 3D-

Printing. Storleksskillnaden på cirklarna symboliserar de olika områdenas förväntade 

implementation och framgångsrikedom.  
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Figur 31. Förväntad förändring inom Teknologin. 

7.1.2 Information 

"Mycket av informationsdomänen i företaget är egentligen skelettet, vi ser ju 

aldrig skelettet hos oss människor men det är det som håller upp oss, 

informationen är företagets skelett.” (Intervju 13 2015) 

En Smart maskin ska kunna hämta information från den Smarta produkten genom användning 

av bland annat QR-koder och RFID (Kolberg och Zühlke 2015). Dessa informationsbärare 

används på SkEP i dagsläget för olika ändamål, bland annat till personalens ID-taggar och för 

ID-märkning av detaljer. Enligt intervjuerna kan SkEP:s maskiner idag endast kommunicera 

med produkterna i begränsade steg. Däremot har det genom samtal under 

observationsstudierna uttryckts att kommunikationen med maskiner genom det överordnade 

systemet och molnlagring bidrar till att ändringar av inställningar utförs offline. Ändringarna 

uppdateras sedan automatiskt i berörda operationer och minskar därmed manuella 

omställningar i maskinerna. I observationerna framgick även att monteringsstationerna är 

förberedda på vilken produkt som kommer. Dock blir det problem om en motor plockats ur 

linjen på grund av fel då stationen inte förstår mer än att det är fel produkt. Detta tyder på att 

kommunikationen faktiskt är begränsad och inte pågår i realtid.  

Majoriteten av informationen som används på SkEP är analog och mycket Excel-dokument 

används, vilket betraktas som ett problem av större delen av intervjudeltagarna. Att den ses 

som ett problem beror på risken att instruktioner inte uppdateras och att arbete i personliga 

Excel-dokument försvårar delning till andra parter. 

“Det är en resa i två dimensioner, dels så ska informationen tas fram, men sen ska den även 

kunna hanteras hos operatören. Det kommer kanske någon annan imorgon och gör 

sammanställningen.” (Intervju 11 2015) 
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Enligt litteraturen kan den analoga informationen i framtiden bytas ut mot någon form av AR-

display (Augmented Reality) (Ong och Nee 2004), och bidra till den Smarta operatören 

(Kolberg och Zühlke 2015). SkEP förväntar sig att den analoga informationen minskat inom 

fem år och blivit ersatt av ett digitalt gränssnitt. Dock kommer det med största sannolikhet 

fortfarande finnas mycket analog information kvar. Först om tjugo år förväntas det nya 

gränssnittet vara i någon form av AR-teknologi. Litteraturen beskriver olika 

användningsområden för AR, bland annat som monteringsstöd i form av glasögon, 

instruktioner och information (Michalos et al. 2015; Pirvu 2015; Kolberg och Zühlke 2015; 

Schmidt och Wang 2014; Syberfelt et al. 2014; Krüger 2009). Litteraturen stöttar därmed 

intervjudatan angående den analoga informationen som sannolikt ersätts av digitala gränssnitt.  

Som beskrivit tidigare i rapporten finns delade meningar angående tillräckligheten kring 

spårbarheten. Anledningen är troligen olika höga krav på spårningens avgränsning. En del 

menar att det räcker att begränsa till ett visst område eller tidsspektra, när övriga anser det 

viktigt att spåra ner till individnivå och en bestämd tidpunkt. Samtal under 

observationsstudierna bidrog till ytterligare information gällande spårbarheten. Under samtalet 

hävdas att bra spårbarhet erhålls genom hela förädlingskedjan genom de informationsbärare 

som används i produktionen. Genom denna skilda information är det svårt att fastställa hur bra 

spårbarheten är i nuläget. En trolig möjlighet är dock att spårbarheten är fullständig så länge 

produkten fortfarande är i produktion, men att informationen inte lagras för senare spårning. 

Veza et al. (2015) beskriver att bra spårbarhet kan genereras genom bland annat Smarta 

produkter och deras unika identiteter då möjligheten finns att alltid lokalisera dem. Produkterna 

på SkEP har idag unika identiteter, men dess status och historia är bristfällig. Även 

omgivningen är troligtvis inte tillräckligt smart för att tillåta fullständig spårbarhet. Interaktion 

mellan människa-maskin, olika AR-lösningar och andra tekniska lösningar kan enligt Michalos 

et al. (2014) också bidra till förbättrad spårbarhet. Om fem år antas spårbarheten vara bättre 

på SkEP eftersom mer information förväntas sparas. Om tjugo år kan däremot spårning ner till 

minsta beståndsdel troligen möjligliggöras då AR-lösningar och mer integrering med teknik har 

införts och kommunikationen behöver inte längre vara begränsad i särskilda steg. 

“Produktionsledaren ska kunna ta fram en läsplatta och direkt få fram 
analysen. Vilka produkter körde jag här då och hur blev det? Vilka resurser 
är kopplade till den produkten?” (Intervju 6 2015)  

 
I de Smarta fabrikerna ska informationen förvaras i en molnserver som människor, maskiner 

och andra fysiska objekt är anslutna till (Wang et al. 2015). I nuläget finns viss molnlagring på 

SkEP där den digitala informationen ligger i ett överordnat system. Enligt Zhu et al. (2011) 

behöver information även lagras i molnet för att ge personalen bättre tillgång till fakta. Flera 

intervjurespondenter beskriver att framtidens produktionspersonal måste få tillgång till 

information i realtid, vilket enligt litteraturen alltså är ett resultat av bland annat molnlagring. 

Tillsammans med utvecklingen av MES (Manufacturing Execution System) kan lagringen i 

molnet bidra till betydligt bättre informationshantering inom en snar framtid. Rashid et al. 

(2012) beskriver molnlagring som en viktig del för att uppfylla målen i den Smarta fabriken. För 

SkEP antas därför molnlagringen bara bli större och större längre fram i tiden. I intervjuerna 

framgick även att Andon-systemet skulle kunna användas på fler ställen i produktionen för 

insamling av trovärdig data. Enligt Kolberg och Zühlke (2015) kan Andoninformationen 

förmedlas och sparas genom bärbara dataenheter, vilket stödjer SkEP:s resonemang 

angående trovärdig data i och med Andon.     
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Figur 32 visualiserar uppskattad informationsutveckling på SkEP. Områden som finns idag 

förväntas finnas kvar även om fem och tjugo år, men i en annan skala. Om fem år förväntas 

den analoga informationen minskat, men fortfarande finnas kvar i en relativt stor mängd. Den 

analoga informationen förväntas dock endast finnas kvar i form av styrtavlor om tjugo år. 

Andon förväntas implementeras på fler områden om fem år. Däremot är det svårt att förutspå 

utvecklingen för så lång tid som tjugo år då molnlagring och det virtuella originalet kommer 

användas i större utsträckning. Övriga områden förväntas vara mer framgångsrika och 

utnyttjas mer än idag. Som helhet antas informationsområdet gå från att i dagsläget vara 

begränsat och otillräckligt, till att om tjugo år vara framgångsrikt och grundläggande för den 

Smarta fabriken.  
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Figur 32. Förväntad förändring inom Informationen. 

7.1.3 IT 

Vid intervjustudiens start ingick IT i informationsdelen, men allt eftersom intervjuerna fortskred 

framgick IT som för stort för att ingå under information. Få respondenter beskrev något positivt 

inom IT-området idag, men förhoppningen är stor på framgång i framtiden. Flera ansåg 

dessutom att området inte kan placeras under Information eftersom det tillhör Teknologi till lika 

stor del. Detta bidrog till att IT flyttades från Informationsområdet till ett eget område mellan 

Information och Teknologi, därav den blå-gröna färgen. 

Som tidigare beskrivet ska den Smarta fabrikens alla enheter vara uppkopplade och förmögna 

att kommunicera med varandra (Zuehlke 2010). I nuläget anser intervjudeltagare att SkEP inte 

är tillräckligt uppkopplade för att uppfylla litteraturens krav. Produktionspersonalen är som 

tidigare nämnt inte uppkopplad till informationen. Även tidigare resonemang i 

Informationsavsnittet angående oklarheter kring uppkopplingen gäller här. Litteraturen 

beskriver att CPS och IoT möjliggör fabrikens sammankoppling och uppkoppling, och kan 

därmed skapa en egen intelligens (Gorecky et al. 2015; Zuehlke 2010) och kommunikation 

mellan de olika komponenterna (Lee och Lee 2015). Idag har SkEP CPS och IoT till viss del, 

trots att majoriteten inte nämner att det finns, vilket förmodligen beror på okunskap angående 

begreppen. Genom att införa IoT och CPS kan SkEP i framtiden nå kraven på en flexibel, 

kraftfull och kostnadssnål produktion, vilket är en förutsättning för att bli en Smart fabrik 

(Gorecky et al. 2015; Kolberg och Zühlke 2015; Lee och Lee 2015; Wiesner et al. 2015). Att 
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allt blir uppkopplat möjliggör att alla har tillgång till samma information och kan därigenom 

arbeta tillsammans fast på olika ställen, vilket är viktigt i och med globaliseringen. För en bättre 

uppkoppling menar även SkEP att mer mobil- och trådlös teknologi bör införas. IoT förväntas 

enligt litteraturen bli nästa stora tekniska framsteg (Lee och Lee 2015), men enligt 

intervjudeltagare är IT-branschen skeptiska då säkerheten är omöjligt att garantera vid för 

komplexa system. Att implementera CPS och IoT fullt ut är en process som måste få ta tid. 

Förväntningen är användning inom fler områden på SkEP om fem år, dock inte fullt 

implementerat och fungerande förrän om tjugo år.  

Det arbetas idag mycket med simulering på SkEP och den virtuella beredningen anses 

framstående. Många simuleringslösningar har framtagits genom samarbete med Högskolan i 

Skövde. Simulering anses enligt intervjuer vara en förutsättning för att lyckas nå den Smarta 

fabriken. Detta är inget som uttrycks direkt i litteraturen, däremot läggs mycket vikt vid att 

simulering är ett verktyg för att få områden i den Smarta fabriken att fungera. Genom en 

simuleringsmodell är det bland annat möjligt att designa och bygga om en arbetsplats för att 

kontrollera optimeringar utan att störa produktionen (Michalos et al 2014), vilket framtidens 

nya produktionslinjer kan kräva. Jämfört med praktiska experiment har simulering även andra 

fördelar, inklusive perfekt kontroll då oönskade influenser elimineras och större möjlighet till 

experiment och undersökningar. Andra fördelar är förmågan att hantera större komplexitet i en 

experimentell design, samt förmågan att exakt spåra åtgärders intressanta resultat (Harrison 

et al. 2007). I framtiden kommer simulering användas ännu mer på SkEP och tanken är att 

den virtuella fabriken ska vara originalet. Innan förändringar implementeras i den fysiska 

verksamheten ska de testas i det virtuella originalet. I framtiden önskas data automatiskt 

samlas in av simuleringsmodellen för att reducera insamlingstid av information vid 

förbättringsarbete, samt för att lättare hitta redan insamlad information.  

Då krav förändras och händelser sker slumpmässigt är det inte möjligt för 

produktionspersonalen att alltid fatta rätt beslut och prioritera rätt då information saknas i 

realtid eller förmågan att bearbeta och utvärdera informationen saknas (Holm et al. 2014). Det 

Holm et al. (2014) beskriver är verkligheten för produktionspersonalen på SkEP i nuläget. 

Beslutsstödet är ytterst bristfälligt idag, men för framtiden anges beslutsstödet bli oerhört viktigt 

och ska utvecklas för att underlätta för personalen. Det är därmed en anledning till att mer 

information ska samlas in, för att sedan skala ner den och välja ut det viktigaste. 

“Tillbaka i tiden jobbade man mycket med att försöka få fram informationen, 

om 20 år kommer vi ha så mycket information att det kommer handla om att 

skala bort onödig information för att kunna ge bästa möjliga resultat”. 

(Intervju 6 2015) 

Litteraturen beskriver att framtidens produktionspersonal kommer vara tvungen att fatta egna 

beslut och ha förmågan att organisera sitt arbete själv (Siemieniuch och Sinclair 2015). För att 

stödja arbetet i realtid för personalen menar Frantzén (2013) att det krävs ett system för 

schemaläggning av prioriteringsordning. Det har inte uttalats i intervjuerna hur beslutsstödet 

ska se ut, men enligt Frantzén et al. (2011) kan ett bra beslutsstöd erhållas genom kombination 

av simulering och någon form av gränssnitt. Simulering ämnar hjälpa till att skapa nya scheman 

och gränssnittet möjliggör en enkel övervakning för personalen (Frantzén et al. 2011). 

Litteraturen beskriver olika sorters gränssnitt och genom implementering av AR kan rätt 

gränssnitt för olika situationer införas. AR-teknologier kan till exempel användas i samband 

med människa-robot interaktion (Abbas et al. 2012). Inom fem år förväntas SkEP ha ett 
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betydligt bättre gränssnitt, men det är osäkert om det kommer bestå av just AR, vilket enligt 

(Syberfeldt et al. 2014) beror på att dagens AR-lösningar inte är tillräckligt stabila för industriell 

miljö. Om tjugo år förväntas dock AR-teknologin fungera tillräckligt bra även för industrin, och 

flera intervjudeltagare tror på AR-lösningar som en del av produktionen. Enheter för 

visualisering av gränssnitt förväntas i intervjuerna bli läsplattor, glasögon och smartphones. 

Även ett bättre utnyttjande av MSS-skärmen föreslås från deltagare i både 

observationsstudien och intervjustudien. Även projektioner beskrivs i en intervju. Hårdvarorna 

beskrivs även av litteraturen som troliga visualiseringsenheter för AR-lösningar genom Pirvu 

(2015), Syberfeldt et al. (2014) och Abbas et al. (2012). AR-teknologierna kan bidra till 

individanpassad information beroende på operatör och erfarenhet, samt bidra till 

produktionens flexibilitet trots unika önskemål från kund (Kolberg och Zühlke 2015). 

Figur 33 beskriver IT-utvecklingen på SkEP från nuläge, fram till fem respektive tjugo år. De 

olika storlekarna på cirklarna symboliserar hur framgångsrika och hur väl implementerade de 

olika områdena betraktas i olika skeden. Det förväntas ske stora förändringar inom IT-området 

under de kommande tjugo åren. Området beskrivs indirekt som det störst växande genom 

utvecklingen av beslutsstöd, gränssnitt och AR-teknologier, CPS och IoT, samt det virtuella 

originalet.  

 

Figur 33. Förväntad förändring inom IT. 

7.1.4 Hållbar tillverkning 

Enligt de intervjuer som genomförts har Hållbar tillverkning beskrivits som det område SkEP 

är mest framstående inom. Enligt litteraturen ska aspekterna Ekonomi, Ekologi och Social vara 

lika stora och överlappa varandra för att en hållbar tillverkning ska uppnås (Bjarnadóttir och 

Bradley 2003). I nuläget uppskattas den ekonomiska delen vara störst då SkEP anser den 

ledande när det kommer till arbete med övriga aspekter. 

“Att hela tiden hitta en ekonomisk vinning i att jobba ekologiskt och socialt 
rätt, det är nyckelfaktorn. För om man kommer till hur ett företag drivs så är 
det ekonomin som styr, så man måste göra hållbarheten till en ekonomisk 
fråga.” (Intervju 7 2015) 
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För att möta utmaningar och bidra till mindre miljöpåverkan är återanvändning och återvinning 

viktigt att diskutera (Herrmann et al. 2015; Bjarnadóttir och Bradley 2003). Detta är en del 

SkEP arbetar mycket med redan idag genom återvinning av bland annat spillmaterial och 

skärvätska från bearbetningen. De arbetar även mycket med att sänka energikonsumtionen, 

vilket Siemieniuch och Sinclair (2015) beskriver som viktigt för industrier som vill påverka 

samhället positivt. En annan del i arbetet med den hållbara tillverkningen är förbättring av 

arbetarens hälsa och arbetssituation (Herrmann et al. 2015). Den fysiska ergonomin är SkEP 

bra på men ligger efter när det kommer till den kognitiva och psykiska ergonomin. Fortsatt 

utveckling kommer ske för den fysiska delen, men i framtiden bör även den kognitiva bli bättre 

för att undvika utbrändhet och stressjukdomar vid ökad produktion. Den Smarta fabriken är till 

för att stötta och sätta människan i centrum (Zuehlke 2010). SkEP är bra på att ta hand om 

anställda och majoriteten av respondenterna anser att fabriken varit människocentrerad sedan 

den byggdes i början på 1990-talet. Litteraturen beskriver att de tre faktorerna Personal, Fabrik 

och Kontext alla måste betraktas och utvärderas för att åstadkomma en människocentrerad 

fabrik (May et al. (2015). SkEP arbetar idag med de flesta delar som May et al. (2015) 

beskriver, men brister som tidigare beskrivit i den kognitiva ergonomin som ingår under 

Personal. Arbetet med den hållbara tillverkningen kommer fortsätta i små steg. Som beskrivet 

tidigare kan även 3D-Printing bli en möjlighet inom den hållbara tillverkningen då 

materialresurserna kan sänkas.  

Figur 34 visar utvecklingen av den Hållbara tillverkningen från idag till tjugo år. Det antas ske 

en naturlig förbättring i små steg för ett fortsatt framgångsrikt arbete inom hållbarhet på SkEP. 

 

Figur 34. Förväntad förändring inom Hållbar tillverkning. 

7.1.5 Kompetens 

Efter genomförda intervjuer anses nulägets kompetens på SkEP bestå av Personlig utveckling, 

Erfarenhet, Rekrytering, Utbildning, Samarbeten samt Ledarskap. Den personliga 

utvecklingen består av en kombination av engagemang och motivation att utbilda sig vidare 

inom företaget. SkEP har idag flera möjligheter för den personliga utvecklingen, bland annat 

genom MIP (Montör i Projekt) och OIP (Operatör i Projekt). MIP och OIP innebär att 

produktionspersonal deltar i olika projekt. Detta anses bra både av produktionspersonalen och 

av projektgrupperna då personalen i den dagliga produktionen kan bidra med kunskap som 

annars är lätt att försumma. Holm et al. (2014) skriver att engagemang och intresse krävs från 

de anställda för att få bästa resultat och driva förbättringar framåt. Kompetensutvecklingen 

diskuteras även tillsammans med lagarbete som allt viktigare när fabrikerna utvecklas. Det är 
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möjligt att anta att den personliga utvecklingen kommer växa med åren i takt med ökade 

kompetenskrav och mer självständiga arbetslag, då människan ofta växer med ökat ansvar 

och deltagande (Nilsson et al. 2011). En annan syn av kompetensen på SkEP beskrivs där 

åsikten är att vem som helst kan arbeta i produktionen utan större förberedelse.  

“I vårt område [monteringen], är människorna maskinerna. Ändå går vi ut på 
stan och tar första bästa som passerar och stoppar in i produktion. Vi måste 
få till en verksamhet där de vi får fram de bästa maskinerna och ställa in dem 
så att de utför det bästa jobbet och säkerställer att arbetet utförs rätt, innan vi 
stoppar in dem i produktionen. Vi borde hantera [rekryteringen] på samma 
sätt som vi hanterar maskiner”. (Intervju 1 2015) 

 
Ett annat problem anses vara industrins dåliga rykte. Detta medför att särskilt unga personer 

är svåra att rekrytera och hålla kvar på företaget, samt att för få söker tekniska utbildningar. 

Holm et al. (2014) uttrycker att strukturerat arbete är nödvändigt för att identifiera 

kompetensbrister och därefter säkerställa förbättringen genom träning och utbildningar. SkEP 

utnyttjar strukturerade arbetssätt, men det finns däremot ingen plan för kompetensen och 

ingen databas som tydligt visar vilka utbildningar personalen gått. Genom intervjuerna belystes 

vikten av utbildning återkommande. Detta dels som en satsning för att få fler ungdomar att 

välja tekniska gymnasier, men också genom ökad intern utbildning. Sveriges vision för den 

framtida tillverkningsindustrin, Produktion2030, ser utbildning som ett av de viktigaste 

instrumenten för fortsatt konkurrenskraft (Warrol och Stahre 2015). Även SkEP anser att 

konkurrenskraften kommer sitta i kompetensen i framtiden. Holm et al. (2014) framlägger 

dessutom treårigt tekniskt gymnasium som krav för anställning inom industrin, vilket även 

SkEP har som krav för sina anställda. För ökad teknisk integrering i framtiden benämns 

behovet av högre teknisk kunskap för medarbetarna på SkEP. Mycket av den tekniska 

kunskapen förmodas dock komma automatiskt i och med generationsskiften. Teknisk 

utbildning anses viktigt att ha innan anställning på SkEP och svårt för företaget att bistå med i 

efterhand. 

“Frågan är om man kan bli tillräcklig bra om man inte har rätt utbildning från 
början? Det tar iallafall längre tid än om man lärt sig det från början.” (Intervju 
7 2015) 

 
Samtidigt som den ökade teknikintegreringen enligt några intervjuer anses kräva en högre 
teknikkunskap, finns även tankar från andra intervjudeltagare att framtidens teknik kommer bli 
mer användarvänlig där vem som helst kan hantera den utan att det krävs särskild utbildning.  
 
Erfarenheten bland de anställda på SkEP betraktas vara god. Många har arbetat på SkEP 

länge och flertalet gånger har leverantörer berömt fabrikens anställda för deras engagemang 

och kompetens vid bland annat installationer av nya maskiner. Framtiden skulle dock kunna 

innebära lägre erfarenhet om personalen blir svår att hålla kvar en längre tid. Mycket 

information sitter i huvudet på personalen och förvinner därmed när de lämnar företaget. 

Därmed kan det bli ännu viktigare att i framtiden dokumentera och spara information.  

“Många pratar om att Sverige ska leva på kompetens och inte på låga priser, 
vi har en väldigt god kompetens bland montörer, det är inte problemet. Det är 
väl snarare så att vi har en massa kompetens som vi inte använder. Vi får nog 
börja med att utnyttja den kompetens som finns.” (Intervju 14 2015) 
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Litteraturen beskriver laget som viktigt där arbetskraftens förmåga till problemlösning och 

flexibilitet blir större tillsammans med ett ökat ansvar för beslut (Siemieniuch och Sinclair 

2015). Studien av Holm et al. (2014) markerar att arbetet borde utföras i mindre områden med 

unika och kvalificerade uppgifter där arbetslagen har fullt ansvar för sitt område. Detta har 

beskrivits i intervjuerna där det önskats mer självstyrande lag med individuell spetskompetens 

inom olika områden, vilket ökar ansvarsområdet för den enskilda individen. ”Det kommer nog 

att bli rätt höga krav för att kunna jobba i en fabrik i framtiden” (Intervju 7 2015). Holm et al. 

(2014) betonar att arbetsmiljön i framtiden kommer vara mer komplex och lagen kommer få 

ökade arbetsuppgifter och ett ökat ansvar. Enligt Lanier (2003) är definitionen på ett självstyrt 

lag en grupp av anställda med fullt ansvar för kvalité och kvantitet. Detta inkluderar även 

arbetsscheman, prestationsvärderingar, arbetsledning, budgetering och produktionskvoter. I 

intervjuerna framgår aldrig exakt hur självständigt laget förväntas bli i framtiden, men datan 

tyder på att produktionskvoter och budgetering fortfarande kommer ligga hos en annan 

funktion inom företaget. 

Idag ingår SkEP i samarbeten med andra företag och med Högskolan i Skövde. Framöver 

bedöms omvärldsperspektivet utökas ytterligare vilket bidragit till att fokusområdet “Omvärld” 

fått en egen del i kartläggningsfigurerna. Området samarbeten flyttades då från Kompetens till 

Omvärld. Även bemanningsföretagen som finns representerade på SkEP är en typ av 

samarbete som ingår i rekryteringen. Att hyra in personal anses fungera bra och flera 

intervjudeltagare förmodar att bemanningsföretagen kommer finnas kvar i framtiden. Även 

ledarskapet ingick till en början i fokusområdet Kompetens. Flera respondenter påpekade dock 

att det är så pass viktigt att det borde bli ett eget område. Därmed beslutades att flytta det från 

Kompetens och göra det till ett eget område.  

Inom kompetensen ingår flera olika delar. Framöver förmodas det bli en förbättring inom de 

flesta områden. Utstickande är dock utbildningen som förhoppningsvis kommer öka inom tjugo 

år och bidra till en högre kompetens. Erfarenheten kan dock bli ett problem om de anställda 

inte stannar kvar mer än några år på SkEP. Den stora förändringen antas ligga i självstöttande 

lag, det förväntas dock dröja innan lagen fullständigt kan betraktas som självstöttande. Figur 

35 visar hur utvecklingen inom Kompetens förväntas se ut från nuläge till fem, respektive tjugo 

år. 
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Figur 35. Förväntad förändring inom Kompetensen. 
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7.1.6 Ledarskap 

Respondenterna anser att ledarskapet måste förbättras i takt med övrig produktionspersonal 

och deras ökade kompetens. Ledaren måste klara av att stötta personalen och vara kunnig 

både inom produktionen och inom ledarskapet. Warrol och Stahre (2015) beskriver det 

industriella ledarskapet som avgörande för att program som Produktion2030 ska lyckas och 

framtidens utmaningar övervinnas. SkEP påpekar också ledarskapets framtida vikt och att den 

förväntas bli en större och mer central del. Ledarna måste även bli bättre på att stimulera och 

motivera personalen, samt ge bättre direktrapportering till produktionspersonalen. Tidskriften 

Chef genomförde en undersökning där drygt 1000 chefer deltog, med fokus på framtidens 

ledarskap. Några av de stora utmaningar som uppdagades var förmågan att hitta och behålla 

talanger, motivera och hitta medarbetarens drivkraft samt få alla medarbetare att gå åt samma 

håll. Förmåga för förändring, kommunikation och coachning togs upp som viktiga egenskaper 

(Emdén 2014). Intervjuerna på SkEP beskrev ingen tydlig bild för framtidens ledarskap. Dock 

anses acceptansen för ny teknik hos den äldre generationen som viktigt då de ofta har många 

högre hierarkiska positioner och kan därmed stoppa den tekniska utvecklingen. Det anses 

alltså viktigt att även äldre ledare är uppdaterade i utvecklingen. I andra sammanhang 

diskuterade deltagarna från SkEP svårigheten att behålla personalen, vilket Emdén (2014) 

beskriver som en stor utmaning för framtida ledare att axla. I undersökningen av Chef beskrivs 

framtidens ledarskap som mjukare än idag. Delaktighet, flexibilitet och coachning anses allt 

viktigare. För att nå ett mjukare ledarskap måste administrationsarbetet för ledaren minska så 

tiden finns för deltagande (Emdén 2014). Även SkEP talar om större delaktighet och motivation 

i framtiden. För medarbetarna gällande ökat deltagande i hela processen och organisationen, 

och för ledarna gällande ökad delaktighet i produktionen, vilket tyder på viljan att införa ett 

mjukare ledarskap. En annan syn på framtidens ledarskap är en utplaning av hierarkin. En 

respondent delgav sina tankar om att dagens ungdomar inte förväntas acceptera stora 

skillnader i hierarkier. Laniers (2003) studie om självstyrande lag påvisade att lag med delat 

ansvar är mer framgångsrika rent organisatoriskt än lag med mer traditionell hierarki.  

Respondenter från SkEP anser att mindset är en stor del i ledarskapet. Exakt hur mindsetet 

bör förändras har dock inte framkommit, däremot måste det bli ett mer gemensamt tänkande 

för hela företaget. Tankesättet rör både hur personalen ser på företaget och dess delar inom 

produktionen och organisationen, men även hur samhället betraktar Volvo Cars och SkEP. 

Ledarna anses även ha ansvaret att påverka mindetet för medarbetarna. Ett konkret exempel 

gav en respondent angående informationsspridning av sådan information som medarbetarna 

själva utvecklat. Idag anses personal skydda sin information för att kunna ”bli hjälte” vid 

problemlösning. Rätt tankesätt kan motverka detta beteende och istället bidra till att 

medarbetarna hjälper varandra att hjälpa sig själva. Figur 36 visar hur Ledarskapets utveckling 

och förändring från att i nuläget vara en liten del i Kompetensen till att i framtiden bli mer 

prioriterat. Figuren visar även hur Ledarskapet förväntas växa. 
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Figur 36. Förväntad förändring inom Ledarskapet. 

7.1.7 Omvärld 

Genom intervjuerna påpekades omvärldens påverkan. Därmed gjordes ett val att flytta över 

samarbeten till ett separat område kallat Omvärld. Detta eftersom samarbeten förväntas öka i 

framtiden genom fler forskningsprojekt, men även för att Volvo Cars utökas och globaliseras 

alltmer. Som tidigare nämnt är Produktion2030 ett exempel på ett projekt där flera företag ingår 

och där målet är att gynna den svenska industrin (Alpman 2014). Volvo Cars ingår inte som 

förankring i Produktion2030, men gynnas genom dess instrument och är ett exempel på hur 

företag går samman för att hjälpas åt och utveckla varandra. Symbio-TIC är ett annat exempel 

på samarbete där sju länder och femton företag medverkar för att utveckla och stärka 

människa-robot interaktionen. SkEP ingår i detta projekt tillsammans med Högskolan i Skövde. 

SkEP anser att det är oerhört viktigt att vara involverade i forskningsprojekt för fortsatt 

konkurrenskraft då det tar lång tid att implementera nytt inom bilindustrin på grund av de långa 

ledtiderna. 

Ytterliga aspekter som kommer påverka framtiden är bland annat klimathot och 

befolkningsförändringar. Det förmodas inte bli speciellt stora förändringar inom fem år, men 

inom tjugo år kommer det definitivt påverka. Regler för utsläpp och annan påverkan på miljön 

kommer ske både globalt och i Sverige. EU-länderna har bland annat som mål att sänka 

utsläppen av växthusgaser med 85-90 % till år 2050 (Röös et al. 2013).  Sverige har idag en 

stor inflyttning av människor från andra länder vilket också kommer påverka. Med en bra 

integrering är det dock möjligt att genom invandringen lösa problem, såsom kompetensbrist 

på längre sikt (Strömbäck 2015).  

Något som flera respondenter nämner är globaliseringen av Volvo Cars och hur det kommer 

påverka personalen. Personalen på företaget kan förväntas vara beredda att arbeta utomlands 

och företagen måste anpassa sig efter varandra för att säkerställa lika arbeten. Därmed 

kommer globala standarder bli allt viktigare och kulturskillnader måste överkommas. Från 

intervjuerna framgick att SkEP i framtiden borde bli mer integrerat med samhället för att lösa 

bland annat kompetensproblem. Om de anställda ska bli mer flexibla vad gäller arbetstider och 

arbetssäsonger måste aspekter på de anställdas personliga plan stödjas. Ett exempel är 

förskolor som kan behöva integreras mer med företaget. Detta stödjs av Hermann (2015) som 

beskriver fabrikens ökade integrering med samhället och hur fabriken kan stödja de anställdas 
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livsbalans. Barnomsorg, lagsporter inom företaget och andra sociala nätverk presenteras som 

exempel. 

Det är svårt att förutspå hur omvärldsperspektivet förändras över tid. Det kommer dock bli 

viktigt för SkEP och Volvo Cars som företag att vidmakthålla ständig uppkoppling mot 

omvärlden för att snabbt anpassa sig. Detta bedömer SkEP vara av vikt för att bygga världens 

bästa motorer år 2030. Företaget behöver vara förberedda på vad som komma skall, speciellt 

inom teknologin, samt avväga utnyttjandegraden och testa virtuellt innan något införs. Inom 

fem år förväntas inte mycket förändras jämfört med nuläget. Längre fram i tiden kommer 

troligtvis yttre omständigheter i egenskap av demografiförändringar och klimathot påverka 

alltmer. Ett större samarbete både med andra företag inom Volvo Cars samt skolor förväntas 

också i framtiden. Figur 37 visar hur området Omvärld flyttats från kompetens till ett eget 

område, samt vilka delar som kommer ingå i omvärld om fem, respektive tjugo år.  
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Figur 37. Förväntad förändring inom Omvärld. 

7.1.8 Produktionsplanering 

Produktionspersonalens arbetsmiljö påverkas av yttre faktorer, såsom efterfrågan i 

kombination med interna stokastiska omständigheter. Fabriken måste därför hantera och 

agera i en miljö med en stor informationsmängd och hög osäkerhet. Traditionella planerings- 

och styrsystem är inte tillräckligt bra för hantering av dessa osäkerheter, vilket genererar en 

negativ påverkan på produktionen (Holm et al. 2014). I dagsläget bedöms 

produktionssystemet på SkEP bristfälligt då det inte finns någon gemensam standard, samt 

består av hemmasnickrade lösningar. Dagens produktionssystem, MES, ska utvecklas och 

anpassas för att bli ett övergripande system som håller ihop informationen. Det utvecklade 

systemet ska göra det enklare att analysera produktionens resultat. I och med det utvecklade 

systemet ska den analoga informationen fasas ut och istället uppdateras i realtid. Utvecklingen 

av MES är tänkt att underlätta insamling av data då det idag finns problem med datainsamling 

från produktion, beredning och även andra ställen på företaget. Enligt Alpman (2014) krävs 

även nya produktionssystem och styrsystem för att uppnå Industri 4.0 då komplexiteten och 

datan i systemen ökar. Produktionsplaneringen kan i sin tur optimeras enligt Bagheri et al. 
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(2014) genom CPS, då maskiner kan jämföra sig själva med andra maskiner och därmed 

skapa nya arbetsordningar. 

Kanban-informationen är viktig för att kontrollera produktionsprocessen och få produkterna att 

känna till sina kommande egenskaper i processen (Kolberg och Zühlke 2015). Så SkEP 

används Kanban bland annat i form av materialbeställningsknapparna på monteringen. 

Genom systemet skapas sedan en prioriteringslista på monteringsstationerna för truckförarnas 

körrutin. Som beskrivet tidigare blir det problem i flödet om en motor tas ur produktionen då 

den borttagna motorn fortfarande finns kvar i systemet. Lagledaren måste själv ringa efter 

assistans för att ta ur den ur systemet vilket tar mycket tid. Genom ett digitalt Kanban-system 

är det enligt Kolberg och Zühlke (2015) betydligt enklare att göra ändringar gällande 

batchstorlekar och processer, vilket gör att materialbrist kan undvikas. En intervjurespondent 

delgav sina tankar kring automatisk Kanban-information genom den personliga ID-taggen. När 

en motor ska skickas vidare till nästa station måste taggen scannas. Eftersom stationen själv 

vet vilken motor som tillverkats och vilka material som används skulle automatisk Kanban-

information kunna möjliggöras. Materialbristen på grund av handhavandefel skulle då 

elimineras. I nuläget bedömer respondenterna inte logistiken på SkEP speciellt bra. 

Logistikområdet anses vara nedprioriterat och det finns ingen med fullständigt ansvar för 

förändringar och förbättringar inom området. Genom intervjuerna benämndes flera gånger att 

logistiken behöver förbättras, bland annat för att klara av en ökad global produktion. Vid 

fullständig implementering av det virtuella originalet förväntas dock förbättring av logistiken 

inkluderas.  

I figur 38 visas produktionsplaneringens troliga utveckling från idag till tjugo år. Eftersom flera 

påpekat produktionssystemen och logistiken som nedprioriterade idag kommer det i framtiden 

krävas en satsning för en bra materialtillförsel vid ökad produktion, både i Skövde och mer 

globalt. 
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Figur 38. Förväntad förändring inom Produktionsplaneringen. 

 Framtidens produktionspersonal 

Holm et al. (2014) uttrycker att arbete bör utföras i mindre områden med unika och 

kvalificerade uppgifter. Detta styrker SkEP:s utsagda förhoppning angående framtidens 

självständiga arbetslag. Både Holm et al. (2014) och SkEP diskuterar kompetensutvecklingen 

och lagarbetet som allt viktigare i och med fabrikernas utveckling. Framtidens arbete med mer 

interaktion med teknik och mer ansvarsområden antas bidra till ökade kompetenskrav, 
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speciellt inom teknikområdet. Genom mer teknikintegration kan även produktionspersonalens 

flexibilitet öka (Zuehlke 2010). Detta är en förutsättning för SkEP då framtidens personal 

beskrivs som flexibla både vad gäller arbetsuppgifter och hantering av produktvarianter, men 

även flexibla med arbetstider och att arbeta på en global bas. Siemieniuch och Sinclair (2015) 

beskriver även de anställdas flexibilitet som viktig tillsammans med en ökad 

problemlösningsförmåga. I och med en ökad teknikintegration förväntas operatörskåren på 

SkEP öka, medan montörskåren minskar. Detta innebär att det måste finnas kunskap och vilja 

att bli operatör istället för montör och förmågan att analysera och planera sitt arbete kommer 

bli allt viktigare.   

Framtidens självstöttande lag kommer innebära mer ansvar för produktionspersonalen. Enligt 

Holm et al. (2014) är det viktigt att både lagen och individen utvecklas eftersom ansvaret ökar 

med fler arbetsuppgifter. Detta styrker även SkEP:s beskrivning av ökat ansvar och att 

framtidens arbete för produktionspersonalen kan innebära mer variation och komplexitet. Även 

motivationen och deltagandet måste bli bättre för att ett bra arbete ska utföras. 

“Du måste ta ett större ansvar att arbetet fungerar väl, för det kommer att 
hänga ihop med resultatet. Folk kommer att känna sig behövda och att det 
spelar roll om man kommer hit eller inte.” (Intervju 11 2015) 

 
“När man kommer hit så ska man känna att det är ingen annan än vi som kan 
bygga det här och får vi problem så måste vi fixa det annars kommer 
produkterna inte ut.” (Intervju 11 2015) 

 
Det ska vara lätt för personalen på SkEP att ta rätt beslut genom bra beslutsstöd, något som 

idag är väldigt bristfälligt. Siemieniuch och Sinclair (2015) uttrycker att personalen kommer 

vara tvungna att ta egna beslut i framtiden för att erhålla en bättre effektivitet. Eftersom 

förändrade krav, slumpmässiga händelser och brist på information försvårar rätt 

beslutsfattande och prioriteringar krävs enligt Holm et al. (2014) ett system för att underlätta 

detta. Ett sådant system kan enligt Frantzén et al. (2011) erhållas genom en kombination av 

simulering och bra gränssnitt, vilket möjliggör enkel övervakning för personalen. Gränssnitten 

för produktionspersonalen kan komma i olika former, för monteringsstöd är bland annat 

glasögon en möjlighet (Syberfeldt et al. 2014), vilket även benämnts av intervjudeltagarna. 

SkEP kommer fortsättningsvis ha teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande 

vuxenutbildning som krav för produktionspersonalen. Även Holm et al. (2014) nämner treårig 

teknisk utbildning som krav för anställning inom industrin. Personalen ska även ha hög 

baskunskap och för framtiden beskrivs planeringskunskaper tillsammans med analysförmåga 

som allt viktigare när operatörerna blir fler och montörerna färre. SkEP beskriver även kunskap 

inom simulering och optimering som önskvärt. Holm et al. (2014) belyser vikten av ett 

strukturerat arbete för att identifiera kompetensbrister. Genom träning och utbildningar kan 

bristerna sedan åtgärdas. SkEP talar också om vikten av struktur och standarder i arbetet, 

samt att hitta brister i kompetensen. Respondenter beskriver dock att det saknas en plan för 

kompetensen i nuläget. För att åstadkomma självstyrande lag krävs dock att den individuella 

spetskompetensen säkerställs genom utbildningar. Det kan därmed bli viktigt för SkEP att 

utvärdera personalens befintliga kunskap och utbildningar. SkEP anser idag att de har en bra 

intern utbildning. En respondent beskriver även att de har en årlig utvärdering för kartläggning 

av nödvändiga utbildningar för de anställda, vilket motsäger SkEP:s avsaknad av en 

kompetensplan. Motorskolan är ett framgångsrikt koncept som bidragit med bland annat högre 

produktkännedom, kortare upplärningstid för att uppnå takttid, samt bättre kvalité.  
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I nuläget sitter mycket kunskap i de anställdas huvuden. Genom att dokumentera denna kan 

de bidra till större informationsinsamling, vilket är en uppgift framtidens produktionspersonal 

anses ha. Genom att personalen i framtiden ska vara anslutna till molnservern beskriver Wang 

et al. (2015) både lättare tillgång och bidrag till informationen. Utvecklingen av MES och 

molnlagringen kan därmed underlätta informationshanteringen för produktionspersonalen. 

Förutom att samla in den information som många har i huvudet idag kan 

produktionspersonalen bidra till information genom att snabbt uppdatera i molnet när problem 

och stopp uppstår. Med tekniska hjälpmedel vill intervjudeltagare göra det möjligt att ta en bild 

och/eller dokumentera för att sedan direkt ladda upp i ett gemensamt informationssystem. Ett 

bättre och mer stöttande ledarskap tillsammans med ett gemensamt mindset för hela företaget 

kan leda till att personalen på SkEP får en bättre förståelse för företaget, tekniken och 

systemen samt känner större ansvar för produktionen och därmed utföra ett bättre arbete.  

8 Resultat 

I resultatkapitlet framgår de viktigaste delarna ur analysen. En nulägesanalys och en 
framtidsanalys för fem och tjugo år betraktas för att kartlägga SkEP som Smart fabrik i 
dagsläget och i framtiden. Även rollen för framtidens produktionspersonal presenteras i 
resultatkapitlet.  

 Nulägesanalys 

För nuläget bedöms områdena Hållbar tillverkning och Kompetens som i helhet välfungerande 

och framstående. Det allmänna intrycket av Kompetensen är delvis smart. Den största orsaken 

till att den inte kan räknas som smart beror på att merparten av intervjudeltagarna anser att 

det inte finns någon tydlig plan för kompetensen. Det finns dock en plan för utbildningen då en 

respondent delger att kompetensen utvärderas varje år för medarbetarnas uppdatering rent 

utbildningsmässigt. Därmed antas att framför allt rekryteringen är den del som i nuläget 

betraktas planlös då flera uttryckt sin oro för framtida kompetensbrist. Utöver detta är 

ledarskapet det enda området inom kompetensen som anses ha flera brister, vilket anses bero 

på avsaknad av ett gemensamt tankesätt för alla ledare. Ledarna måste även utvecklas och 

bli mer involverade i produktionen, samt motivera medarbetarna att utföra ett bra arbete. 

Övriga delar inom Kompetensen anses välfungerande och därmed kan Kompetensen ändå 

räknas som smart i dagsläget. SkEP bedöms dock mest framgångsrika inom Hållbar 

tillverkning och betraktas som smart inom alla underliggande aspekter.  

Inom Teknologin finns både aspekter som betraktas smarta och osmarta. Automationen 

bedöms välfungerande och SkEP är konkurrenskraftiga när det kommer till automationen i 

fabriken och dess ständiga utveckling. Fabriken beskrivs dock som delvis överautomatiserad 

vilket bidrar till stelare produktionslinjer. Det allmänna intrycket av Teknologin är delvis smart, 

vilket beror på att mycket teknik implementerats för att stötta annan teknik, istället för att gå till 

rotorsaken. Endast hälften av de tekniska lösningar som SkEP själva bedömt som smarta kan 

per definition betraktas som smarta (se tabell 14). Bedömningen för Teknologin blir därför att 

SkEP inte kan betraktas som smart i dagsläget.   

Områdena Information och Produktionsplanering kan inte betraktas tillräckligt smarta och 

innehåller brister inom alla underliggande områden. Det allmänna intrycket för båda är väldigt 

dåligt, vilket beror på gamla system med information som är svår att uppdatera och lokalisera. 
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Logistiken är nedprioriterad, spårbarheten är inte tillräckligt exakt och molnlagring används i 

för liten utsträckning. Varken Informationen eller Produktionsplaneringen kan därför betraktas 

som smarta i nuläget. Även intrycket av IT är väldigt dåligt då det ligger efter i utvecklingen 

och det saknas en IT-ansvarig på teknikavdelningen. IT-avdelningen anses användas för 

mycket i avhjälpande syfte istället för att förebygga. Det är egentligen inget större problem med 

de gränssnitt som finns idag, problemet bedöms snarare ligga i att de inte utnyttjas tillräckligt 

och ser ungefär likadana ut som när de infördes. Simuleringen på SkEP fungerar däremot bra 

och tillsammans med Högskolan i Skövde pågår flera projekt för att utvidga användningen av 

simulering och lösa produktionsmässiga problem. I ett helhetsperspektiv kan inte IT-området 

heller betraktas som smart då det i dagsläget anses innehålla stora brister.  

Nulägesanalysen resulterar i att SkEP inte kan betraktas som smart i dagsläget. CPS (Cyber-

Physical Systems) och IoT (Internet-of-Things), samt Trådlös- och Mobil Teknologi anses inte 

användas i tillräckligt hög grad för att beskrivas som smarta. Däremot finns det stora 

utvecklingsmöjligheter inom dessa områden och en bra grund för SkEP att stå på när steget 

mot en smartare fabrik genomförs. Produktionen anses heller inte tillräckligt flexibel för att nå 

den Smarta fabrikens krav. Produktionslinjerna bedöms för stela och kan endast tillverka ett 

mindre antal varianter. En avskalning och förfining av tekniken och automatiseringen antas bli 

viktig som ett första steg mot en mer flexibel fabrik. De två sista kraven som litteraturen 

beskriver för den Smarta fabriken är Hållbar tillverkning och Människan i centrum. Inom dessa 

krav beskrivs SkEP som tillräckliga och till och med framstående när det gäller en hållbar 

produktion och fabrik. Självklart finns det alla möjligheter att bli ännu bättre, men i det stora 

hela betraktas områdena som smarta. En Smart fabrik kräver att alla enheter i fabriken kopplas 

samman och kommunicerar effektivt med varandra (Zuehlke 2010). Därför måste alla område 

integrera med varandra och ständigt utvecklas. I dagsläget är så inte fallet. Vissa 

underliggande områden interagerar med varandra, men i det stora hela är bilden att områdena 

i fabriken är allt för utspridda.  

Figur 39 visar en sammanställning av SkEP:s uppskattade framgångsrikedom i nuläget som 

Smart fabrik, ställt mot litteraturen. De olika områdena har placerats i relation till varandra för 

att illustrera hur framgångsrika de bedöms och hur integrerade de är med varandra. Som 

beskrivet tidigare uppfylls kraven för en Smart fabrik inom Hållbar tillverkning och Kompetens. 

Teknologin anses också bra men innehåller problem med för mycket teknologi som bland 

annat hindrar flexibiliteten i produktionen, vilket slutligen gör att området inte kan betraktas 

som smart. Mycket arbete krävs inom Information, Produktionsplanering och IT innan 

områdena kan betraktas smarta.   
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Figur 39. Områdenas framgångsrikedom på SkEP i nuläget. 

 Framtidens fabrik 

För framtiden förväntas SkEP förbättras inom de flesta områden. Hållbar tillverkning och 

Kompetens antas fortsätta uppfylla kraven för den Smarta fabriken. Skillnaden och svårigheten 

inom kompetensen om fem år bedöms vara att ungdomar inte väljer tekniska utbildningar på 

gymnasiet, och därmed kan det bli svårt att hitta rätt kompetens. I flera intervjuer beskrivs en 

oro för hur framtidens kompetens ska säkerställas. På grund av detta kommer högre krav 

behövas ställas på rekrytering. Den pågående teknikutvecklingen kommer förhoppningsvis 

bidra till att även Teknologiområdet uppfyller kraven för den Smarta fabriken. Detta genom en 

förfining och avskalning av de redan befintliga tekniska lösningarna. Detta kan även betraktas 

som första steget mot en mer flexibel fabrik. Förbättrad informationshantering kan genereras 

genom bättre digital realtidsuppdatering samt väl visualiserad information i fabriken. Det anses 

finnas alla möjligheter för molnlagringen och spårbarheten att förbättras och uppfylla målen, 

men de förväntas inte ha utvecklats tillräckligt mycket för att betraktas som smarta redan inom 

fem år. Vidareutveckling och större användande av det virtuella originalet samt bättre 

beslutsstöd för produktionspersonalen bidrar till större framgång inom IT-området. I ett 

utvecklingsperspektiv är fem år en relativt kort tid och därmed är det allmänna intrycket för IT-

området att det inte kommer hinna hända så mycket. För Produktionsplaneringen ligger 

mycket förhoppningar på utvecklingen och förbättringen av MES. Målsättningen är att MES 

ska vara uppdaterat fullständigt inom fem år vilket även kommer ge ett stort bidrag till 

förenklingen av informationshanteringen. Eftersom logistikområdet inte har utvecklats i samma 

takt som resten av produktionen antas det vara för mycket arbete kvar för att området ska 

kunna betraktas som smart inom fem år.  

Framtidens ledare beskrivs besitta högre kunskap inom både ledarskap och produktion. Bättre 

stöd och motivering av medarbetarna anses viktigt. Det beskrivs däremot inte hur det ska 

uppnås, men det poängteras som viktigt. Det är heller inte direkt uttalat hur mindset, eller 

företagets tankesätt bör förändras, endast att det måste bli mer gemensamt för alla. Som 

helhet antas det därför inte bli någon större förändring inom Ledarskapet de kommande fem 
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åren. Även omvärldsperspektivet förväntas bli allt viktigare i framtiden. Samarbeten med 

högskolor, företag och andra Volvo Cars fabriker kommer fortsätta och SkEP inser vinsterna i 

att vara engagerade i forskningsprojekt för fortsatt konkurrenskraft. Omvärlden är svår att 

förutse och företaget måste konstant anpassa sig därefter. SkEP tillsammans med hela Volvo 

Cars måste i framtiden vara medvetna och beredda på de förändringar som kan tänkas 

komma. SkEP måste även bli bättre på globaliserade standarder och säkerställa att de följs. 

Området Omvärld måste ändå betraktas som smart om fem år då SkEP är medvetna och 

beredda på att händelser kommer påverka företaget och de är redan i nuläget bra på att 

anpassa sig efter världen utanför.  

De flesta beskriver små förbättringar och finjusteringar av redan implementerade processer 

och tekniker. Det är därför möjligt att anta att framförallt molnlagring, CPS och IoT inte har 

införts tillräckligt för att uppfylla kraven för den Smarta fabriken inom fem år. Utan större 

förändringar kommer heller inte produktionen kunna bli så mycket mer flexibel. Förbättringar 

inom den Trådlösa- och Mobila Teknologin antas ske stegvis när redan befintlig teknik behöver 

bytas ut, vilket förhoppningsvis även bidrar till att den fysiska produktionen blir mer flexibel. I 

intervjuerna framgick tydligt att inte mycket hinner hända inom fem år. Analysen av den 

närliggande framtiden blir därför att SkEP i helhet inte kan betraktas som smart. Det är dock 

fullt möjligt att de kommit en bit på vägen om arbetet styrs mot målen för den Smarta fabriken.   

Figur 40 visar en uppskattning på hur framgångsrika SkEP tror de kommer vara om fem år, 

jämfört med vad litteraturen säger. Figuren visar hur områdena antas förhålla sig till varandra. 

Som visualiserat har nu Ledarskap och Omvärld lagts till i figuren. Mindre förbättringar antas 

ha införts inom samtliga områden. Genom ett förbättrat MES har Produktionsplaneringen 

förbättrats och Informationshanteringen förenklats. Även IT bedöms förbättrats något. 

Generellt sett är områdena mer centrerade och integrerade, något som MES förhoppningsvis 

också kommer bidra med.  
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Figur 40. Uppskattad framgångsrikedom på SkEP om fem år. 
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Inom tjugo år är det enligt litteraturen möjligt att vara smarta, och även SkEP tror att de kommer 

vara det. “Det måste man ju tro, det blir ju jättejobbigt om man inte tror det, då har man ju 

redan gett upp.” (Intervju 8 2015). Inom alla de områden som blivit bättre från nuläge till fem 

år kommer utvecklingen bidra till att de är ännu bättre om tjugo år. Teknologiområdet kommer 

innehålla nya tekniker, såsom interaktion mellan människa-robot och eventuellt även 3D-

Printing. Det är svårt att säga hur framgångsrika de kommer vara inom dessa tekniker, men 

om teknikutvecklingen tillåter det och säkerheten är tillräckligt pålitlig finns det inget som tyder 

på att de inte lyckas. Informationsområdet måste bli bättre om tjugo år då det finns stora brister 

idag och den Smarta fabriken kräver god tillgång till information för alla enheter och människor. 

Delar såsom styrtavlor, molnlagring och spårbarhet förväntas vara bra om tjugo år då det 

funnits lång tid att utveckla och stabilisera dem. Det är även inom IT och Information de största 

förändringarna förväntas ske. Det virtuella originalet förväntas användas fullt ut tillsammans 

med bra gränssnitt, och beslutsstöden antas innehålla fullständig information. CPS och IoT 

som måste vara framstående för att ett företag överhuvudtaget ska kunna kalla sig smarta, bör 

inom tjugo år utvecklats för att alla enheter inom produktionen ska kopplas upp och 

kommunicera med varandra. SkEP har inte uttryck införandet av CPS och IoT direkt, men 

förväntar sig ha dess funktioner fungerande inom tjugo år. På grund av högre variantflora och 

högre grad av globalisering måste även logistiken fungera på ett bättre sätt. Logistiken 

beskrivs flertalet gånger som nedprioriterat idag, men i framtiden måste den hålla jämna steg 

med övriga områden för att kunna hålla igång en mer komplex produktion med en ökad 

kapacitet. Även Ledarskapet måste utvecklas och bli bättre även om tjugo år. Som tidigare 

nämnt är det svårt att förutspå hur det kommer se ut eftersom ingen tydlig målbild beskrivits. 

Det är möjligt att anta att stöttande och motiverande ledare anses viktigt även om tjugo år. 

Ledarna måste dessutom fungera med framtidens självstyrda lag och medarbetarnas ökade 

kompetens. Det finns inget skäl att misstänka att den Hållbara tillverkningen kommer 

försämras om tjugo år. Området förväntas självklart utvecklas men i en mer konstant takt än 

övriga områden. Omvärlden kommer, som beskrivet tidigare, alltid vara svår att förutsäga men 

den kommer alltid påverka. Påverkan kommer dels ske genom samarbeten, men även genom 

förändringar i demografi och klimathot. Företagets anpassningsförmåga kommer bli ännu 

viktigare tillsammans med en bra uppkoppling mot omvärlden. SkEP anses redan idag vara 

bra på detta och det finns ingen anledning att tro att det kommer förändras i framtiden.  

Tjugo år är långt fram i tiden vilket gör det omöjligt att med säkerhet beskriva hur det kommer 

se ut. Forskning inom områdena talar dock för framstående funktion om tjugo år. Det finns 

anledning att tro att molnlagring, CPS och IoT kommer vara fullständigt implementerat om 

tjugo år. Teknologin antas också naturligt övergått till trådlöst och mobilt. Viktigt är att SkEP 

fortsättningsvis arbetar med att sätta människan i centrum, men det finns idag ingenting som 

tyder på motsatsen. Samma sak gäller för den Hållbara tillverkningen. En stor satsning antas 

dock krävas inom flexibiliteten för att i framtiden betraktas som en Smart fabrik. Det finns stora 

utmaningar som måste överkommas där den främsta påstås vara lokalen som den ser ut idag, 

tillsammans med redan investerade pengar i befintliga produktionslinjer. Målet med 

flexibiliteten måste också tydligt beskrivas, om det så är fullständigt kundanpassade produkter, 

resurssnål tillverkning eller en modulbaserad produktion i Industri 4.0 anda. Interaktion mellan 

människa-robot kommer bidra till flexibiliteten, tillsammans med självstyrda lag och självstyrda, 

Smarta produkter och maskiner. Ett stort framtida orosmoment gäller kompetensen och 

bemanningen. För att klara av att hantera dessa befarade brister måste mycket fokus läggas 

på rekrytering och integrering i samhället.  
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Figur 41 visar en uppskattning på hur framgångsrika SkEP tror att de kommer vara om tjugo 

år, ställt mot vad litteraturen säger är möjligt. SkEP antas ha större framgång inom alla åtta 

områden samtidigt som områdena interagerar mer med varandra. Förhoppningen är en 

centraliserad figur av områdena. Ett stort frågetecken ligger dock under kompetensen. Om det 

i framtiden inte kommer finnas människor med rätt teknisk kompetens att anställa, kan det 

direkt leda till brister inom alla övriga områden och den Smarta fabriken kommer bli oerhört 

svårt, om inte omöjlig, att uppnå.  
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Figur 41. Uppskattning av SkEP:s framgångsrikedom om tjugo år. 

Figur 42 visar tydligt förväntad utveckling inom de olika områdena på SkEP från dagsläget till 

tjugo år. Utevecklingsfiguren visualiserar tillökning av områden, förväntad framgång samt 

integrering och centralisering av områdena. 
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Figur 42. Förväntad utveckling från idag till tjugo år. 
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 Framtidens produktionspersonal 

Efter resultatet av analysen har en figur tagits fram för produktionspersonalens framtida roll på 

SkEP, se figur 43. Kompetenskravet för den framtida produktionspersonalen i den Smarta 

fabriken förväntas även fortsättningsvis vara gymnasieutbildning med teknisk inriktning. Utöver 

detta ska personalen ha hög baskunskap, planeringskunskaper samt individuell 

spetskompetens. Personalen ska ha hög flexibilitet gällande arbetsplats, arbetstider och 

hantering av arbetsuppgifter. Teknik-, process- och systemförståelse samt förmåga att 

analysera sitt arbete och produktionen anses allt viktigare i framtidens komplexa och 

självständiga fabrik. Produktionspersonalen förväntas ha hjälp av någon form av beslutsstöd 

samt bidra till informationshanteringen. De antas ha ett mer komplext arbete vilket ökar 

ansvaret och kräver hög motivation och deltagande. Personalen förväntas också interagera 

och vara mer integrerade med tekniken i fabriken. De kvalifikationer som Holm et al. (2014) 

tagit fram men som saknas för den framtida produktionspersonalen på SkEP är 

materialförståelse, IT-kunskap, innovativa, språkkunskaper samt förebyggande lagarbete. 

Dessa punkter betraktas dock finnas på SkEP till viss del, trots att de inte uttalats rakt ut som 

önskvärda kvalifikationer för framtidens produktionspersonal. 

Sammanfattningsvis ska arbetet för SkEP:s framtida produktionspersonal underlättas genom 

den Smarta fabriken. Integrationen med teknik kommer bland annat innebära förbättrad 

ergonomi vid införande av människa-robot interaktion, samt bidra till bättre tillgång och 

visualisering av information genom AR-tekniker. Framtidens beslutsstöd förväntas bistå 

personalen med snabba och tydliga beslut. Samtidigt som tekniken underlättas för personalen 

innebär det också högre krav på teknisk kompetens, samt en förståelse för tekniken, systemen 

och företaget. En del i förbättringen av den framtida informationshanteringen är personalens 

delaktighet och bidrag till datainsamling. Framtidens självstöttande lag med spetskompetens 

tillsammans med ökad komplexitet och variation i arbetet förväntas innebära mer ansvar för 

individen. Ett ökat deltagande och en högre motivation antas också genereras genom 

självstyrda lag. Utöver kravet på teknisk gymnasieutbildning ska framtidens 

produktionspersonal även ha en bra bas- och planeringskunskap, samt analysförmåga. De 

måste bli mer flexibla, både för att hantera fler produktvarianter, samt flexibla gällande 

arbetstider och arbetsplats för att hantera globalisering och konjunkturförändringar. 

Personalen och dess kompetens antas vara en förutsättning för att nå den framtida Smarta 

fabriken och behålla konkurrenskraften inom branschen. Människan kommer fortfarande i 

någon form ha en betydande och central roll i den Smarta fabriken.       
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Figur 43. Framtida roll för produktionspersonalen på SkEP. 

9 Diskussion 

I detta kapitel utvärderas genomförandet av intervjuerna och observationerna. Författarna 

diskuterar även och tar ställning till resultatet.  

 Utvärdering av datagenereringsmetoder 

Observationsstudien genomfördes under ett tillfälle i O2-fabriken och två tillfällen i S-fabriken. 

Observationerna var deltagande vilket betyder att produktionspersonalen var medveten om 

studien och besvarade även frågor. Författarna anser att studien tillförde ökad bredd för 

projektet, dels genom att författarna fick en ökad förståelse för produktionen, samt att 

produktionspersonalen kunde bidra med synpunkter. Observationerna låg även som grund till 

intervjuguiden som användes i intervjustudien.  

För intervjustudien utfördes totalt fjorton semistrukturerade intervjuer med personer inom olika 

arbetsområden på Volvo Cars i Skövde och Högskolan i Skövde. Efter genomförandet av 

intervjuerna samt en sammanställning av resultatet kan författarna konstatera antalet 

genomförda intervjuer som tillräckliga utefter projektets begränsade tid. Författarna anser även 

att det var ett gynnsamt val att intervjua personer med olika inriktning av expertis då viktig 
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information erhölls inom flera områden. Mycket data genererades inom de områden som var 

fastställda från projektets start; Teknologi, Information, Hållbar tillverkning och Kompetens, 

vilka tydligt visades i kartläggningsfigurerna med underliggande områden. Däremot har 

informationen inom områden som tillkommit under intervjuernas gång varit något tunnare. 

Detta anser författarna bero på att de inte funnits med i kartläggningsfigurerna från början och 

därför i vissa fall ofrivilligt förbisetts både av intervjuare och respondent. Där inkluderas 

områdena Ledarskap, Produktionsplanering samt Omvärld, vilka halvvägs in i intervjustudien 

fördes in. Författarna anser därför att analysen varit svårare att genomföra inom dessa 

områden. Skribenterna inser dessutom att det fortfarande finns områden som inte är kartlagda 

och att vissa områden kan ha placerats fel i figurerna. Då skribenterna själva inte arbetar på 

SkEP är alla företagets funktioner svåra att täcka upp och med projektets begränsade tid är 

det omöjligt att kartlägga alla områden. I intervjustudien gjordes även valet att inte skilja på 

forskare från HIS och anställda på SkEP, det kunde dock varit intressant att skilja på 

framtidsperspektivet och ställa forskarnas åsikter mot SkEP:s för ytterligare analys. 

Majoriteten av intervjurespondenterna har inte arbetat ute i den dagliga produktionen på flera 

år. Detta resulterade i att flera var dåligt uppdaterade och kunde inte besvara frågor som rörde 

den dagliga produktionen och flera av dess funktioner. Observationsstudien blev därför extra 

viktig för att konstatera nuläget speciellt inom Teknologiområdet. Största delen av resultatet 

baseras på intervjustudien. Anledningen är dess höga omfattning samt möjligheten att gå in 

djupare i frågeställningarna. Datagenereringsmetoderna var kvalitativa i enlighet med 

litteraturen, men bidrog även med kvantitativ data vilket visualiseras genom tabellerna i kapitlet 

för intervjustudien. Författarna anser att ytterligare en observation efter intervjustudiens 

avslutande hade kunnat bidra med djupare analyser av resultatet, samt förtydliganden av 

frågetecken.  

 Diskussion av resultat  

Ett framtida problem förväntas bli brist på personal med rätt kompetens då färre personer 

ansöker till tekniska utbildningar och arbete inom industrin. Författarna bedömer att resurser 

bör läggas på rekrytering för att locka fler människor till industrin och tekniska utbildningar. 

Detta är något som SkEP gör idag, till exempel genom Volvogymnasiet, men skribenterna 

anser att större satsning bör läggas även på yrkeshögskolor. Författarna bedömer det enklare 

att locka vuxna personer till tekniska utbildningar än ungdomar som ska börja gymnasiet. En 

annan anledning är att yrkeshögskolan kan utbilda direkt för något mer avancerade 

produktionsarbeten, medan högskolor och universitet vanligen examinerar studenter för 

tjänstemannapositioner. Vinsten för SkEP:s del är att de kan anställa redan utbildade 

operatörer och slipper därmed internutbilda montörer för operatörsarbeten, vilka förväntas bli 

vanligare i framtiden. 

Flertalet respondenter beskriver självstöttande lag som en del i SkEP:s framtida produktion. 

Litteraturen beskriver självstyrande lag, där medlemmarna själva tar alla viktiga beslut och 

ansvarar för bland annat budgetering och produktionskvoter. Författarna förmodar att 

arbetslagen inte kommer bli så självständiga inom tjugo år och misstänker att det heller inte 

varit majoriteten av respondenternas tanke. Skribenterna tillsammans med flera respondenter 

på SkEP anser att medlemmarna i lagen istället bör ha två professioner, den ena som montör 

eller operatör, och en annan som till exempel produktions- eller underhållstekniker.  
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Litteraturen fastställer att alla aspekter inom den hållbara tillverkningen ska vara jämbördiga, 

medan SkEP anger den ekonomiska delen som drivande och därmed störst. Författarna anser 

precis som litteraturen att alla delar bör vara lika stora, men förstår SkEP och inser svårigheten 

då företaget alltid måste vara vinstgivande. Det ultimata är självklart när ekonomin gynnas av 

att den sociala och ekologiska aspekten drivs framåt. 

Författarna anser precis som SkEP att ledarskapet är viktigt och måste utvecklas för att skapa 

en mer deltagande och motiverad personalstab, vilket är beskrivit som viktigt för framtidens 

produktionspersonal. För att SkEP ska få ett framgångsrikt ledarskap anser skribenterna att 

de måste fastställa en bild för hur framtidens ledare ska se ut, och sedan arbeta för att nå 

dessa mål. Författarna anser även att motstridiga ledare, ofta av den äldre generationen, kan 

bidra till att teknikutvecklingen stannar upp, eller att företaget aldrig vågar ta steget mot den 

Smarta fabriken. Litteraturen beskriver framtidens ledarskap som mjukare, vilket kräver mindre 

administrativt arbete för ledarna. Skribenterna anser också att ett mjukare ledarskap skulle 

bidra till att ett bättre arbete utförs och tror att framtidens informationshantering kan bidra med 

mindre administrativt arbete för ledarna.   

Teknik som införs för att stötta annan teknik beskriver SkEP som ett problem idag, men 

bedömer att den om fem år skalats av och förfinats för att undvika dessa problem. Författarna 

anser dock att risken för samma problem finns kvar vid nya implementationer. Enligt 

skribenterna är det viktigt att analysera att alla lösningar som implementeras verkligen behövs, 

och inte införs endast i stöttande syfte. Med framtidens ökade teknik anser författarna att detta 

blir ännu viktigare för att hålla nere komplexiteten i systemen. Framtidens teknik beskrivs dels 

som användarvänlig och lätt att hantera, och dels som mer komplex där högre kompetens 

krävs. Författarna tror att i en övergångsperiod kommer den nya tekniken kräva hög 

kompetens för alla som arbetar inom produktionen, men efter en ordentlig inkörningsperiod 

och förfining av tekniken ska den så småningom bli så pass bra och enkelt att vem som helst 

kan hantera den.  

Det forskas mycket inom interaktion mellan människa-robot, och ett projekt inom området som 

SkEP är involverade i förväntas vara klart om fem år. Författarna bedömer att tekniken, och 

framförallt säkerheten inte är mogen nog att i en större skala införas i produktionen redan om 

fem år. Däremot bedömer författarna att människor och robotar kan interagera på ett säkert 

sätt om tjugo år och på så sätt även bidra till en mer flexibel produktion. Även 3D-Printing som 

teknik blir större och större och författarna förmodar en viss användning av denna på SkEP 

om tjugo. Det kan därför vara en bra idé för SkEP att starta projekt inom denna teknik redan 

inom en snar framtid. För att lyckas med den modulbaserade produktion som SkEP vill åt anser 

skribenterna att Plug-and-Produce är en bra metod då det bland annat minskar manuella 

omställningar. 

Den analoga informationen har av SkEP benämnts som problematisk och önskas försvinna. 

Författarna anser att denna borde ersättas av digital information så snart som möjligt. Tekniskt 

sett betraktas det möjligt att byta ut den fullständigt redan i nuläget och skribenterna ser ingen 

anledning för SkEP att behålla någon analog information. Dock anar författarna att den till viss 

del finns kvar på SkEP även om tjugo år i någon form av back-up information då de inte antas 

våga avskaffa all analog information. Styrtavlor och liknande anser författarna däremot vara 

ett bra och tydligt sätt att visa information. Styrtavlorna i sig kan vara digitala, det viktiga anses 

vara att de är en samlingsplats både för informationen och för medarbetarna. 
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Precis som flera intervjurespondenter påpekade anser även författarna att spårbarhet ska 

innebära möjligheten att spåra produkter och delar ner till minsta beståndsdel och en bestämd 

tidpunkt. Detta förmodar skribenterna, precis som SkEP att även kunderna anser vara en 

självklarhet i dagens tekniska samhälle. Författarna ser inga hinder för SkEP att uppnå 

nästintill full spårbarhet inom fem år om satsningen görs och det anses tillräckligt viktigt. Vad 

gäller molnlagring bedömer intervjurespondenterna att det inte finns speciellt mycket 

information sparat i molnet i nuläget. Enligt författarnas definition på den Smarta fabriken är 

molnlagring ett krav. De anser därför att mer information så snart som möjligt måste laddas 

upp i molnet för att alla ska få del utav den. SkEP beskriver stora problem inom 

informationshanteringen då det är svårt att hitta information, vilket molnlagring kan vara direkta 

lösningen på. Första steget för bättre informationshantering anser författarna bör vara 

eliminering av Excel-dokument och annan information som idag finns utplacerad i olika datorer 

i fabriken. Istället bör ett standardiserat arbetssätt för dokumentation införas där allt sparas i 

molnet för samtligas åtkomst. Systemsäkerheten måste dock först försäkras vilket både 

respondenter och litteraturen beskriver som en utmaning när mycket information är 

uppkopplad. Det är därför viktigt att hemlig information inte laddas upp förrän säkerheten kan 

säkerställas. 

CPS (Cyber-Physical Systems) och IoT (Internet-of-Things) är ett krav i den Smarta fabriken. 

Dessa områden kunde inte respondenterna ge mycket information angående då de flesta var 

obekanta med termerna och ovetandes om dess existens på SkEP. CPS och IoT har 

författarna dock observerat att de har till viss del och med stöd av litteraturen är det möjligt att 

påstå att det oundvikligen kommer införas mer i framtiden då SkEP går mot en smartare fabrik. 

Redan idag utvecklar, och till viss del använder SkEP en simuleringsmodell som i framtiden 

ska vara originalet för fabriken. Skribenterna anser precis som SkEP att denna typ av modell 

är rätt väg att gå för att driva produktionen framåt. Vid satsning krävs förhoppningsvis inte tjugo 

år för att få det virtuella originalet att alltid exekvera i bakgrunden och tilldela information. 

Skribenterna förmodar även att en stor del av dagens logistikproblem kan reduceras genom 

det virtuella originalet då även fabriken och den globala materialhanteringen måste betraktas. 

Författarna tillsammans med SkEP förmodar att framtidens gränssnitt visualiseras genom AR-

glasögon, smartphones och läsplattor. Arbetsplatserna ska utvärderas för implementering av 

rätt hjälpmedel. Även gränssnitten ska vara anpassade efter arbetsplatsen och personalens 

förutsättningar. Mycket forskning pågår gällande AR-teknologi då både SkEP och andra 

företag tror på en framtida implementering i industriell miljö. Beslutsstöd beskrivs i dagsläget 

av SkEP som en av de viktigaste utvecklingspunkterna då det idag anses högst bristfälligt. 

Författarna anser också att beslutsstödet borde förbättras så snart som möjligt för att 

underlätta för produktionspersonalen. Informationsinsamlingen anses dock måste öka och 

förbättras innan det är möjligt att utveckla beslutstödet. Kombinationen av molnlagring, virtuellt 

original och ett tydligt gränssnitt kan möjliggöra ett bra beslutsstöd. 

SkEP beskriver att uppdateringen av MES (Manufacturing Execution System) kan lösa flera 

befintliga problem. Någon respondent nämnde lite skämtsamt att det finns en tro att det 

förnyade systemet ska lösa alla problem. Målsättningen är att uppdateringen av MES ska vara 

fullständigt införd om fem år. Författarna anser att uppdateringen endast är en liten del utav 

det som behöver göras för att uppnå en välfungerande produktionsplanering och 

informationshantering. En annan del är återigen ökad informationsinsamling och molnlagring 

tillsammans med ett bättre logistiksystem. Flertalet respondenter beskriver logistiken som 
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eftersatt i dagsläget och författarna håller med om att det idag finns mycket brister. Dock 

beskrivs inga pågående projekt eller vidare förbättringsförslag av anställda på SkEP. I 

dagsläget går nästan alla logistikprojekt genom HIS, men författarna anser att någon anställd 

på SkEP borde vara största kraften för att driva logistiken framåt. Skribenterna tillsammans 

med respondenter från SkEP anser att det är viktigt med en större satsning på logistiken för 

att kunna hantera framtidens ökade variantflora samt företagets globalisering.  

Både skribenterna och SkEP ser endast fördelar med samarbete med högskolor och andra 

företag för utbyte av kunskaper och för att följa med i teknikutvecklingen. Framtida utmaningar 

kan bli klimat- och demografiförändringar. Författarna tror dock att SkEP har tillräckligt bra 

förutsättningar för att kunna hantera påverkan utifrån genom deras inställning att hela tiden 

vara uppkopplad mot omvärlden och utvecklingen. Skribenterna bedömer dessutom att en 

ökad immigration av människor är viktig för att säkerställa framtida kompetens. Det krävs dock 

en satsning för att locka dem både till industrin och tekniska utbildningar. 

Flexibilitet är ett krav för den Smarta fabriken. I projektet har det inte framgått hur SkEP:s mål 

ser ut angående flexibiliteten, utan påpekas endast att flexibiliteten måste öka. Författarna 

anser att SkEP själva måste ta fram en specifikation på i hur stor utsträckning de ska tillverka 

kundspecifika produkter och därefter hur flexibel produktionen behöver vara för att uppfylla 

den graden av kundanpassning. Författarna bedömer att motorproduktionen troligen inte 

kommer vara fullständigt kundanpassad om tjugo år. Därmed är författarnas syn på SkEP:s 

framtida flexibilitet en modulär produktion med flera olika produktvarianter där ett bra 

beslutsstöd och tydliga realuppdaterade instruktioner möjliggör effektiv produktion. 

Skribenterna anser även att kommunikation mellan fabrikens alla delar är en förutsättning för 

fullständig flexibilitet, vilket innebär att alla enheter och människor måste vara uppkopplade. 

Detta är även en förutsättning för att bli en Smart fabrik. En annan aspekt av flexibilitet är att 

produktionspersonalen är flexibla med arbetstider och arbetsplatser. Detta har respondenter 

nämnt som något som kan bli viktigt i framtiden för att hantera konjunkturförändringar och 

efterfrågan. Författarna förmodar att detta kan ske i större bemärkelse än idag. Vikten av att 

företaget kan erbjuda funktioner för att underlätta sociala behov som barnomsorg och boenden 

blir i så fall väsentlig.    

En anledning till att SkEP måste bli en Smart fabrik är för att fortsätta vara konkurrenskraftiga 

då övriga företag konstant utvecklas och blir bättre. Även Volvo Cars Corporation måste följa 

med i den utvecklingen vilket innebär att även de måste bli mer effektiva. En annan anledning 

är att de måste bli en attraktiv arbetsgivare där människor vill arbeta. Som utvecklingen ser ut 

nu kommer människor i framtiden vara tvungna att arbeta till en högre pensionsålder, vilket 

ställer krav på bättre tekniska hjälpmedel som underlättar och bidrar till en bättre ergonomi. 

Detta gäller även den kognitiva ergonomin för att undvika att personalen mår dåligt och 

utarbetas. En oro som författarna och flera intervjupersoner känner inför framtidens Smarta 

fabrik är hur många människor som fortfarande kommer arbeta inom industrin och vad som 

händer med samhället om färre människor behövs. Om det blir färre människor inom industrin 

måste antingen samhället ansvara för andra sysselsättningar, annars måste industrierna ta 

fram alternativa yrken. Katastrofalt vore om människor blir av med sina arbeten samtidigt som 

företagsägarna tar hem stora vinster själva. 

Flera respondenter bedömer att det inte kommer hända så mycket inom fem år. De olika 

intervjuerna har dock resulterat i flera förbättringsförslag och utvecklingsmöjligheter med 

implementation inom fem år. Realistiskt sett kommer antagligen endast några förslag införas. 
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Detta beror delvis på att fem år är en kort tid, samt att fokus inte kan ligga på alla områden 

samtidigt som produktionen pågår i full fart. Författarna anser att de viktigaste områdena är 

beslutsstöd, molnlagring för informationsdistribution, samt framtagning av en plan för logistiken 

och den framtida kompetensen. Författarnas bild av fabrikens utveckling från nuläge till om 

tjugo år (figur 44) skiljer sig i vissa avseenden från SkEP:s bild (se figur 42). Även detta på 

grund av den relativt korta tidsaspekten. Utvecklingsfigurerna är relativt lika varandra, bortsett 

från att författarna inte tror att alla fokusområden kommer vara riktigt lika integrerade med 

varandra.  Inom områden såsom ledarskap, självstöttande lag och logistik finns en risk att det 

inte hänt så mycket då det i intervjuerna inte framgått någon plan för det framtida målet. Det 

har endast påpekats att det finns problem. Bara för att det inte framgått i det här projektet, 

betyder det inte att det inte finns någon plan, däremot är det möjligt att anta att planerna inte 

är allmänt kända bland de anställda. 
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Figur 44. Förväntad utvecklingsfigur från idag till tjugo år enligt författarna. 

Författarna bedömer att de flesta krav och kvalitéer som tagits fram för framtidens 

produktionspersonal kommer förverkligas. Som tidigare nämnt bedömer författarna att 

arbetslagen endast är delvis självstöttande och med framtidens brist på personal blir det 

troligtvis svårt att få tag i personal med grundläggande, teknisk kompetens, såvida inte 

åtgärder genomförs redan nu. Produktionspersonalens deltagande och motivation grundas till 

stor del på ledarens förmåga att stötta och leda laget mot ett gemensamt mål. Skribenterna 

tror att ett mer komplext arbete och mer interaktion med teknik innebär ett intressantare och 

mer stimulerande arbete. Förhoppningsvis kan detta även leda till att fler ungdomar lockas till 

industrin. Författarna bedömer att det finns två aspekter av personalens åsikter angående den 

Smarta fabriken. En aspekt gäller övervägande för den äldre generationen som eventuellt kan 

bli skrämda av ny teknik och smartare automation, vilket kan leda till motstridigheter. Den yngre 

generationen uppskattar antagligen den nya tekniken då de är vana vid den snabba 

utvecklingen. En gemensam oro för färre arbeten kommer antagligen sträcka sig över samtliga 

generationer.  

Författarna instämmer med resultatet i detta projekt. Det betyder att SkEP inte kan betraktas 

som smarta idag, om fem år kommer de ha utvecklats inom vissa områden men fortfarande 

ha mycket arbete kvar för att uppfylla kraven. Om tjugo år bedömer författarna att SkEP kan 

vara smarta så länge de redan idag gör en ordentlig satsning för att nå detta mål. SkEP har 
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påbörjat detta arbete redan idag genom en projektgrupp som ska arbeta med införandet av 

den Smarta fabriken. Det finns naturligtvis mycket att arbeta med även om tjugo år, och det 

som betraktas som smart idag enligt definition kommer förhoppningsvis vara uppfyllt om tjugo 

år. Därmed är det inte självklart att det som betraktas som smart idag kommer betraktas som 

smart även om tjugo år. En respondent önskade en bild som visar vägen från dagens läge till 

önskat tillstånd om tjugo år, för att fatta rätt beslut idag. Författarna bedömer att denna rapport 

kan bidra till den bilden.  

10 Slutsats 

I slutsatsen ger författarna förslag på framtida fokusområden. Det konstateras även om syftet 

och målen för projektet uppfylldes. Slutligen ges förslag på framtida forskning.  

 Framtida fokusområden 

Författarna ger flera förslag på områden för SkEP att fokusera på de kommande åren. 

Ledarskapet, Informationen, IT och Produktionsplaneringen bedöms vara de områden där flest 

insatser behöver göras då de anses bristfälliga i nuläget. Ledarskapet måste definieras för ett 

mer gemensamt tankesätt för alla ledare. Författarna tror även att ett mjukare ledarskap kan 

leda till mer deltagande och motiverade medarbetare.  

Skribenterna anser att SkEP besitter hög kompetens, men ett framtida problem kan bli att 

behålla den höga nivån. Att säkerställa kompetensen anser författarna vara en utav de 

viktigaste punkterna och därmed föreslås att fokus bör riktas på att höja industrins rykte och 

samarbeta med samhället och yrkeshögskolor. En tydlig plan för SkEP:s framtida kompetens 

bör definieras, tillsammans med kartläggning av medarbetarnas utbildningar för att fastställa 

framtida behov.  

Informationshanteringen anser skribenterna vara ett oerhört viktigt område som måste 

förbättras, detta för att underlätta för produktionspersonalen och förbättra analysarbetet. 

Utöver det redan pågående projektet med en uppdatering av MES, anser författarna att 

utplacerade Excel-filer bör reduceras för att istället implementera standardiserade dokument i 

molnet. Författarna anser även att det är nödvändigt att utveckla ett bra beslutstöd som 

uppdateras i realtid, vilket kan möjliggöras genom det virtuella originalet och av att alla enheter 

är uppkopplade till varandra.  

Även logistiken behöver upprustning och författarna anser att den största bidragande kraften 

borde komma från SkEP själv. Första steget bedömer författarna vara att definiera logistikens 

framtida utveckling och hur den påverkas av utökat samarbete med Kinafabriken, för att 

därefter utforma en plan.  

För en flexibel produktion på SkEP anser skribenterna kommunikationen mellan fabrikens 

delar och enheter som en förutsättning. Människan måste ha ständig tillgång och bidra till 

informationen. Alla maskiner och produkter måste kommunicera med varandra, 

produktionsplaneringen och människorna i fabriken. För SkEP:s del anser författarna att första 

steget är att definiera hur kundanpassade produkterna förväntas bli i framtiden. Därefter är det 

möjligt att anta vilken grad av flexibilitet som kommer behövas. Metoder som Plug-and-

Produce antas vara tillräckligt flexibla för SkEP:s framtida produktion. Det är då möjligt att 
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uppnå en modulär produktion där nya varianter inte behöver betyda problem och kräva mycket 

resurser.  

Flera av förslagen för framtida områden rör definiering och planläggning av hur framtidens 

fabrik och personal bör se ut. Idag pågår flera projekt inom Teknologi samt IT men även andra 

områden måste inkluderas för att följa med i utvecklingen och kvarstå som konkurrenskraftiga. 

Författarnas förhoppning är att detta projekt kan bidra till klarhet kring begreppet Smart fabrik 

samt vara en grund för SkEP:s fortsatta arbete mot den Smarta fabriken.  

 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka utvecklingen av Skövde Engine Plant som Smart 

fabrik och hur dess implementering kommer att påverka produktionspersonalens arbetssätt 

och situation.  

Genom fakta som erhållits genom litteraturen och det resultat som genererats genom 

observation- och intervjustudien konstateras att projektets syfte och mål är uppfyllda. Nedan 

är projektets mål skrivna tillsammans med en förklaring av måluppfyllnad samt vilket kapitel 

som behandlar målet.   

 Utforska litteraturen inom området Smart fabrik med inriktning på den Smarta 

produktionspersonalen. 

Den vetenskapliga referensramen i kapitel 3 tillsammans med litteraturstudien i kapitel 4 

utforskar området Smart fabrik. Referensramen utgår från aspekterna Fabrik, Människa-

Maskin och Tekniska begrepp. I litteraturstudien utforskas aspekten Människa-Maskin 

noggrannare för förståelsen av människans roll i den Smarta fabriken.  

 Utföra en nulägesanalys för att kartlägga nuvarande teknik och identifiera eventuella 

problem i dagens arbete. 

I kapitel 8 Resultat, har nuläget beskrivits. Nulägesanalysen beskriver dagens teknik 

tillsammans med övriga områden i studien. Analysen betraktar både vad som fungerar bra i 

dagsläget och befintliga problem.  

 Utföra en intervjustudie på målgruppen för att identifiera produktionspersonalens 

problem och framtida utmaningar, samt identifiera troliga utvecklingsmöjligheter för 

den Smarta fabriken. 

En intervjustudie har genomförts vilken går att läsa i kapitel 6. Intervjustudien redovisar 

genererad data från intervjuerna där problem och utmaningar tillsammans med 

förbättringsförslag och utvecklingsmöjligheter inom alla betraktade områden. Detta både för 

den Smarta fabriken och för framtidens produktionspersonal.  

 Definiera produktionspersonalens roll i den Smarta fabriken. 

Efter analysen av observations- och intervjustudien kunde produktionspersonalens roll i den 

Smarta fabriken definieras i kapitel 8 Resultat. Produktionspersonalens framtida roll 

visualiseras i figur 43.  
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 Ge förslag på möjliga fokusområden för att överkomma dagens problem och framtida 

utmaningar. 

Möjliga fokusområden för SkEP beskrivs i sista delen av diskussionen, kapitel 9. Författarna 

ger förslag på vad SkEP bör fokusera på för att överkomma sina problem och utmaningar för 

att i framtiden betraktas smarta. Förslagen är baserade utifrån Resultatkapitlet och litteraturen.  

 Framtida forskning 

Detta projekt har till stor del utgått från intervjustudien med chefer på SkEP och forskare på 

HIS. För framtida forskning vore det intressant att göra en intervjustudie med 

produktionspersonalen för att få bättre syn på deras åsikter och tankar kring den Smarta 

fabriken och framtidens teknik. För detta projekt var tiden avgörande vilket är orsaken till 

avgränsning inom den aspekten. Intressant vore att ställa projektets figur för framtidens 

produktionspersonal i den Smarta fabriken mot vad SkEP:s produktionspersonal själva anser 

om deras framtida roll. En annan intressant infallsvinkel vore att ställa SkEP:s framtida Smarta 

fabrik mot andra Volvo Cars fabriker i världen, och även mot konkurrenter inom bilindustrin. 

Inför kommande samarbete mellan människa och robot är även en studie på SkEP angående 

montörens arbetsplats och arbetsroll viktig. Detta för att definiera vad som kommer krävas av 

personalen och hur arbetsplatsen måste utformas. Som sista del, vore det för författarna 

spännande att följa upp projektet om tjugo år för att undersöka hur utfallet av SkEP som Smart 

fabrik och dess produktionspersonal blev.  
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Bilaga 1 - Intervju 1, 2015-10-16 

Framtidens Smarta fabrik 

Framtidens smarta fabrik kommer troligtvis vara anpassad efter dagens unga och den 

arbetskraft som då finns tillgänglig. Beroende på den rådande situationen kommer det vara 

mer eller mindre möjligt att handplocka personalen som önskas utifrån de krav som finns för 

operatörer och montörer. Valmöjligheten av personal kommer även bero på hur attraktiv 

arbetsplatsen är och vilken konkurrens om arbetskraft det finns från andra arbetsgivare. För 

att göra arbetsplatsen mer attraktiv måste den anpassas till den målgrupp som önskas, vilket 

kan kosta mycket pengar. Det är även en vågskål mellan till exempel en ökning av teknologin 

för att göra arbetsplatsen attraktiv och kraven som då ställs på operatörerna. Det kan i sin tur 

leda till svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Den drivande faktorn till framtidens 

fabrik kommer troligtvis fortfarande vara vinster då det i slutändan alltid måste generera en 

förtjänst. Tekniska lösningar kommer inte att implementeras enbart för att göra arbetsplatsen 

mer attraktiv, de måste även bidra till lönsamhet. En annan viktig aspekt för att locka människor 

är en bra arbetsmiljö och att arbetarna trivs på jobbet.    

Människor kommer antagligen ersättas så mycket som möjligt av robotar eller andra 

utrustningar, de kommer fortfarande finnas där men i ett mindre antal. En viktig aspekt att ha i 

beaktande är de psykosociala problem som kan uppstå vid nedskärning av människor på en 

arbetsplats då det kan bli ensamt i produktionen. Framtidens automatisering kommer inte 

behöva lika mycket support som idag vilket bidrar till att staben av människor med speciell 

kompetens runt omkring kan reduceras. Saker som inte automatiserats tidigare på grund av 

kringliggande problem kan då bli intressanta att automatisera. Exempel på det är jobb som är 

svåra för människan att utföra eller där människan kan ta skada.  

“Det kommer alltid att vara en balansgång om vad som kommer att vara 

billigast. Kommer det vara billigast att stoppa in en människa eller att 

automatisera? Därför är det väldigt beroende av tillgången på arbetskraft och 

placeringen av verksamheten”.  

Beslut om vad som ska automatiseras beror även på vad som ska göras, kvalitetskrav på 

detaljen samt hur mycket som kan krävas av operatörerna. I framtiden ska det vara flexibelt 

och gå fort att ställa om mellan olika varianter och en större variantförändring kommer ske 

tätare. I och med det måste lösningar säkras upp på ett annat sätt än idag, till exempel genom 

automation.  

“Jag har tittat lite i backspegeln och sett att vi i princip har haft en halvering 

av felen under lång tid, på en två års period har vi halverat vårt felutfall. Men 

nu börjar vi komma ner på en sådan nivå att trots att vi har gjort jobben så att 

de är lätta att göra och det är svårt att göra fel så finns det en liten, liten chans 

att man fortfarande kan göra fel.”  

För att komma ännu längre är det troligtvis dags att hitta nya sätt att automatisera. För att hitta 

nya automatiseringstekniker körs sidoprojekt där det bland annat undersöks hur robotar och 

människor ska kunna arbeta tillsammans. Troligtvis måste robot-människa interaktion införas 

för att nå de kommande kvalitetsmålen, men en balans mellan flexibilitet och kvalité måste 

finnas för hållbarheten. 
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I framtiden kommer konsten att gallra information vara viktig då det kommer finnas en stor 

mängd information genom användandet av den virtuella datavärlden. Det kommer behövas 

personer med kunskap och erfarenhet för att genomföra detta fram tills ett system som utför 

det per automatik har tagits fram.    

Nuläge 

I nuläget befinner sig SkEP (Skövde Engine Plant) i ett generationsskifte där de står med en 

fot i varje värld. De har gamla system som är 20-30 år gamla, men har börjat resan till nyare 

system. SkEP kommer troligtvis alltid ha kvar det gamla, men tillsammans med nya integrerade 

system. Något som SkEP anses framstående inom är beredning i en virtuell datavärld. Detta 

innebär att motorn byggs virtuellt och inte fysiskt. SkEP är även bra på att använda teknologin 

som finns tillgänglig samt uppfylla de flexibilitetskrav som finns.  

“Många kan tro att den smarta lösningen är IT-baserad teknik och så vidare, 

men det är inte alltid det som är den smarta lösningen. Det kan finnas 

jätteenkla penna-papper lösningar som man kan göra. Man måste se så att 

man använder rätt lösningar och går rätt väg.”  

Det som SkEP måste arbeta med är integrationen av smarta lösningar och dess användning i 

praktiken. Många smarta tekniska lösningar har designats efter de problem som finns. Ett 

exempel är Pick-by-Light som skapats för att säkerställa att rätt material används. Ibland är 

det inte tillräckligt att endast ha en sådan lösning utan den måste kompletteras med en annan, 

som i detta fall kan vara en streckkod som läses av en scanner eller kameror för att säkerställa 

att rätt material valts. Varje hjälpmedel som införs medför en ökad komplexitet som kan störa 

processen och medföra kvalitetsproblem. Vid varje station finns en PC och skärm vilket kallas 

för MSS (Monteringssäkringssystem). Idag används denna endast för att säkerställa kvalitén, 

men skulle kunna utnyttjas mer. MSS:en skulle kunna användas som gränssnittet för allt som 

rör information, till exempel om något blivit fel, reklamation eller skrotning av en artikel.  

För att IT-delen av företaget ska utvecklas krävs det att någon som är delaktig i både IT och 

verkstaden kan driva frågan. Idag arbetar IT endast med konkreta uppdrag vilket gör att 

ingenting utvecklas förrän det krävs. Det behövs någon som vet vad som är möjligt att kräva 

av IT, vilka effekter som går att nå och hur det är möjligt att bekosta insatserna. Även för IT-

avdelningens del skulle det vara en fördel då de inte skulle behöva kämpa med att byta ut 

system som är upp mot 30 år gamla. Konstaterandet att systemen ändå behöver bytas ut beror 

på uppbyggnaden av Kinafabriken där det bestämdes att de gamla systemen på SkEP inte 

skulle införas där. Det hade annars funnits en stor risk att de nuvarande systemen hade fått 

följa med i ytterligare tio år. En annan viktig del är att uppsamlingen av information bör gå 

uppifrån och ner. Från de stora källorna av information ner till minsta beståndsdel för att göra 

det lättare att knyta ihop det i slutändan. Det är viktigt att inse att det inte räcker att göra 

tillfälliga lösningar, utan ibland måste en större åtgärd utföras. Det kostar mycket pengar men 

i slutändan finns det vinster att hämta. 

Informationsflödet består idag av mycket papper och gamla system. När det görs ändringar 

hängs lösa papper ut på stationerna. Dessa papper anses inte tillräckliga då de kan förbises 

och missas på grund av operatörernas förflyttning mellan olika stationer. Dessa papper 

förvinner lätt och kan hänga på stationerna för länge vilket blir ett problem. Väldigt mycket 

information går även från person till person och eftersom SkEP idag inte har så stor omsättning 

på sina tjänster har det bidragit till att dokumentering många gånger inte behövts. Mycket 
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information sitter i människors huvuden och den försvinner med den människan eller överförs 

endast muntligt.  

Volvo Cars har precis som alla andra företag i Sverige och EU specifika lagkrav som måste 

hållas vad gäller de ekologiska och sociala aspekterna av den hållbara utvecklingen. Alla 

dessa lagar och förordningar för allt från utsläppskrav till arbetsmiljö och säkerhet är tydliga 

och uppfylls självklart. Att överträffa dem kommer dock i andra hand och måste hamna inom 

de ekonomiska ramarna. Vid tillfällen kan det dock krävas att de ekologiska eller sociala 

aspekterna släpps fram mer, som till exempel under en period då det var svårt att få folk till 

fabriken. Då gjordes en insats på arbetsmiljön i fabriken för att locka fler till industrin. När det 

kommer till säkerheten finns Power-lockout som används när operatörer ska arbeta i 

riskområden. Det innebär att ett hänglås används för att blockera grinden så att det inte går 

att starta stationen om någon arbetar i cellen.  

Genom integration med högskolan och andra tillverkningsföretag har många smarta idéer 

tagits fram, såsom simuleringslösningar. SkEP använder virtuell träning i utbildningssyfte där 

ny personal får praktisera montering i en dator innan de får börja montera motorerna i 

produktionen. Det bör läggas mer fokus på denna del för att få en jämnare nivå på alla 

operatörer. Det blir även lättare att veta vilken teknologi som kan införas då det finns kunskap 

om vilken nivå på teknik produktionspersonalen är mogen att hantera. Detta är en av 

svårigheterna när nya smarta lösningar införs då det är svårt att veta hur avancerat gränssnittet 

kan vara beroende på vilka kompetenser operatörerna behöver ha för att hantera utrustningen. 

Eftersom de flesta idag har smartphones skulle gränssnittet kunna vara likvärdigt telefonens 

gränssnitt. Problemet med kompetensen på SkEP handlar inte så mycket om de krav som 

finns, utan snarare att tiden inte finns att upprätthålla dem. Med en produktion som hela tiden 

går upp och ner har bemanningsföretagen blivit en stor del utav kompetensen, speciellt på 

monteringen. För det mesta är det möjligt att få in personer med rätt förstanivå av kompetens, 

vilket bemanningsföretagen sköter. Det är det andra steget av upplärning som det slarvas med. 

Egentligen ska varje montör gå genom Motorskolan där både teori och praktik testas innan 

montören går ut på riktigt i produktionen. Tyvärr händer det alltför ofta att det hoppas över idag 

eftersom det behövs folk på produktionslinjerna omedelbart. Vid inköp av maskiner är 

kontrollerna många, det testkörs flera gånger och säkerställs att rätt maskin köps in och 

producerar med önskat utfall.  

“I vårt område [monteringen], är människorna maskinerna. Ändå går vi ut på 

stan och tar första bästa som passerar och stoppar in i produktionen. Vi 

måste få till en verksamhet där de vi får fram de bästa maskinerna och ställa 

in dem så att de utför det bästa jobbet och säkerställer att arbetet utförs rätt, 

innan vi stoppar in dem i produktionen. Vi borde hantera detta på samma sätt 

som vi hanterar maskiner”.  

Det är varken rätt mot produktionspersonalen eller kunden att montören inte fått rätt utbildning. 

En montör ska inte behöva bära det ansvaret på sina axlar och kunden förväntar sig självklart 

att sin bil håller samma kvalité som alla andra. SkEP behöver arbeta med den delen, hur 

människorna kan stöttas för möjlighet att producera med önskat utfall. Tekniken finns, men 

människorna behöver kunna “ta hand” om tekniken och stötta den smarta lösningen.  

Framtid 
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Den redan befintliga tekniken i fabriken såsom vision-kameror och dylikt kommer att finslipas 

de kommande åren. Detta för att göra dem mer ekonomiskt försvarbara och säkrare. Försök 

till att anpassa och integrera människan med tekniken kommer också göras. Just nu pågår en 

organisationsförändring i produktionen för att ändra tänket i fabriken och fundera ut vad 

företaget vill. Det kommer dock ta några år innan en sådan bild har mognat. 

En framtida lösning är att montören loggar in vid sin arbetsstation och får information som 

sedan måste kvitteras innan montören kan gå vidare. Mycket information lagras i systemen 

men används inte på ett bra sätt. Det kan vara intressant för en operatör att veta hur det har 

gått under dagen eller den senaste tiden. För tillgång till informationen skulle 

produktionspersonalen logga in för att se statistik och hur arbetet ska fortsätta. Detta ökar 

förhoppningsvis även personalens intresse av arbetet och viljan att bli bättre. Det är också 

viktigt att inse att informationen måste ges ut i rätt form och tid. Det är lätt att ignorera 

information som inte direkt kopplas till den enskilda individen vid precis rätt tidpunkt.  

Även informationen utanför produktionsgolvet måste dokumenteras. Genom att införa 

spårbarhet på beslut och i alla informationsleder kan all information inom fabriken struktureras 

upp. Troligtvis kommer spårbarheten i framtiden gå ner på individnivå för att varje beståndsdel 

i processen ska kunna dokumenteras. Spårbarheten tros bli en väldigt viktig del av framtidens 

informationshantering. Inte bara internt för att spåra fel i produktionen utan även externt av 

kunder och samhället. Med dagens teknik förväntar sig omgivningen att information ska kunna 

tas fram om det behövs, till exempel vilka delar som monterats på vilken motor. Framtiden 

kräver en möjlighet att kalla tillbaka rätt bil, inte alla bilar från ett särskilt tidsspann. En annan 

del av informationshanteringen är den som delas med systerföretaget i Kina. Det är viktigt att 

samma information hittar fram direkt för säkerställning av lika arbete. 

De kompetenskrav som finns idag kommer finnas kvar men en fortsatt blandning av folk med 

olika bakgrunder, kön och ålder är viktig att vidhålla. Ett problem med ett stort företag som 

Volvo Cars är att det tar lång tid att införa förändringar. Förhoppningarna är dock att i tur med 

Kinafabrikens utveckling kommer det även sätta igång maskineriet i Skövdefabriken. I övrigt 

finns det också en oro kring kompetensen, hur det är möjligt att säkerställa intresset för arbetet 

även om 5-10 år. Fokus bör också läggas mer på montören men också vid sidan om montören 

för att säkerställa att rätt information ges till produktionspersonalen. Att skifta fokus till 

montörens ögon för att i slutskedet konstatera helheten av företaget och dess produktion kan 

bidra till nya lösningar som gynnar på flera ställen. 
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Bilaga 2 - Intervju 2, 2015-10-27 

Framtidens Smarta fabrik 

Framtidens smarta fabrik kommer troligtvis bli enklare än den är just nu genom att det bli väldigt 

tydligt vart saker och ting är och hur produktionsläget ser ut. En Smart fabrik ska hjälpa 

människan göra rätt och det ska vara lätt att göra rätt. Inom montering är människan i många 

hänseenden överlägsen en robot på att överblicka, men människan kan glömma och missa, 

och då ska den smarta tekniken hjälpa till att säkerställa att det blir rätt. Vision-systemen kan 

till exempel utökas och användas mer som hjälpmedel för kontroll. Spårbarheten måste 

definitivt bli bättre för att avgränsa tidsspannet vid fel. Även logistiksystemet måste bli mycket 

bättre då det idag inte finns något riktigt bra system för tillförsel av material. Framtidens fabrik 

anses bli en kombination av en fabrik med teknikstöd för att kontrollera spårbarheten och av 

system som tydligt förmedlar information och bestämmelser. Den smarta fabriken ska även 

hjälpa till att övervaka beteendet hos människor. Det är väldigt enkelt att överblicka ett fysiskt 

flöde och titta på en specifik maskin, men svårigheten ligger i förståelsen, till exempel av 

kontrollsystemen. För att människan ska förstå måste därför den Smarta Fabriken förmodligen 

vara smartare än det fysiska flödet. Gränssnittet mot människan anses vara nyckeln i den 

Smarta Fabriken, om förståelsen inte finns för informationen är den oanvändbar. 

Nuläge 

I nuläget har SkEP en hyfsat flexibel produktion, men på vissa ställen går dock 

monteringslinjerna mot en stelare utformning. SkEP har mycket mobil och trådlös teknologi 

och jobbar mycket med den hållbara tillverkningen, bland annat genom att återanvända 

material. SkEP beskrivs som väldigt smarta inom vissa områden medan de på andra plan har 

väldigt lång väg att gå.  

”Spårbarheten är väldigt långt framme här jämfört med andra ställen. Men jag 

tror att man kanske tror på den smarta teknologin för mycket och har inte satt 

in människan i perspektivet.”  

En risk med tekniken är att den görs för komplex. Ett exempel på detta är MSS:en 

(Monteringssäkringssystem) som är till för att hjälpa montören. MSS:en i sig är inte komplex, 

men den blir komplex om det läggs in för mycket information i den. Finns det för mycket 

information är det svårt att sortera bort det oviktiga. Idag finns det handhavandeproblem med 

materialbeställningssystemet som används på monteringen. Montörerna trycker inte på de 

materialbeställningsknappar som tilldelats de olika materialen. Anledningen anses vara brist i 

rutinen då det helt enkelt glöms bort då montörerna måste avvika från sitt repetitiva jobb och 

göra något annat. Vision-system används för att säkerställa korrekt arbete och material vilket 

fungerar bra. Det finns dock problem med scanners som inte alltid fungerar, vilket kan orsaka 

stopp i produktionen. Problemen kan bero på komplexiteten i tekniken eller att modellerna inte 

klarar av den industriella miljön. Detta problem finns delvis även hos vision-kamerorna. Utslitna 

mekaniska delar är enkla att hitta och byta ut men allt för ofta glöms den gamla teknologin bort 

och det dröjer för lång tid innan den ersätts. Det är därför viktigt att vara vaksam när det gäller 

den Smarta Fabriken, risken är att livslängden på systemen blir kortare och kortare.    
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På bearbetningen finns en del smarta tekniska lösningar såsom verktygsinformationen som 

sitter i verktygshållaren. Mänskliga fel vid verktygsbyten kan därmed undvikas. Maskinerna 

larmar även om verktygen går mot materialet för hårt eller går sönder i bearbetningsmomentet. 

Bearbetningen har mycket inbyggd intelligens i verksamheten som fungerar bra. 

En väldigt viktig del inom informationen är spårbarheten. Ju bättre spårbarhet, desto bättre 

kan fel avgränsas vid händelser. Det finns mycket analog information i hela fabriken, delvis i 

form av styrtavlor som är till för visualiseringen av information. Tavlorna är bra för enkelhet och 

tydlighet av fabrikens produktionsstatus och alla kan ta del utav den. Mycket av den visuella 

informationen är till för ledarens kontroll och överblick över produktionsläget. En tavla som 

visar är- och börvärde borde sättas som en egen kategori och bli kallad visualisering eller 

visuell styrning i nulägesfiguren. Enligt Toyotas Lean-filosofi ska IT begränsas så mycket som 

möjligt och endast användas där det är nödvändigt, något som SkEP också borde efterfölja.  

Ett produktionssystem som tar hänsyn till alla tre aspekter nyttjas både ekonomiskt och får 

medarbetare som tycker att arbetet är intressant, samtidigt som resurser sparas. SkEP anses 

hyfsat bra på detta och om produktionen lyckas anses de kunna bidra till ett bättre samhälle. 

Människor kommer fortsätta köra bil, men om Volvo Cars lyckas tillverka motorer med lägre 

utsläpp kan ett stort bidrag genereras. I själva tillverkningen har SkEP ett väldigt högt 

medvetande inom hållbarhet. SkEP har handfasta mål, bland annat gällande elförbrukning och 

kemikalier. I den bearbetningsanläggning som SkEP driver försöker de bli mer miljöneutrala 

och återanvänder så mycket som möjligt. Det arbetas även mycket med Lean för en resurssnål 

produktion där resurser ska användas smart. En negativ del vad gäller den hållbara 

tillverkningen är maskiner som idag står på även när det inte är produktion. Detta på grund av 

att det inte går att stänga av dem eller för att det inte finns några tydliga rutiner för hur de 

stängs av. 

Ledarskapet är nyckeln till den sociala funktionen och det märks väl när ledaren klarar av både 

dialogen med medarbetarna och målen. På Volvo Cars arbetar de med att träna ledarna till att 

förstå produktionssystemet. Säkerheten är oerhört viktig och det finns en medvetenhet om att 

en stor del av säkerheten beror på människans beteende. Ett exempel på en teknisk del inom 

säkerheten som SkEP arbetar med är Power-lockdown som är till för att undvika mänskliga 

olyckor i produktionsceller. De arbetar även mycket med uppföljning kring säkerheten. Just nu 

arbetar SkEP med att ta fram målen för nästa år och kommer då ha en person som är ansvarig 

för riskobservationer genom att förutse olyckor och åtgärda dem innan något händer. 

Baskompetensen måste komma från en grundutbildning, och för en montör eller operatör är 

det gymnasieutbildning. Volvo Cars bygger vidare på sina anställda och om personalen klarat 

basutbildningen är det möjligt att fortsätta viss utbildning efter det om det skulle behövas. Det 

förväntas inte att de anställda ska kunna allt från början. Bemanningsföretagen fungerar bra 

då de förser SkEP med personal med rätt grundkompetens, medan SkEP är mer inriktade på 

teknik och på att fortbilda personalen. Arbetarna kommer in via bemanningsföretagen, sedan 

kan de bli visstidsanställda och till sist tillsvidareanställda om alla krav uppfylls. Genom detta 

flöde kan SkEP och den anställda avgöra tillsammans om det är ett partnerskap som ska 

fortsätta då varje enskild person måste avgöra om den tycker att det är kul att arbeta på 

företaget.   

Framtid 
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SkEP arbetar med ett nytt projekt som kallas MES (Manufacturing Execution System), vilket 

ska vara ett övergripande system för att hålla ihop all information på ett bra sätt. På 

monteringen används ett Andon-system där montören trycker på en knapp som tänder en 

lampa för att påkalla hjälp av lagledaren. Genom Andon-systemet samlas information in om 

hur många tryckningar som gjorts per dag och det är möjligt att veta hur det gått under skiftet. 

Sådana system önskas införas överallt. 

Inom Volvokoncernen är det själva driften av bilarna, till exempel elbilar som verkar vara nästa 

steg inom hållbar utveckling. I Skövdefabriken kommer det troligtvis fortsätta som idag med 

tillägget lägre elförbrukning. Målet är att maskiner som köps in ska ha lägre elförbrukning, gå 

ner i energisparläge och vara lätta att slå på och av. I framtiden kan det bli viktigt att övervaka 

elförbrukningen mer än idag. 

I framtiden kommer teknisk utbildning vara minimikrav för anställning på SkEP. Även en högre 

utbildning från början och bredare förståelse för bland annat teknik kan också komma att bli 

viktigare. Annat viktigt för framtiden är omvärldsanalyser för att ta hänsyn till resten av världen 

och inte bara den egna verksamheten. Förståelsen för teknik och hur den ska användas på 

bästa sätt är också viktig och den blir förhoppningsvis bättre i framtiden. Teknologin i 

produktionen ska vara till för att säkerställa kvalitén. Det viktigaste är att identifiera problemet 

och inte införa något bara för att det finns på marknaden. 
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Bilaga 3 - Intervju 3, 2015-10-27 

Framtidens Smarta fabrik 

Framtidens fabrik kommer troligtvis ha mer stöttande teknologi där det är mycket lättare att 

kommunicera, både människor emellan och mellan information. Det kommer antagligen vara 

ständig uppdatering av information för att generera bättre spårbarhet av all typ av information, 

både för produkter och för människor. 

Nuläge 

Dagens fabrik kan inte kallas smart utifrån ett logistiskt synsätt. Detta beror på det gamla 

insamlingssystemet som används och det dåliga teknikstödet. Informationssystemet som 

används har inte ständig uppdatering och det är svårt att hitta rätt information då systemet inte 

är speciellt användarvänligt idag. SkEP:s styrkor anses vara omhändertagandet av sina 

anställda, bra ergonomin och det finns ett utvecklat system för minimering av repetitivt arbete. 

Tyvärr anses SkEP inte alltid ha förståelse för varför de är så bra som de är. Genom att ständigt 

lokalisera och identifiera processerna är det möjligt att erhålla den informationen, vilket SkEP 

måste jobba med för att se vart utrymme finns för ytterligare förbättringar.  

När det kommer till Smarta lösningar finns några olika för att underlätta logistiken av material 

till monteringen. Det finns bland annat en Poka Yoke lösning som förhindrar att fel kartong kan 

placeras på materialhyllorna. Det finns även ett sorteringssystem för materialhanteringen så 

truckförarna kan fylla på material så effektivt som möjligt med kortast körrutin. Sortering av 

ordrar sker efter att montörerna tryckt på materialbeställningsknapparna. Ibland brister dock 

rutinen för knapparna vilket resulterar i att material måste beställas i hast för att inte 

produktionen ska stanna. På grund av detta problem behövs det idag en särskild truckförare 

vilket är väldigt dyrt. 

På SkEP finns en person som kallas “Energijägare”. Dess arbetsuppgifter består av att sänka 

energiförbrukningen. Det finns även ett projekt tillsammans med Högskolan i Skövde (HIS) 

som kallas EASY (Energy Aware System). Målet är att inom logistiken arbeta mer 

energieffektivt. Även inom de sociala delarna utvecklas och förbättras det konstant, till exempel 

inom ergonomin. När det kommer till de ekonomiska aspekterna bidrar troligtvis den nya 

fabriken i Kina på ett gynnsamt sätt. Även samarbetet med HIS ses som ekonomiskt gynnsamt 

för båda parter. Det finns dock en tröghet när något nytt ska implementeras och lönsamheten 

måste tydligt uppvisas innan införande, även om uppdraget kommit från SkEP till Högskolan. 

På senare tid har många simuleringsuppdrag givits till HIS vilket har bidragit till stor nytta för 

båda parter. Det finns också exempel på projekt som HIS föreslagit, men för tillfället kommer 

uppdragen oftast från SkEP.  

Något som inom kompetensen anses vara väldigt bra på SkEP är erfarenheten. Många 

ingenjörer och tekniker har tidigare arbetat som montörer och operatörer, vilket ger en helt 

annan förståelse för processerna och detaljerna. Tyvärr verkar de som arbetar inom logistik 

vara personer som inte platsar i produktionen eller personer som inte orkar jobba lika hårt. Det 

anses finnas en bild av logistikarbetet som “inte lika krävande eller viktigt och något som alla 

kan göra”. Ett annat problem är att avdelningarna ibland kan ha svårt att se det gemensamma 

målet. Gruppdynamiken är bra inom lagen där alla hjälps åt och strävar för att bli bättre, men 
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tyvärr finns det inte samma laganda mellan olika lag och avdelningar utan istället blir det ofta 

en tävling.  

Framtiden 

I framtiden kommer det antagligen bli stora utmaningar inom logistiken. Det kommer krävas 

krafttag för att få kedjan att fungera när företaget blir mer och mer globalt. Det finns önskemål 

att satsa mer på logistiken i framtiden, att se det som en investering istället för en kostnad. Det 

är även möjligt att spara både på miljön och pengar genom att göra rätt inom logistiken från 

början. Något som söks är en simuleringsingenjör som kan jobba specifikt med logistikfrågor. 

Idag görs jobben antingen via HIS eller genom ME-avdelningen (Manufacturing Engineering), 

men det räcker inte för att få logistiken att fungera tillräckligt bra. Logistiken måste prioriteras 

mer vid införandet av nya produktionslinjer och satsa på att utveckla logistiken på samma sätt 

som övriga delar av produktionen ständigt utvecklas.  

”Det är som personer som går till gymmet. De har stora muskler men de kan 

inte springa på grund av att de har ett litet hjärta eftersom de aldrig tränade 

det. Logistiken är hjärtat, de ger materialet men är väldigt små och utvecklas 

eller anpassas inte /…/”.  

”Logistiken måste verkligen utvecklas, annars kommer det en punkt där 

produktionens höga tempo inter längre kan stöttas. /…/ Mycket pengar 

investeras i nya linjer men vi kan inte använda dem om vi inte kan förse dem 

med material. Vi måste se hela bilden mer.”  

I framtiden kommer operatörer och montörer troligtvis vara mer oberoende och erhålla 

tydligare information från början. Det finns även mycket potential i ID-taggarna som redan 

används av produktionspersonalen. Mer information bör registreras genom användandet av 

ID-taggarna, ett exempel är materialförbrukningen. Eftersom det finns informationen gällande 

motortyp och vilka material som används skulle det inte behöva krävas att montören trycker 

på en materialbeställningsknapp, utan materialåtgången bör uppdateras automatiskt när ID-

taggen scannas. Sedan bör en beställning skickas iväg per automatik.  
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Bilaga 4 - Intervju 4, 2015-10-28 

Framtidens Smarta fabrik 

Ett stort problem just nu är fysiskt fasta linjerna som är svåra att ändra om, vilket gör hela 

miljön väldigt statisk. Framtiden kommer troligtvis bli mer modulbaserad och lättare att forma 

om efter behov. Det kommer troligtvis bli mycket kortare cykeltider vilket även det bidrar till 

snabbare ändringar. En aspekt till detta blir krav på mer anpassningsbar teknik samtidigt som 

utrustningens och personalens kompetens måste öka. Instruktioner kommer i framtiden variera 

från dag till dag och då kommer rätt verktyg behövas för att göra rätt. Det forskas mycket inom 

bland annat AR (Augmented Reality), vilket tillåter projicering av informationen för bättre 

visualisering. Mycket tyder på bättre och snabbare förståelse och lättare att göra rätt om 

instruktioner fås direkt där de behövs, än om kontext bryts genom att titta på instruktioner vid 

sidan om objektet. AR-teknologin kan göra operatörer och montörer mer anpassningsbara. 

Det största problemet när det kommer till att bygga mer modulära, flexibla produktionslinjer är 

de investerade pengarna i nuvarande system. Att ändra om i hela SkEP:s fabrik kommer 

medföra en gigantisk kostnad eftersom det tar lång tid att bygga in nya system. Det måste 

därför göras i små delar i taget, vilket medför en lång omställning.  

Nuläge 

Generellt sett stöttar SkEP människan bra och har många olika system för unikt identifiera 

olika delar och övervaka bland annat lagerhållning. 

Smarta lösningar som SkEP har är momentdragare, Kanban-knappar och MSS-skärmar 

(Monteringssäkringssystem). Ett problem med teknologin är att det är en helt separat sak som 

måste underhållas och övervakas. Systemen kan bli väldigt bräckliga och är beroende av att 

de får rätt information. De kan inte själva upptäcka felaktig information vilket gör att det lätt blir 

fel om det inte finns något bra sätt att kontrollera datan.  

Den stora fördelen med AR är kontextualiseringen och att den förstärker verkligheten där det 

behövs. Det är framförallt det visuella som förstärks, men även andra sinnen kan stöttas. Det 

finns idéer om användning av känsel eller hörsel för att ge information precis där den behövs. 

Många aspekter behöver betraktas, bland annat säkerheten, vilken kan bli den största 

utmaningen. När den verkliga informationen byts ut mot digital information är det viktigt att 

antingen avgränsa området där jobbet utförs eller bygga upp bra säkerhetssystem. 

Användarens synfält blir begränsat av AR-teknologin, vilket betyder att det inte går att se saker 

som inte är med i systemet. Det är ännu oklart om för mycket digital information kan ge 

kognitiva risker i långa loppet. Systemet bygger på fullständig övervakning hela tiden för att 

kunna ge information. Ett ramverk har därför skapats för att kunna spara det som spelas in. 

Detta gör det möjligt att få exakt uppdatering om vad personalen gör under sin arbetstid.  

Integritetsaspekten måste därför finnas i åtanke även om inte det verkliga syftet med 

teknologin är att registrera data som är irrelevant för produktionen.  

Det arbetas med ett femårigt EU-projekt som heter Symbio-TIC, vilket har som mål att bland 

annat stärka europeisk konkurrenskraft och behålla jobben. Det finns ställen där det önskas 

automatisera, men där det är olämpligt på grund av att robotar inte är tillräckligt smarta. Det 

som undersöks i projektet är att skapa ett mellanting, med så pass komplexa uppgifter att 
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människor behöver vara med och styra, men där en robot används för avlastning. Robotar 

som kan arbeta tillsammans med människor utan stängsel emellan ska skapas. 

Säkerhetsaspekt blir då självklart oerhört viktig och roboten måste hela tiden känna av vart 

människan är för att förhindra olyckor. Tanken med projektet är att robotar och människor ska 

kunna arbeta tillsammans för att anpassa sig till de hål som finns i produktionen, samt göra 

produktionen mer automatiserad för att öka takten. Interaktionen ska även bidra till bättre 

flexibilitet. En demonstrator ska byggas på SkEP där människor och robotar kan arbeta ihop, 

och AR-glasögon kan komma att användas som kommunikationsmedel. En förvarning av 

någon form, till exempel en pil kan visas genom AR-glasögonen innan roboten börjar röra sig. 

Det är dock inte bestämt ännu hur kommunikationen kommer fungera. Interaktionen är tänkt 

att användas i produktionen och specifikt under upplärning. För att undvika feltolkningar från 

människan är det bättre om instruktioner ges direkt på objektet, vilket även minskar 

upplärningstiden. För personal som redan har kunskapen är det troligtvis inte lika användbart 

med samma typ av information. Det finns en risk att den endast skulle störa. Behovet av 

specifik utbildning för hantering av tekniken beror på hur avancerad tekniken kan komma att 

bli. Hittills har tekniken som använts varit enkel vilket gjort att testpersonerna klarat sig bra 

trots att de inte testat tekniken tidigare. Gränssnittet som använts har byggt på att antingen 

trycka på en nästa-knapp när uppgiften är klar eller att systemet själv känner av när rätt sak 

utförts och uppdaterar själv. 

Ett problem med den analoga informationen är att den finns på flera ställen. På grund av detta 

finns det en risk att vissa versioner missas att uppdateras vilket gör att gamla instruktioner 

riskerar att följas. Samtidigt kan den vara svårt att gå runt med en mobiltelefon eller någon 

annan digital kommunikationsmottagare hela tiden, ska informationen digitaliseras måste det 

göras på ett enkelt och effektivt sätt. Ett gränssnitt har tagits fram till Volvo GTO där 

mätinstruktioner i en Excel-fil byttes ut mot en surfplatta. Surfplattan sitter framför motorblocket 

och projicerar gröna pilar på objekten som behöver mätas, med tillhörande mätinstruktionerna 

på skärmen.    

Framtid 

Det forskas mycket inom områdena AR och VR (Virtual Reality). AR-tekniken har utvecklats 

på bara ett par år och är tillräckligt säker om den anpassas på rätt sätt. Om arbetet sker i en 

specifik cell är tekniken säker, och de glasögon som enkelt kan tas på och av för användaren 

förbättrar säkerheten betydligt. 

När det gäller den rent tekniska utvecklingen kommer det troligtvis inte bli några större problem 

då den pågått ganska länge med bland annat snabbare processorer. Det går i stort sett att 

förutsäga hur mycket teknik som kommer vara tillgänglig i framtiden. Problemet ligger sannolikt 

i integrationen och acceptansen som definitivt är en generationsfråga. Att få den digitala och 

analoga informationen att fungera bra ihop kan bli en utmaning. Inom AR-teknologin är 

utmaningen att allt måste filmas och övervakas. Om en kamera till exempel filmar en penna 

och synfältet plötsligt döljs är det omöjligt för tekniken att förstå att pennan fortfarande finns 

kvar bakom. Dessa begränsningar måste beaktas. Med hjälp av RFID-taggar som kan 

placeras på pennan är det möjligt att lösa begränsningarna, men det innebär en extra kostnad. 

Om systemet gjorts beroende av tekniken finns inget att falla tillbaka på om det slutar fungera. 

Systemen kan därför bli väldigt bräckliga. Det finns en viss oro kring människans stora tro på 

tekniken och att den alltid ska fungera. Det finns begränsningar, och saknas kunskap och 

förståelse finns en möjlighet att riskbedömningar inte görs på rätt sätt. Bladade åsikter råder 
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om AR-tekniken och dess användningsområde. Acceptansen är ofta olika stor beroende på 

generationen. Ingen specifik studie har undersökt vad folk tycker om AR-tekniken, men försök 

med att involvera personalen så fort som möjligt i projekt görs. Detta för att de ska få chansen 

att påverka eftersom det är de som ska använda sig av utrustningen och för att se hur 

mottagliga de är för tekniken. Många av den äldre generationen tycker det är onödigt med AR 

då det finns pappersinstruktioner. Det finns en oro bland personalen att arbeten försvinner som 

följd till mer digitalisering och automatisering. Ett system håller på att utvecklas där 

operatörerna ska ha en telefon på armen för att få larm och instruktioner. Operatörerna har 

varit med och diskuterat gränssnittet och samtidigt tagit upp funderingar och oro kring tekniken. 

Integriteten diskuterades då produktionspersonalen är fullt medvetna om den inbyggda GPS-

applikationen som kan lagra all information. GPS-koordinaterna är inte tänkta att sparas men 

så länge gränssnittet finns där, är det i framtiden möjligt att aktivera det om det skulle önskas. 

Informationshanteringen kommer troligtvis förändras ordentligt i framtiden och antalet 

molntjänster kommer antagligen öka. Sensorer byggs in överallt för att skapa fler mätpunkter. 

Det finns mer och mer avancerade sätt för att automatisera mot fler sådana mätpunkter för att 

skapa fler komplexa bilder och därmed styra produktionen bättre. Den utvecklingen kommer 

troligtvis fortsätta på grund av hur bra utdelning den ger.  

Just nu är alla positiva och ser stora vinster med molntjänster och system som förvarar alla 

information, men sen kommer företagen inse att det kanske inte är så smart att förvara all 

information i ett system. När informationen finns på papper kan den låsas in, men nu ligger all 

information i ett nätverk. Datavärlden är inte lika övertygad av Internet-of-Things (IoT). Detta 

beror på att det inte går att bygga ett helt säkert system eller testa mjukvaran så att den är 

hundra procent säker om systemet är tillräckligt komplext. I en övergångsperiod kommer 

systemen troligtvis bli betydligt bräckligare och sårbara för IT-angrepp då IoT bygger på att ha 

komplexa system överallt. Information kan då läcka ut och systemet kan tas över och matas 

med felaktig information. För att minska riskerna för attacker kan lokala avdelningar inom SkEP 

användas för att slippa vara beroende av en utomstående aktör och förlita sig på deras 

säkerhetssystem. Det går även att avläsa vart i fabriken det finns bra mottagning och avskärma 

informationen för att skydda den. Så länge det finns en metod för att sålla informationen 

kommer det troligtvis inte bli några problem med att det finns för mycket information. Det stora 

problemet kommer snarare bli sårbarheten med för tillgänglig information som kan läcka ut. 

Integritetsaspekten kommer troligtvis bli en viktig fråga och resultera i strider mellan 

arbetsgivare och arbetstagare eftersom det kommer vara möjligt att logga väldigt mycket mer 

information om vad personalen gör. 

Genom att utveckla monterings- och operatörsarbetena med mer varierande arbetsuppgifter 

kommer troligen fler ungdomar lockas till industrin. Framtidens produktionspersonal ges mer 

och mer autonomitet att ta egna beslut, få fler komplexa uppgifter och utmanas mer. 

Det finns funderingar kring hur mycket arbete människor överhuvudtaget kommer ha i 

framtiden i och med hur utvecklingen tenderar.  

”När vi väl lyckas [med människa-robot interaktion], vad är det då som 

stoppar robotar från att bli så pass smarta att de kan göra allt som människor 

gör, och när de kan göra allt inom industrin som människor gör, varför ska vi 

då vara kvar?”.  
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Det blir troligtvis mindre och mindre människor inom industrin i och med robotarna. Robotarnas 

begränsningar nu är synfältet, beslutstagandet och fingerfärdigheten, men där sker en 

konstant utveckling och förbättring. Genom utvecklingen av självkörande bilar kan människor 

inom hela transportsektorn snart bli arbetslösa. Detta frigör folk och genom att portionera ut 

arbetet och till exempel göra arbetsdagarna kortare kan människor arbeta mindre och 

samtidigt generera en ökad välfärd. Ett problem är dock att aktieägarna på industrierna 

kommer tjäna jättemycket pengar då de slipper betala ut löner, medan resten av samhället 

kommer kollapsa om det inte blir en omställning. 

När det kommer till AI-forskning (Artificiell Intelligens) diskuteras det mycket kring 

automatisering och robotarnas ökade användningsområden. De flesta experter är överens om 

att det kommer hända inom 50 år. Den snabba AI-utvecklingen och den ökade 

inlärningshastigheten leder till mer och mer avancerad AI utan något vidare stopp. Så 

småningom kan även läkare komma att bytas ut då de kan feldiagnostisera. En människa kan 

inte uppdatera sin kunskap och läsa alla artiklar som publiceras. Detta är däremot inte är ett 

problem för ett nätverk, som dessutom kan se samband över hela världen.  
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Framtidens Smarta fabrik 

I projektet Symbio-TIC som pågår nu undersöks hur människa och robot kan samarbeta. 

Moduluppbyggningar och standardlösningar används då överallt för att få det att fungera. 

Människan ska tillsammans med en robot, utan säkerhetsstängsel eller andra avgränsningar 

kunna samarbeta på ett bra och säkert sätt. Människan ska kunna gestikulera för att få ett 

verktyg och kunna prata med roboten för att tala om hur arbetet ska utföras. Detta kallas 

nollprogrammering.  

”Om man tänker riktigt långt i framtiden, [på en] väldigt smart fabrik. Då ska 

man inte behöva en tekniker för att programmera dom enstaka maskinerna 

utan det ska räcka att säga till roboten att, okej här är en ritning, gör det här 

åt mig”.  

I en smart fabrik ska det förhoppningsvis inte behövas högutbildade människor för att kunna 

använda dessa tekniska lösningar. 

Nuläge 

I nuläget är SkEP inte alls smart. Idag monteras till exempel allt manuellt och en 

monteringslinje är helt manuell med färdiga verktyg, vilket inte kan betraktas som en smart 

fabrik i sig. I nuläget finns det inte så mycket dynamisk teknik, men om fem år när Symbio-TIC 

införts kommer SkEP troligtvis vara mycket smartare inom det området. 

Några smarta lösningar som SkEP har idag är vision-kameror och Kanban-knappar för 

materialbeställning. 

Projektet Symbio-TIC är väldigt stort och inkluderar femton företag i sju länder. En fördel med 

interaktionen mellan människa-robot är att människan kan få ett extra stöd då roboten kan ta 

hand om bland annat tunga lyft. Ytterligare en fördel är att processen kan snabbas upp 

ordentligt genom till exempel förprogrammerade, personliga inställningar. Människan kan 

också till exempel beordra roboten att vrida produkten utan att någon programmering behövs. 

En robot är väldigt flexibel, och genom mänsklig integrering med den kan dynamiska ändringar 

i produktionen hanteras. En nackdel med Symbio-TIC och människa-robot interaktion är den 

stora installationskostnaden. Dock kan det vara så att initialkostnaden är stor, men i långa 

loppet tjänas den förmodligen in genom högre kvalité, bättre precision, smidigare underhåll 

samt att standardobjekt erhålls. Människan tar hand om fingerfärdiga och svåra processer, 

medan roboten kan ta hand om de tyngre momenten och att skruva åt effektivt. Då det finns 

en standardlösning kan förhoppningsvis fler varianter introduceras utan att det krävs mycket 

extra arbete eller speciella fixturer. Introducering av en ny variant sköts i planeringsstadiet och 

sen ska det inte krävas mycket mer ute i produktionen. Vid nya varianter måste montörer och 

operatörer ofta träna på den nya varianten för att förstå funktionen. Det nya systemet möjliggör 

förhoppningsvis ett automatiskt upplärningssystem för att slippa gå tillbaka till träningsgolvet. 

Projektet fokuserar på en monteringsstation på SkEP, men i framtiden kan det förhoppningsvis 

introduceras inom fler områden. Denna sorts lösning skulle kunna användas både i 

kvalitetskontroller, montering och i viss processering. Människan passar inte för de tunga 
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arbetena inom bearbetning och då är det bättre med helautomatisering. Demonstratorn som 

utvecklas är planerad att bestå av två stationer som kommer ligga avskilt från övriga stationer, 

och ska ersätta den sista stationen på monteringslinan. Då kommer den AGV som bär motorn 

åka iväg med motorn till demonstratorn istället för att den monteras på den sista stationen. Så 

som projektet är planerat idag kommer det krävas en grundutbildning för att förstå systemet 

och för att förstå hur de grundläggande processerna utförs. Ett alternativ är att det finns en 

separat station som bara visar hur systemet och de olika verktygen används. Det skulle även 

kunna finnas olika linjer där en lina är till för nybörjare, en för de som har ganska bra kunskap 

och en tredje för veteranerna. Om till exempel AR-glasögonen eller en väst med sensorer 

används behövs en grundkurs i hur sakerna ska hanteras. Kursen i sig är tänkt att kunna 

skötas automatiskt, men det kan eventuellt behövas en coach som visar hur systemet 

används. 

Framtid 

Områden som kan komma att utvecklas är PLM (Product Lifecycle Management) och PDM 

(Product Data Management). Det är ett system där nya produkter tas in i en databas och sedan 

vidarebefordras datan till berörda områden, till exempel bearbetningen så att rätt stationer och 

maskiner kan ordnas. Allt detta behöver skötas på ett bra sätt. Nu för tiden är det ganska 

manuellt arbete, och det finns inget automatisk versionhanteringssystem. Det blir en väldigt 

lång process från att produkten utvecklas till att den faktiskt produceras. Det behövs ett bra 

system för att involvera alla delar och få bra feedback. Tekniken med Symbio-TIC kommer 

förhoppningsvis hjälpa att korta ner den här tiden, men det gäller bara ett område. Den största 

utmaningen vid människa-robot interaktion är att få kommunikationen att fungera på ett säkert 

sätt. Att ge instruktioner automatiskt är inget stort problem, men en utmaning är att ge 

information till en robot eller system som klarar av att utföra en uppgift rätt utan att något 

runtomkring stör. Säkerheten för arbetaren skulle kunna fungera på så sätt att arbetaren har 

sensorer på sig för att roboten hela tiden ska känna igen vart kroppen är. Kinect-kameror kan 

användas för att övervaka allt i utrymmet. Att veta vart roboten är hela tiden är inget problem, 

det går även att filtrera bort robotens position och bara fokusera på allt annat. För 

säkerhetsaspekten är det är inte tillräckligt att bara ha kameror för övervakning, utan även 

sensorer måste användas, men om det är för igenkänning av olika gester räcker det med 

kameror. Vissa områden kanske kräver att användaren har speciella handskar medan andra 

ställen har mindre robotar som inte kräver sådan säkerhetsutrustning. 

Kommunikationen kan komma att fungera på många olika sätt. Ett sätt är att använda 

kommandoord som till exempel ”Robot 1”. Sedan ges till exempel kommandot: ”Robot 1, 

hämta skiftnyckel”. Ett annat sätt är att roboten ska förstå meningsuppbyggnader eller att varje 

person har enskilda inställningar där de använder olika uttryck för att hämta saker. Det är en 

bra bit kvar innan detta är möjligt och innan det är helt känt hur det ska fungera. Att ge 

kommandoord gör det enklare, då det kan finnas en samling på till exempel tio olika ord, och 

att lyssna på de tio orden är mycket enklare än att förstå ett helt språk. Planen är att vem som 

helst ska kunna använda systemen, oavsett till exempel dialekt. Tre olika system för 

kommunikation undersöks: röststyrning, visuell styrning och beröring av roboten/vägledning. 

Dessa sätt kan kombineras, till exempel genom att ge ett kommando och sen göra en gest. 

Även teckenspråk kan vara ett sätt att kommunicera med roboten. En av de stora 

utmaningarna är att få interaktionen och kommunikationen att fungera på ett säkert sätt i en 

industriell miljö, speciellt med ljud och buller. Ett exempel är bildprocessering, om arbetet utförs 
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med montörens båda händer och någon kommer in med en tredje hand, då får det inte bli fel 

genom att roboten känner igen den tredje handen istället. 

För de som arbetar med tekniken inom produktionen är planen att det inte ska krävas någon 

speciell kompetens. Det ska vara nollprogrammering, roboten ska kunna få ett kommando och 

förstå vad den ska göra. Den träning som kan krävas kan till exempel vara att användaren 

måste göra en viss gest innan roboten förstår eller att det finns en mängd 

kommandogester/kommandoord för att kunna arbeta med roboten. Om det till exempel 

kommer en ny person som inte kan systemet eller stationen fullt ut måste det planeras om så 

att roboten gör vissa andra moment istället, medan människan tar hand om andra operationer. 

Då måste produktionsplaneringen kunna lägga in detta i programmeringen på nått sätt. 

Om 20 år kommer det troligtvis användas mer läsplattor och AR inom industrin. Istället för att 

människorna arbetar på golvet arbetar eventuellt majoriteten mer mot planering och 

programmering. Det kommer troligtvis inte hända jättemycket inom 20 års tid, men om 100 år 

är det väldigt oklart. Om 20 år finns det ännu inte tillräckligt bra system för att allt ska kunna 

ske per automatik, utan människan kommer att behövas på produktionsgolvet. Produktionen 

kommer att öka och därmed kommer det behövas mer resurser, vilka kommer vara i form av 

robotar och maskiner. Detta betyder att det troligtvis inte kommer bli en minskning av 

människor, utan snarare ökning, men inte så stor ökning som det tidigare vart. 
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Framtidens Smarta fabrik 

Utifrån montörens infallsvinkel kommer framtidens fabrik ha ett optimalt beslutsstöd. Om flera 

maskiner stannar ska operatören få visualiserat vilken maskin som ska prioriteras. Tanken är 

att det i framtiden ska fungera genom en virtuell ideal fabrik som hela tiden exekverar och gör 

det möjligt att skicka ner information till den verkliga fabriken. Exempelvis för att tala om vilken 

maskin som ska prioriteras. På så vis är det möjligt att få information i realtid och det ska aldrig 

vara några tveksamheter för personalen angående vad som ska göras. Den virtuella fabriken 

kommer förhoppningsvis köras runt år 2025-2030 och först då kommer de verkliga 

förändringarna ske. Om 20 år finns det en chans att fabrikerna har gått tillbaka lite från 

“flödestänket” och skapat en mer individuell produktion där produkterna själva hittar sin väg 

genom systemet. Anledningen är till stor del den kommande variantflexibiliteten. I dagens 

produktion är det krångligt och tar lång tid att föra in nya produkter, men genom att använda 

en “skog av maskiner” är meningen att produkten själv vet vilka maskiner den ska till för att 

uppfylla specifikationerna, detta i anda med Industri 4.0.  

Nuläge 

Idag har SkEP en någorlunda flexibel produktion och molnlagring på vissa delar. De jobbar 

mycket med och är framstående inom hållbar utveckling och ser till människans bästa genom 

att sätta människan i centrum så ofta som möjligt. SkEP anses i dagsläget vara en smart fabrik 

där kraven uppfylls till viss del men inte fullt ut. Däremot är det väldigt långt kvar till de visionella 

tankar och mål som finns. De tekniska bitarna behöver då utvecklas. Den digitala fabriken som 

i framtiden ska få större och större utrymme utnyttjas inte fullt ut. När nya fabriker byggs 

används den virtuella fabriken flitigt genom att simulera och optimera fabrikssystemet. När 

fabriken väl är i produktion är dock tanken att den digitala fabriken hela tiden ska ligga i 

bakgrunden och snurra, men där finns det fortfarande mycket arbete innan det fungerar 

önskvärt.  

Ett område som behöver stärkas är logistiken. Där saknas både beslutsstöd, uppföljning och 

smarta lösningar för att kunna veta om planeringen följs och hur utfallet har blivit.  

För att kunna köra den dagliga produktionen använder SkEP idag ett informationssystem som 

heter ISA95 (International Standard Association, nr 95). Det består av affärssystemet ERP 

(Enterprise Resource Planning), tillverkningssystemet Manufacturing Execution System 

(MES), och utrustningarna i Shop Floor Control (SFC). Genom logistikavdelningens planer och 

ordrar går informationen genom de olika delarna ner till SFC. PLM (Product Lifecycle 

Management) är ingenjörsmiljön där allt specificeras, där det bestäms vad som ska byggas 

och hur det ska byggas. MES håller just nu på att bytas ut till ett standardiserat system 

eftersom det i dagsläget är uppbyggt av hemmasnickrade system. Med det nya systemet ska 

det också bli enklare att analysera produktionen. Idag är SkEP väldigt starka när det kommer 

till att få ut produkter till kunderna, men det finns en svaghet i analyserna. Med det nya 

systemet ska det bli lättare att ta reda på hur det gick, och framförallt varför det gick som det 

gick. Genom att hämta upp data som ligger lokalt i varje enskild maskin (SFC) och föra in den 

högre upp i systemet (MES och ERP) är det möjligt att sedan införa förändringar på alla delar 

samtidigt. Varje maskin behöver till exempel inte programmeras om för sig. Datan ska finnas 
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att hämta i den digitala fabriken och bidra till en mer individbaserad produktion. Den analoga 

informationen som till stor del fortfarande finns kvar har på många vis bidragit till svårigheterna 

att analysera produktionen. När det gamla MES-systemet byts ut ska den analoga 

informationen fasas ut. Informationen ska komma i realtid för undvika att titta bakåt och istället 

försöka hitta en syndabock till problemet.  

Produktionsplaneringen är ett område som anses borde visas bättre i figuren. ISA95 används 

där för att bland annat kunna tala samma språk som leverantörer. 

Framtiden 

Det bedrivs en hel del forskning inom den tekniska utvecklingen de kommande åren. De 

områdena kommer inte vara mogna inom 5 år men däremot om 20 år. Människa-Robot 

interaktion kommer att införas när tekniken är användbar, vilket antagligen kommer att dröja 

20 år. Ett annat forskningsområde är AR som antagligen kommer bli framtidens gränssnitt och 

byta ut teknik som Pick-by-Light. AR kommer troligtvis också användas i upplärningssyfte, men 

för dem som lärt sig momenten kan tekniken istället användas för att visa utfall. Det finns även 

en tro att det kommer automatiseras mindre i framtiden vilket passar bättre in i en 

produktindividualiserad produktion och för att få ett bra mellanting av en funktionsverkstad och 

en flödesoptimerad fabrik. 3D-printing är också något som kommer att komma så småningom. 

Antagligen kommer den traditionella produktionen kombineras med Printing-tekniken där 

specialmotorer körs in i 3D-printers efter den standardmässiga tillverkningen för att tillföra 

specifika egenskaper. Dessa hybridlösningar kommer säkert inom 10 år medan fullständig 

produktion med 3D-printing kommer dröja ytterligare 10 år. Det är inte bara tekniken och 

fabriken som blir smartare och smartare. Även kunden blir mer medveten och smart och vill 

bestämma över sin egen produkt. Detta bidrar till större antal varianter vilket SkEP måste 

anpassa sig efter för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. De nya varianterna kommer 

dessutom behöva införas snabbt vilket även betyder högre krav på kompetens. 

SkEP vill gå mot en individanpassad produktion. Information ska finnas att hitta för varje 

enskild produkt, vilka resurser den genererar eller konsumerar och exakt vilka tidpunkter den 

befinner sig på olika platser i produktionssystemet. På så vis kan även en bättre spårbarhet 

försäkras så rätt produkt kan tas fram vid eventuella fel. Den informationen ska vara enkel att 

hitta.  

“Produktionsledaren ska kunna ta fram en läsplatta och direkt kunna få fram 

den analysen. Vilka produkter körde jag här då och hur blev det? Vilka 

resurser är kopplade till den produkten?”. 

En satsning på simulering och optimering kommer fortsätta vad gäller kompetens i framtiden. 

Tyvärr kan det finnas en risk att de klassiska ingenjörskompetenserna som maskiningenjör 

och konstruktör blir svåra att hitta längre fram i tiden. Kompetens som funnits i många, många 

år försvinner då. För montörer och operatörer kommer kompetenskraven att breddas. Tanken 

är att lagen ska vara självstyrande, köra sin egen produktion och ha en egen 

produktionstekniker, underhållstekniker etc. som också arbetar som montörer. Inom 5 år 

kommer det inte hända så mycket inom produktionspersonalens arbete men förhoppningsvis 

kommer beslutsstöden i framtiden vara riktigt bra, ”det ska vara lätt att göra rätt”. 
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Vad gäller den hållbara tillverkningen görs små förbättringar hela tiden, “Det är hela tiden ett 

gnetarbete”. Nya maskiner ska dra mindre energi, lyset ska släckas vid raster, utsläppen ska 

minskas och restprodukter ska tas tillvara. Så lite som möjligt ska tas bort vid 

produktframtagningen och allt farligt avfall ska köras sorterat till deponi. De stora stegen är 

inte lika lätta att förutspå, men en möjlighet är att det skulle vara 3D-printing. 

“Tillbaka i tiden jobbade man mycket med att försöka få fram informationen, 

om 20 år kommer vi ha så mycket information att det kommer handla om att 

skala bort onödig information för att kunna ge bästa möjliga resultat”.  

Därför kommer en stor del av kompetensen ligga i att fatta egna beslut och kunna analysera 

fakta som individ. Mindset är en del som anses bör vara ett eget område i figuren eftersom det 

kommer påverka framtiden. SkEP anses vara ganska starka inom detta område men det måste 

behandlas som en viktig förmåga, att det finns med i SkEP:s ledarskap. Teknologin kommer 

inte vara stoppande när det gäller en framtida produktion där produkten hittar sin egen väg 

genom systemet. Kompetens kommer snarare vara problemet tillsammans med rädslan att 

våga. “Jag tror att det kommer behöva bytas ut två generationer innan man kommer att våga, 

de som tar de tyngre besluten idag är runt 50-60 år och de har inte samma relation till tekniken”. 

Tekniken kommer vara bra men det är viktigt att inte glömma att den måste bedömas, 

rimlighetsanalyseras och följas upp. En annan stor utmaning kommer troligen bli 

materialhanteringen. Det har forskats och utvecklats standardiseringar av maskiner och 

gränssnitt och införande av standardverktyg och standardfixturer. När produkten sedan ska 

vidare till nästa maskin finns det dock ett glapp utan standardiseringar. 
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Framtidens Smarta fabrik 

Förhoppningen är att framtidens fabrik kommer vara en ”skog av kapacitet” i form av människor 

och maskiner. I denna skog ska effektiva flöden skapas efter produktens behov och därmed 

skapa en väldigt flexibel produktion. Utmaningen blir att flytta materialet på ett effektivt sätt. 

Det är tveksamt om det är möjligt för SkEP att nå en så flexibel produktion, en kompromiss 

kommer sannolikt behöva göras. Dagens Lean-baserade produktion är uppbyggd för att skapa 

flöden, gärna med olika produkter i samma flöden eftersom det är effektivast när produktionen 

är igång som den ska. I framtiden kommer det bli allt vanligare att kunden själv väljer exakt 

hur sin produkt ska se ut, vilket betyder fler och fler varianter. I dagsläget är det väldigt dyrt att 

införa nya varianter och det kostar mycket pengar för varje nytt produktsteg. Kompromissen 

blir därför en kombination av den traditionella funktionsverkstaden och dagens Lean-flöden 

där några produkter går i de vanliga flödena och andra kommer gå i alternativa flöden. För att 

kunna anpassa sig till kundbehovet anses modultänket också bli större. Det blir då lättare att 

bygga om och följa kapaciteten allt eftersom den ökar eller minskar. Framtiden kommer alltså 

bjuda på större flexibilitet för att införa nya produkter enkelt och kunna köra dem effektivt i ett 

ombyggnadsbart flöde.  

“Det som karakteriserar en [smart] fabrik är den som förhåller sig till det som 

krävs, utan att man måste stoppa in en massa pengar hela tiden när man ska 

ändra någonting”.  

På grund av de långa ledtiderna inom motorbranschen kommer inte mycket hända om 5 år, 

men däremot hoppas SkEP ha kommit långt inom detta område om 20 år. 

Informationen för att få den framtida fabriken att fungera kommer vara lagrad på den enskilda 

produkten och all information kommer finnas i ett överordnat system i molnet. Det kommer då 

bli möjligt att kontrollera produkterna och knyta rätt information direkt till en specifik del. 

Troligtvis kommer denna teknik att finnas på plats redan om några år. Att kunna ta fram och 

visa informationen kommer också att utvecklas i framtiden. Beslutsstöd för montörer och 

operatörer ska finnas för att hjälpa dem ta rätt beslut. 

Nuläge 

Eftersom Volvo Cars blivit uppköpta både av Ford och Geely har riktningen för företaget 

ändrats flera gånger. Olika produktionssystem har bidragit till att den “smarta fabriken” hamnat 

lite på efterkälken. Fabriken har inte kunnat anpassa sig efter en marknad, utan tillverkat för 

flera samtidigt. Det som är viktigt för framtiden är att SkEP är beredd på möjliga 

framtidsscenarier och en global marknad. “Smartheten” brister även i informationstillgången 

och i ledarskapet, bland annat med systemstöden som är väldigt gamla. “Sen om man ska 

räkna med det i det smarta, vårt ledarskap och vårt mindset, vad vi egentligen utmanar våra 

montörer och operatörer i tror jag inte är smart”. I framtidens fabrik kommer montörer och 

operatörer få mycket större ansvar. Produktionspersonalen ska stöttas med resurser för att 

vara mer självgående. De måste då ha rätt kunskap och kompetens, vilket kan bli en svårighet 

att hitta. ”Det kommer nog att bli rätt höga krav för att kunna jobba i en fabrik i framtiden”.  
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SkEP har länge haft många smarta lösningar. När fabriken byggdes var den egentligen 

överautomatiserad för sin tid. Det fungerade ändå och var möjligt att följa materialet och 

tillgängligheten i systemet. För operatören i produktionen var det inte lika lätt men 

informationen gick att hämta när den behövdes. “Man prioriterade förbättringsarbetet, men den 

var extremt dyr att bygga om för att det var mycket automatisering och svårt att bygga om”. 

Fabriken var dock lokaliserbar, identifierbar i batcher, modulär, uppkopplad och den stöttade 

människan. Mycket finns kvar även idag och tekniken har självklart utvecklats. Ibland har dock 

tekniken fått ta för stor plats vilket bidragit till en överautomatisering som har övervakat 

människan istället för att stötta.  

De tekniska problem som finns på SkEP idag anses vara inom flexibiliteten. Det måste bli 

lättare att ändra på de lösningar som finns. Tekniken får inte hindra verksamheten från att 

utvecklas.  

Systemen är väldigt gamla och har inte all information. Dessa system ska inom kort bytas ut. 

Det finns mycket gammal information och koder som skapades när det inte fanns något moln 

eller överordnat system. Mycket information finns även i pappersformat och på MSS-

skärmarna (Monteringssäkringssystem) vilket inte är bra eftersom det måste säkerställas att 

informationen är likadan på alla ställen. För tillfället är inte spårbarheten så pass bra att den 

kan kopplas till en specifik produkt, utan begränsas endast inom ett tidsspann. Inom en snar 

framtid kommer den dock vara tillräckligt bra. Information som ofta glöms bort är erfarenhet 

och informationen som sitter i personalens huvuden. Ofta handlar det om att informationen 

skyddas från att spridas vidare. Ledarskapet och mindsetet måste förändras för att undvika de 

bekymren. För att bli bättre och gå mot en smartare fabrik måste denna information spridas 

vidare och någon typ av insamling kan behövas för att hitta denna värdefulla information.  

SkEP vill ligga långt fram miljömässigt, men den främsta satsningen ska ligga på produkten. 

När det gäller hållbarheten anser SkEP att det är viktigt att göra den till en ekonomisk fråga,  

“Att hela tiden hitta en ekonomisk vinning i att jobba ekologiskt och socialt 

rätt, det är nyckelfaktorn. För om man kommer till hur ett företag drivs så är 

det ekonomin som styr, så man måste göra hållbarheten till en ekonomisk 

fråga”.  

För att minska miljöpåverkan arbetar SkEP för att inte släppa ut några emissioner i luften, 

sänka energiåtgången och kontrollera restprodukter för återvinning. Inom den sociala biten 

handlar det mycket om anseende, “Ett bra anseende gör ju att företaget uppfattas på ett bra 

sätt och då kan företaget också agera efter det sen, det är en positiv spiral”. Genom en effektiv 

produktion är det möjligt att köra så lite som möjligt och också erhålla hållbarhet. Meningen är 

att alla ska känna till arbetet med hållbarheten och alla ska bidra.  

Idag är det bemanningsföretagen som sköter rekryteringen för SkEP. Ett problem kan dock 

vara att det inte finns grundläggande teknisk kompetens.  

“Frågan är om man kan bli tillräcklig bra om man inte har rätt utbildning från 

början? Det tar iallafall längre tid än om man lärt sig det från början”.  

Industrin tycks inte ha så gott rykte som det förtjänar vilket gör att det inte alltid går att få den 

kompetens som önskas. Om så är fallet är det viktigt att ett alternativ finns för att undvika 

problemet. Antingen måste problemet lösas på ett annat sätt så att kompetensen inte längre 
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behövs, eller så måste SkEP utbilda själva, vilket de till viss del redan gör genom 

Volvogymnasiet. Ett sista alternativ är att påverka samhället. Antagligen måste dock 

alternativen kombineras. Att påverka samhället betyder att vara med i forskningsprojekt och 

delta i att forma satsningen på tekniken och industrin i samhället för att på det sättet gynna 

kompetensen. Krav ställs både socialt, tekniskt och beteendemässigt. Det är viktigt att 

kunskapen täcker rätt saker, även flexibilitet och ansvarstagande är viktigt. Det måste även 

finnas en förståelse för ledarskapet, både för att acceptera det men också för att utmana 

ledarskapet när det behövs.  

Framtiden 

Det är oerhört viktigt att vara medveten om de tekniska genombrotten som kommer i framtiden 

för vara med från början. AR kommer antagligen bli stort och teknik för interaktionen mellan 

människa och robot har redan påbörjats. Det kommer dock bli viktigt med avvägningar för att 

balansera tekniken och det manuella arbetet för att få en så flexibel och anpassningsbar fabrik 

som möjligt. De resurser som redan finns ska kunna fortsätta användas effektivt. Teknologin 

inom additiv tillverkning anses också bli stor i framtiden. Eftersom det tar lång tid att införa nytt 

i fabriken är det extra viktigt att vara med när det händer, “När vi hör 10 år, det är ju 1,5-2 

projekt bort”.  

I framtiden kommer den virtuella fabriken vara originalet, medan den verkliga fabriken är 

kopian. Originalet kommer vara väl testat och provkört vilket gör att produktionsflödet och 

informationshanteringen redan har testats när kopian i verkligheten införs. När det sedan 

händer något i produktionen som avviker från originalet är det lätt att urskilja skillnaderna. Det 

som blir oerhört viktigt är att originalet alltid måste uppdateras innan det införs förbättringar i 

kopian. Görs inte detta kommer det vara omöjligt att veta fabrikens status innan nästa 

förbättring införs.  

Montörer och operatörer kommer få mer ansvar i framtiden. En effektivare produktion kan 

möjliggöras genom självstöttande lag. Genom att bland annat ha underhållstekniker och 

produktionstekniker inom laget slipper produktionspersonalen titta på under tiden till exempel 

en maskin lagas. Antingen kan varje person ha en egen roll utöver sitt arbete, eller så breddas 

kompetensen så att varje person kan sköta lite av varje. En annan viktig del i framtiden är att 

vara uppkopplad mot omvärlden. Att vara beredd på vad som kommer, avväga 

utnyttjandegraden och testa virtuellt innan något införs anses vara nyckeln för att kunna bygga 

världens bästa motorer år 2030. 
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Framtidens Smarta fabrik 

Framtidens fabrik kommer säkerligen ha en annan typ av utrustning, troligtvis mer 

robotlösningar. Det kommer finnas fler billiga, enkla och lätt omställningsbara robotar som kan 

arbeta ihop med människan. Flexibel produktion är jätteviktigt idag och kommer troligtvis vara 

det även i framtiden med anpassning till nya produkter och snabba omställningar. Det kommer 

troligtvis vara viktigt att med hjälp av IT få ut resultat i olika former, sammanställt i rapporter. 

Idag finns massvis med data som ligger i lokala PLC:er och i överordnade datasystem, vilket 

gör det svårt att få fram ett resultat som kan utnyttjas för att gå mot en smartare fabrik. 

Nuläge 

När det kommer in nya motorer används de kanske endast i den nyaste bilen medan gamla 

motorer behålls i de andra bilmodellerna. I ett tillverkningsperspektiv är det troligtvis inte 

särskilt smart att ha alla varianter i systemet samtidigt. Det skulle vara bättre att ställa om och 

istället endast köra de nya produkterna. Det kan dock vara jättesmart i ett ekonomiskt 

perspektiv att köra både de gamla och de nyare modellerna. Volvofabriken i Skövde är extremt 

duktiga på att agera snabbt och effektivt när något gått fel, däremot är användningen av data 

i ett förebyggande syfte för att agera innan fel sker sämre. SkEP är omoderna och använder 

mycket Excel-filer där personalen arbetar i olika filer, vilket inte är speciellt smart. Om all 

information fanns samlad i ett lättåtkomligt system vore det bättre. När Volvo Cars var nära 

konkurs 2008 sparades mycket pengar. Nu har det istället investerats mycket pengar på 

utveckling av nya bilar, utrustning och fabriker, men inte så mycket på IT-lösningar. MES som 

utvecklas är riktade åt det hållet, det ska vara lätt att få data och beställa standardrapporter 

från datan. Detta kan hjälpa beslutsfattaren att ta rätt beslut. SkEP har jobbat mycket med 

simulering och blivit ganska duktiga på det, vilket underlättar beslutstagandet. De 

simuleringsprogram som används idag kräver en expert för att få svar framtagna. Det bästa 

vore om till exempel en driftsansvarig eller produktionstekniker kan få samma svar, fast 

färdigserverat ur systemet i form av en rapport. 

Dagens tekniska lösningar fungerar lite blandat utav olika orsaker. ID-taggarna och dragarna 

fungerar bra då de är robusta och stabila. Pick-by-Light fungerar alldeles utmärkt på de flesta 

applikationer. Vision-kamerorna fungerar relativt bra men kräver oerhört hög tillgång till 

specialister som kan hantera tekniken. Kanban-knapparna fungerar bra som knappar, 

problemet är att de inte hanteras rätt, vilket egentligen inte beror på själva knappen. Systemet 

med knapparna borde fungera bra då de ska tryckas på så fort en låda är tom. För att indikera 

att en knapp blivit intryckt lyser en lampa i sju sekunder. Resultatet av att knapparna inte 

används är försenade leveranser, extra transporter samt produktionsstopp. Montörerna får 

ingen kvittens på att beställningen gått iväg, men uppföljningar har visat att beställningarna 

går iväg 99.99 % av gångerna. Anledningen till att det inte fungerar kan vara på grund av 

otillräcklig upplärning, ignorans eller felaktig metod.  

Andon-systemet är till för att hjälpa montören vid problem och se till att produktionen aldrig 

står still. Genom att trycka på en knapp tillkallas lagledaren som då ska bistå montören. Datan 

som genereras genom Andon blir trovärdig eftersom lagledaren och arbetarna arbetat med 

problemet och kan styrka att datan stämmer. Det ska alltid finnas en ansvarig att hjälpa till om 
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det skulle behövas. Om lagledaren är upptagen med ett montage eller problem går ansvaret 

till någon annan i arbetslaget eller till en annan lagledare som då ansvarar över två slingor.  

“För banan ska gå alltid, det är det som är det primära, att produktionen alltid 

funkar. Det får inte bli viktigare att göra papper än att göra motorer, för då gör 

vi fel.” 

 Ett stort problem som finns på SkEP är gamla och överbelastade IT-system som inte fungerar 

på ett bra sätt. Det är dagligen diskussioner kring hur dåligt IT fungerar och att endast personal 

från IT kan hantera systemen. Idag är IT-verksamheten uppdelad i flera olika delar där en 

funktion till exempel har hand om hårdvaran, en annan har hand om mjukvaran och en sista 

hanterar supporten. Det behövs robusta IT-lösningar så all information kan transporteras utan 

överbelastning. Det skulle aldrig accepteras att en maskin gör som den vill och det borde inte 

accepteras för IT heller. Därför borde IT betraktas som en vanlig maskin för att undvika att 

hamna i en situation där IT-system överbelastas eller slutar fungera. Vid byte av IT-företag 

försvinner kompetensen.  

“Det skulle vi ju aldrig göra med montörerna, att vi tar in nya montörer hela 

tiden, utan vi vill ju behålla montörerna för att bygga deras kompetens. Det 

borde vi ju tycka likadant med IT-människorna, att vi bygger upp. Men där har 

vi en helt annan taktik. Då köper vi från dom som är billigast.”  

Det kan eventuellt vara så att det handlar om mycket pengar, men rent praktiskt fungerar inte 

hanteringen av IT bra idag. När det byggs på mer IT blir funktionen ännu viktigare när den väl 

ska sättas i drift, annars blir systemet ännu känsligare.   

Ibland är det positivt med tavlor för visualisering, både lagtavlor och flaskhalstavlor eftersom 

alla kan se dem. Alla instruktioner är idag i pappersformat vilket är bra då det är lätt att se om 

någon information saknas. Ansvariga från monteringen är duktiga på att uppdatera och sköta 

pärmarna. På morgonmötena skrivs egna noteringar om läget, men det vore bättre att göra 

det mer centralt genom att alla skriver sin egen del och sen sammanställs alla noteringar. 

Alldeles för mycket energi läggs på insamling av gårdagens resultat, istället för att ta beslut för 

nutiden. Lägesrapporten ska vara den korta biten för att sedan diskutera hur saker kan göras 

bättre. Den information som samlas in används bra vid kriser, men att arbeta förebyggande 

med förbättringar måste bli bättre. Om den analoga informationen ska bytas ut mot digital 

måste det finnas ett bra sätt att hantera den. Det är en generationsfördelning när det kommer 

till analogt och digitalt, de äldre vill ha pappersinstruktioner medan de yngre vill ha allt digitalt. 

I framtiden är instruktioner kanske mer digitaliserade och kommer upp automatiskt, men om 

tekniken slutar fungera är pappersinstruktioner bra att falla tillbaka på. IT-lösningarna måste 

bli mer stabila om en digitalisering ska fungera, de måste bli som en robust maskin. “IT-

människor kan tycka att det är okej att starta om datorn. Tänk om vi sålde Volvobilar som är 

sånna, skulle du tycka att det är okej?” 

SkEP har bestämmelser kring kemikalier som de måste förhålla sig till och de kemikalier som 

tas in måste vara godkända inom lagen. De försöker släcka lampor och stänga av tryckluft när 

den inte används. På underhåll arbetar en person som energijägare och lär arbetslagen leta 

efter bland annat tryckluftsläckor och hydrauloljeläckage. Fastighetsavdelningen arbetar 

mycket med värmeåtervinning och fabriken är ansluten till fjärrvärme. “Vi försöker väl ha en 

grön profil om man säger så.” 
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Det finns inte någon ordentlig plan över det samlade behovet av kompetens. Det finns en 

gemensam databas för hela VCC som kallas LAD (Learning Activity Directory). Där är alla 

utbildningar samlade och det går att boka kurser, men det finns inget ställe där det går att se 

hela arbetsgruppen och vilken utbildning de har. Det finns heller ingen strategi för vilka kurser 

montörerna ska gå, det är snarare de olika delarna av monteringen som själva bestämmer hur 

de vill göra. SkEP har en del VCMS-utbildningar (Volvo Cars Manufacturing Systems) när tid 

finns över. Det borde vara mer medvetet och införas strukturer så medarbetarna får den 

vidareutbildning som behövs för att säkerställa lika kompetens mellan produktionspersonalen. 

Det vore önskvärt med en gedigen produktkompetens för de anställda. På Skövdefabrikens 

Motorskola får montörerna en grundutbildning, men SkEP satsar eventuellt för lite på den 

interna utbildningen. Först borde medarbetarna få en allmän utbildning för att sedan bygga 

vidare på kompetensen för att få experter för varje montage. Problemlösningskurser och kurser 

i förståelse för produktionssystemet och dess funktion vore också bra. “Vi är väl fortfarande 

kvar lite i det 70-talsstuket, vi tror att våra montörer ska bli fantastiska utan att vi ger dom en 

massiv utbildning.” Det finns något som kallas IMT (Integrated Manufacturing Teams) vilket 

innebär att montörslagen ska kunna hantera allt som stödfunktionerna gör vid sidan, till 

exempel produktionstekniska jobb eller underhållsarbete. Det skulle eventuellt även behöva 

satsas mer på utbildning av chefer. Med bemanningsföretagen händer det ibland att arbetarna 

betraktas som färdiga när de kommer in, vilket inte är rimligt. Det positiva med 

bemanningsföretagen är flexibiliteten med personal, men det kostar mycket pengar. När 

personalen byts ut ofta blir lag- och förbättringsarbetet inte stabilt, vilket är negativt. Att börja 

som bemanningsanställd är i stort sett det enda sättet att komma in på SkEP idag. 

Anställningen börjar via bemanningsföretagen, sedan visstidsanställning och till sist 

tillsvidareanställning. Detta är en bra metod för att se hur bemanningspersonalen är som 

personer och det är även ett sätt att gallra bort de som inte uppfyller kraven. Det går inte att 

styra vilka personer som kommer första gången, däremot går det att avsluta inhyrningen av 

dem som inte sköter sig. I förhållande till all den teknik som SkEP satsar på anses rekrytering 

och kompetens komma i andra hand. 

Framtid 

Den tekniska utvecklingen kommer troligtvis fortsätta, det kommer alltid nya maskiner som är 

bättre och snabbare med tillverkning som tidigare inte varit möjligt. Mer maskiner kommer 

antagligen från till exempel Kina när utvecklingen gått vidare där. Då produkten ofta ändras 

och på grund av långa ombyggnadstider anses att automationen inte bör utökas då det inte 

hinns dra tillräckligt nytta av den innan det är dags att föra in en ny variant. Det gäller istället 

att automatisera på rätt ställe där produktionen är stabil, och göra den mer flexibel och 

omställningsbar för att snabbare kunna ta in nya produkter. Det är troligtvis ingen risk att 

tekniken går för långt, snarare att tekniken byts ut helt och hållet. Med hjälp av 3D-printer kan 

det eventuellt vara möjligt att printa ett cylinderblock istället för att bearbeta fram ett. Den som 

försöker stoppa teknikutvecklingen lär inte överleva.  

Förhoppningsvis kommer informationshanteringen i framtiden medföra mer resultatservice, 

istället för att få data ges färdigtolkade resultat. Det skulle kunna vara som Andon-rapporten 

som redan används i nuläget, där en rapport på exakt antal störningar på skiftet anges. 

Därmed är det lätt att direkt se vart problemet ligger och vart förbättringen behöver göras.    

Kompetensen som söks i framtiden kommer troligtvis vara i stora drag som idag, men med 

andra typer av maskiner och IT-system som personalen måste hantera. Förhoppningsvis 
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kommer montörerna i framtiden arbeta med allting som gör att produktionen fungerar bra, det 

är själva ambitionen med VCMS-systemet. Därmed är det jätteviktigt med medarbetare som i 

botten vill montera och samtidigt arbeta med problemlösning och förbättringsarbete, samt har 

djupkunskap om produkten. Inom Volvo kommer det troligtvis bli viktigt att 

produktionspersonalen blir mer flexibel och kan tänka sig att arbeta globalt, till exempel i Kina 

eller USA. Det kan även bli viktigt med mer flexibla arbetstider genom att arbeta mer när det 

finns mycket att göra och mindre när det finns lite att göra. Det skulle kunna vara ett sätt att 

hantera konjunkturer och undvika nedskärning på personal. Det kan även vara ett sätt att ge 

fler ungdomar fast arbete. Idag vågar arbetsgivare inte anställa på grund av upp- och 

nedgångar i konjunkturen vilket resulterar i att ungdomar aldrig får ett fast jobb. Företaget kan 

dessutom behålla de anställdas kompetens och bygga vidare på den. Om tjugo år kommer 

SkEP vara smarta, finns inte tron om en smart framtida fabrik finns ingen anledning att fortsätta 

arbeta mot målet.  

“Jag har jobbat på Volvo i 30 år nu så om man jämför med hur vi var då så 

har det ju skett en fantastisk utveckling på många av dom åren, så det kan 

jag inte tänka mig att det inte blir minst lika mycket om man kollar 30 år till.” 
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Framtidens Smarta fabrik 

Framtidens fabrik kommer troligtvis vara mer ergonomisk där varje monteringsstation kan 

ändras efter den enskilda montörens längd. Arbetet kommer troligtvis fortsätta bli enklare och 

enklare där varje montör får färre operationer att utföra. Det kommer antagligen bli mer 

automatiserat där montörerna blir färre, men antalet operatörer ökar. Produktionspersonalens 

uppgift kommer därför istället bli att underhålla maskinerna.  

Nuläge 

I dagsläget anses SkEP vara rätt smart, på en 10-gradig skala anses de ligga mellan 7-8 då 

de redan arbetar med flera av de aspekter som ingår i den smarta fabriken. SkEP går hela 

tiden åt rätt håll och blir smartare med tiden. Den mobila-/trådlösa teknologin anses fungera 

bra, molnlagringen finns till viss del men fungerar eventuellt sämre, istället används olika 

servrar. Hållbar tillverkning och människan i centrum värdesätts högt och är något som det 

ständigt arbetas med. Även CPS och IoT används på vissa delar i produktionen där delarna 

kan kommunicera med varandra. Dock kan inte varje del kommunicera till alla andra enheter 

utan detta sker i särskilda steg genom det överordnade systemet. Genom det överordnade 

systemet är det också möjligt att veta att maskinerna och personalen gjort rätt och det krävs 

inte längre att alla omställningar och ändringar görs för hand. Problemet är dock att det inte 

alltid är logiskt och det kan vara svårt för en montör att förstå sambandet mellan olika delar i 

produktionen.  

SkEP anses vara framstående inom sina egna ledord: kvalité, säkerhet och miljö. De anses 

också vara en attraktiv arbetsgivare som bryr sig om sina anställda. Även spårbarheten anses 

vara bra och det är möjligt att spåra alla delar och hela motorn. Det är möjligt att ta reda på 

vart motorn befinner sig i produktionen och även vilken bil den senare befinner sig i om något 

skulle vara fel. Det som SkEP kan bli bättre på är att ta tillvara på de styrkor och den kompetens 

som redan finns innanför väggarna. Genom att uppmuntra engagemang och pusha personalen 

är det möjligt att få fram bättre kompetens och få rätt personer på rätt plats.  

Tekniken har blivit betydligt bättre de senaste åren och de smarta lösningarna som används 

fungerar bra. Det enda som inte riktigt fungerar som det ska är vision-kamerorna, men även 

de har blivit betydligt bättre mot vad de tidigare varit. Tekniken med Kanban-knapparna 

fungerar, däremot brister rutinerna av användandet. Även tekniken för spårbarheten fungerar 

bra, all data loggas och det är möjligt att gå tillbaka om till exempel en skruv inte dragits åt 

ordentligt. Ett område som skulle behöva fler lösningar är bearbetningen för kamaxlar där 

utvecklingen stått still. Där finns det bland annat en vagn för att flytta kamaxeln från en position 

till nästa vilket är ansträngande för operatören. Ofta när det uppstår problem i produktionen 

beror det på tekniken eller IT-systemen. Det är sällan det är mekaniska fel och när de uppstår 

anses de vara lättare att reparera då det direkt går att se vad problemet är. 

För det mesta anses informationshanteringen fungera väl, dock misstänks det finnas okända 

problem i ”utkanten” av systemen som kan ligga och störa övrig utrustning. MSS 

(Monteringssäkringssystem) anses vara förlegat då det sett likadant ut sedan det infördes och 

potentialen i tekniken utnyttjas inte ordentligt. Mer information borde komma upp på MSS-

skärmen, gärna i form av bilder som är lätta att förstå. Även papperna borde bli färre eftersom 
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det idag är ett stort arbete att uppdatera och hålla efter uppdateringen av alla instruktioner och 

liknande. Det vore bra om instruktioner och annat pappersarbete blir digitalt istället och det 

anses endast positivt att digitalisera alla papper. Även lagtavlor och andra visualiseringstavlor 

kunde bli mer digitala. Det är även viktigt att enkelt kunna få en uppföljning och feedback på 

informationen. 

Ett område som skulle behöva en rejäl förnyelse är CDEC (Central Digital Equipment 

Computers), vilket är systemet för det mesta av datan som finns. CDEC är ett väldigt besvärligt 

system som kräver mycket kunskap hos den som arbetar i det. För en nyanställd skulle det ta 

lång tid att lära sig systemet eftersom det är ologiskt och artikelnummer och andra siffror måste 

skrivas in manuellt och exakt rätt för att rätt detalj ska hittas. Användarvänligheten är väldigt 

låg eftersom det inte finns något register eller sökfunktion och det är svårt att se eventuella 

inskrivna fel. 

Kompetensen anses vara bra på SkEP men skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt. 

Gymnasiekompetens ska vara kravet men tanken är att utrustningen ska vara enkel att förstå 

och hanterbar för alla. Skulle det saknas personal en dag finns ett lag som täcker upp behovet. 

De är mer flexibla och ersätter där det behövs efter en prioriteringsordning. Det finns även en 

flexpool där montörer och operatörer kan ringas in om det skulle saknas personal. 

En del av kompetensarbetet på SkEP består av Motorskolan. Innan Motorskolan startades 

bestod introduktionen på SkEP av utbildningar på maximalt en dag. För att få bättre kvalité 

och snabbare upprampning för att klara takttiden insågs att montörer borde utbildas bättre 

innan de börjar jobba i produktionen. Nu utbildas även resten av personalen och att genomgå 

Motorskolan är ett krav. Montörer går en utbildning på sex dagar medan operatörer går fyra 

och en halv och tjänstemän fyra dagar. Även de som kommer in genom bemanning ska gå 

Motorskolan vilket anses viktigt. De som är anställda genom bemanningsföretagen ska även 

delta i förbättringsarbetet och andra likande aktiviteter. Detta för att inkludera 

bemanningspersonalen med resten av personalen. Motorskolans utbildning består av en 

introduktion till Volvo Cars och dess produkter tillsammans med en rundtur i fabriken. Även 

produktkännedom, kvalité och förbättringsarbete ingår i utbildningen. De som ska bli montörer 

får även lära sig lite simulering och motorlära innan de får fortsätta de sista två 

utbildningsdagarna med att jobba mer praktiskt och testa på att montera. De som ska bli 

operatörer utbildas i bearbetningsteknik under en halv dag. Responsen på motorskolan har 

varit väldigt bra och personerna som gått igenom skolan anser jobbet roligare efteråt. 

Avdelningar frågar även själva efter mer utbildningar och kan få kortare presentationer om det 

till exempel är lagstopp. Motorskolan är unik och personal från både Floby, Göteborg och Volvo 

Lastvagnar besöker SkEP för att ta del utav den.  

Framtiden 

I framtiden kommer kapaciteten antagligen öka och då måste logistiken bli bättre. Flexibiliteten 

kommer att bli väldigt viktig tillsammans med att fortsätta producera hållbart. 

Produktionslinjerna måste även bli användbara för fler varianter och kunna anpassas relativt 

snabbt. Kompetenskraven kommer antagligen höjas. När personer som arbetat länge, i minst 

20 år, slutar försvinner mycket erfarenhet som kan bli svår att ersätta. Där måste kompetensen 

höjas, och med Volvogymnasiet och Lichron är det en möjlighet. Motorskolan kommer 

antagligen fortsätta, i vilken form är oklart men det är säkert att den kommer behövas. En 

större organisation för lärande kan komma att bli viktigt för att göra det på bästa sätt. Viljan är 
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att utöka utbildningarna, ”Ju mer utbildning desto bättre”. Det finns även en önskan att 

produktionspersonalen ska våga satsa lite mer och våga prova nya arbetsuppgifter. Det finns 

annars en risk att det installeras teknik som ingen har tillräcklig kompetens för att hantera. Från 

SkEP:s sida måste det uppmuntras till att prova på nya saker och stimulera mer för att få rätt 

folk till rätt plats. 
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Bilaga 10 - Intervju 10, 2015-11-06 

Framtidens Smarta fabrik 

I framtiden kommer det troligtvis bli mer automatisering och hjälpmedel för 

produktionspersonalen och det kommer eventuellt bli fler operatörer än montörer. Robotar som 

kan användas bredvid en människa kommer troligtvis bli betydligt vanligare. HMI-gränssnittet 

(Human-Machine Interface) kan komma att bytas ut mot ett helt annat som operatören får 

kommunikationen ifrån utrustningen på. Idag har det på vissa ställen införts hörlurar där 

operatörerna får utrop om maskinens status. Det kommer troligtvis finnas andra sätt att 

informera operatören, allt kommer vara mer uppkopplat och operatören är mer medveten om 

hur utrustningen fungerar.  

Nuläge 

Vid jämförelse med andra regioner i Sverige är SkEP troligtvis väldigt smarta och ligger i 

framkant. SkEP har mycket uppkoppling och samlar in mycket data från utrustningen, men är 

inte speciellt trådlösa och mobila. Människan har varit i centrum sedan fabriken byggdes och 

det arbetas mycket med ergonomin och verktygen för att analysera arbetsmiljön.  

”Människa i centrum är sånt som vi har jobbat med jättelänge, att sätta 

operatören, det har vi säkert 20 års erfarenhet av. Redan när den här fabriken 

byggdes -91 satte vi människan i centrum.”  

SkEP är noggranna med undersökningar av föroreningar från fabriken, mestadels från 

bearbetningen med bland annat skärvätskor, oljeemissioner samt vad som finns i luften och 

rinner ut i grundvattnet.  

SkEP är framstående inom automatisering, med att styra och få återkoppling från 

automationen. Det byggs mycket monteringsceller med robotar och då krävs 

datakommunikation. Från det en produktionstekniker planerar hur en motor ska se ut finns 

möjligheten att kombineras ihop dem med hur robotar, dragare och vision-system styrs, och 

på så sätt montera olika motorer och fortfarande få det att fungera. Detta görs helt offline och 

det behövs inte mycket omprogrammering på stationerna. Vid införande av nya varianter och 

komponenter kan det däremot hända att det behöver göras på plats. Genom denna 

kommunikation kan återkoppling från utrustningen fås, såsom åtdragningsdata och resultat 

från vision-kamerorna. På så sätt är SkEP flexibla att hantera olika produkter, men måste bli 

bättre på hanteringen av produktförändringar.  Information om produkten kan även lagras för 

att skapa en produkthistorik. Varje förändring som görs idag kan kosta väldigt mycket pengar. 

Därför försöker SkEP arbeta med att hitta lösningar på automatisering som är så pass flexibla 

och smarta att de kan hantera en större mängd variationer på produkterna till en betydligt lägre 

investeringskostnad. 

En manuellstation på inre och yttre montering är ganska lika. Pick-by-Light, momentdragare, 

Kanban-knappar, scanner, streckkod- och 2D-kodsläsare samt ID-taggar används. Vision-

kameror används mycket i automatstationer. Det finns vissa problem med vision-systemen då 

de inte förstår avvikelser på samma sätt som människor gör. Att få systemet att interagera, 

fungera på ett bra sätt och dra slutsatser från begränsad information är en utmaning. Ett vision-

system kan inte förstå och utvärdera på samma sätt som en människa, “[människan] är 
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betydligt smartare än ett vision-system för det är ju otroligt dumt egentligen, det tittar ju och 

jämför med hur det förväntar sig att se ut och stämmer inte det så förstår den inte.”  I allmänhet 

fungerar teknologin som önskat, det är sällan implementeringar införs för att sedan tas bort på 

grund av dålig funktion. En hel del arbete utförs i förväg för att få en känsla för vad som behöver 

göras om det inte fungerar. 

Mycket utrustning köps från stora leverantörer och olika leverantör har olika koncept. En del 

vill bygga som de alltid gjort då de vet att det fungerar, medan andra som ligger mer i framkant 

vill testa nya saker. SkEP pendlar mellan att ibland vara ”fega” och ta beprövad teknik som är 

så gammal att den nästan håller på att gå ut, och i andra lägen provas nya lösningar. ”Så i 

vissa lägen är vi ganska fega och i vissa lägen har vi kanske vart lite för djärva.” SkEP har en 

del komplexa utrustningar och i vissa fall är det svårt att hålla kompetens på den. SkEP 

försöker ha ett grundkoncept för stationernas styrning och uppbyggning, men mycket är 

kopplat till hur produkterna ser ut. En standard behöver göras på en mer detaljerad nivå så att 

förändringar kan göras lättare och billigare. Idag är varje maskin för unik.  

Spårbarheten fungerar bra men information om åtgärder till operatörer och underhållspersonal 

samt instruktioner och hjälpmedel fungerar inte lika bra. Det behövs mer lättillgänglig 

information, såsom ritningar, dokumentation och instruktioner. Underhåll försöker skapa 

lektionsblad som samlar nya lärdomar om hur åtgärder ska utföras, för att sedan sprida dem 

på avdelningen. SkEP är fortfarande kvar i pappersstadiet med pärmar och 

pappersinstruktioner, vilka hellre skulle bytas ut mot digital information som alltid är 

uppdaterad.  

”Det som jag skulle sakna som jag känner att vi inte har så bra, är en bättre 

presentation av instruktioner, och då menar jag en digital så att den inte ligger 

i en pärm och vi vet att det är den senaste vi får på skärmen”.  

Både operatörspanelen på en maskin och MSS-panelen (Monteringssäkringssystem) används 

endast för att ge en monteringsbeskrivning. Det finns inga direkta instruktioner som beskriver 

hur montaget ska utföras, vilket skulle kunna förbättras. MSS-panelerna eller någon form utav 

glasögon skulle kunna användas för att visualisera den digitala informationen. För att det ska 

fungera krävs kommunikation mellan maskiner och system som innehåller information som 

kan spridas till rätt system och till rätt operatör. När förändringar sker visas de på MSS-

skärmen och montörerna informeras. Om en större förändring sker brukar motorn följas genom 

processen för att undersöka att alla moment utförts rätt. De flesta fel som uppstår händer 

troligen på grund av avvikelser från det normala då montörerna blir avbrutna och tappar bort 

sig. 

Varje dag är det någon form utav IT-strul på grund av komplexa, känsliga system som beror 

på att mer kopplas upp till det överordnade systemet. Förr kommunicerade första och sista 

station med det överordnade systemet, vilket gjorde att övriga stationer fortfarande kunde 

arbeta trots problem med IT. Runt år 2000 ändrades kommunikationen till att varje station 

istället kommunicerar med systemet flera gånger under en cykel. Med förändringen kom även 

oron om att allt stannar vid IT-strul. Hittills har det inte blivit några stora krascher men systemen 

går långsammare på grund av mycket data som hanteras, vilket resulterar i längre cykeltider. 

Den ekonomiska aspekten har SkEP god kontroll över inom projekt då det finns tydliga ramar 

att följa. En god tradition av människan i centrum finns och har arbetats med sedan 20 år 

tillbaka. Carrierna kan ställas in på individnivå för att få rätt arbetshöjd och bra ergonomi. På 
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inre monteringen är det lite svårare att anpassa för olika längder då paletterna står på ett 

bansystem. Nya operatörer har inte samma inställningar, idéer och förutsättningar som de som 

arbetat i 20 år då de är av olika generationer. Det är viktigt att vara med i utvecklingen för att 

attrahera nya montörer och ingenjörer, det går inte att falla tillbaka på 20 år gamla erfarenheter. 

Samtidigt måste äldre operatörer finnas kvar och de har kanske inte samma förutsättningar, 

till exempel inom IT-utvecklingen. Det kan därför bli en utmaning att få med alla i förståelsen 

och arbetet. Volvo Cars vision bygger på att samtidigt som bilar byggs skapas en arbetsplats 

med människan i centrum. Volvo Cars måste ha låga förbrukningar och emissioner på grund 

av konkurrensen med andra tillverkare och de krav som finns på utsläpp. Även på fabriksnivå 

måste SkEP tänka på miljön och det arbetas till exempel mycket med kemikalier, vilka de har 

god kontroll på, både i fabriken och från leverantörer. SkEP måste ha kontroll för att veta vilka 

kemikalier som används i tillverkningen och vilka kemikalier personalen utsätts för. Arbetet 

med den hållbara tillverkningen fungerar bra, men det krävs ständigt, fortsatt arbete. 

SkEP har en otroligt kompetent operatörskår med stor erfarenhet. Det mesta har personalen 

troligtvis lärt sig på jobbet och genom ett intresse av att arbeta på SkEP. Personalen från 

bemanningsföretagen har liknande kompetens och inställning, och är antagligen lika duktiga 

som övriga operatörer. Hur integrationen mellan bemanningspersonalen och den ordinarie 

personalen fungerar beror mycket på ledaren. Kompetensen kan alltid bli bättre, men väldigt 

bra feedback angående operatörerna och underhållspersonalen fås från leverantörer som utför 

arbete på SkEP. De anser att personalen på SkEP är kompetent, lättlärd och intresserade, 

vilket är en stor skillnad jämfört med andra företag, inklusive andra Volvofabriker. Operatörer 

i Projekt (OIP) har intresse för utrustning och motorer samt ett intresse att arbeta i projekt. För 

att bli OIP krävs kunskap och kompetens utöver det vanliga och en OIP företräder 

produktionen och driver sin fråga i projektgruppen. Förr kunde en OIP vara någon i personalen 

som ledaren ville belöna för en bra prestation och fick därför vara med i projekt, trots att rätt 

kompetens saknades. Nu har en kravbild skapats för en OIP för att erhålla kompetentare 

personer. Det kan eventuellt vara svårt att gå tillbaka till sitt vanliga montörs-/operatörsjobb 

efter projektets slut då de i projekten fått mycket information och fått vara delaktiga på ett annat 

sätt.  

Framtid 

Om fem år finns ganska stor kunskap om vad som kommer hända, men helt säkert är det inte. 

I och med den nya organisationen inom ME (Manufacturing Engineering) kommer det troligtvis 

bli bättre då enskilda personer kommer arbeta med att undersöka bland annat vilken utrustning 

som bör finnas i framtiden. Informationen kommer troligtvis vara online och gå direkt till 

operatörerna. Det kommer erhållas betydligt mer information från all utrustning och kommer 

därför kräva bra beslutsstöd för att bearbeta och sortera ut väsentlig data. Troligtvis kommer 

det vara möjligt att få mer direkt feedback för direkta beslut. Det finns många fördelar med att 

kunna lagra mycket information och det kommer i framtiden gå att spåra komponenter betydligt 

snabbare än idag. 

I framtiden blir det troligtvis fler operatörer och det kommer krävas högre kompetens och viljan 

att arbeta med bearbetningsutrustning. Det är möjligt att operatörerna kommer ha mer ansvar 

utöver hanteringen av utrustningen, men samtidigt är det svårt att låta hela 

produktionspersonalen bredda sina arbetsområden. För att inte tappa drivkraften måste det 

finnas sätt att växa och få mer ansvar, både för operatörer och för ingenjörer. Det kan 

eventuellt bli en utmaning att få montörer att istället vilja bli operatörer, dels för att en del är 
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nöjda med att montera och vissa vill inte arbeta med maskiner. Ett av dagens problem som 

måste hanteras är att lyckas locka den yngre generationen, speciellt tjejer, till att arbeta inom 

industrin och som ingenjörer. 
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Framtidens Smarta fabrik 

I framtiden kommer fabrikerna antagligen vara mer flexibla, både vad gäller tillverkningen och 

bemanningen. Det är viktigt att kompetensen har en bra nivå av kunskap för automatisering, 

men att det även finns kompetens för arbeten som inte kräver lika djup kunskap. Kompetensen 

måste dock höjas inom alla områden, speciellt för montörer och operatörer. Detta för att kunna 

fokusera på själva tillverkningen och produktionspersonalen, samt minska antalet som arbetar 

utanför produktionen. Kundkraven kommer kräva en flexibel bemanning och därför kan inte 

alla jobb kräva en lång upplärning, utan en bra kombination av förkunskap och intern utbildning 

kommer bli viktig. Laget kommer då bli ännu viktigare tillsammans med en stabil automation. 

Alla måste kunna sin process och förstå den. Detta gäller även för ledarna, de måste få både 

en praktisk och ingenjörsmässig kunskap. För den enskilda operatören kommer kompetensen 

antagligen bli en stor fråga. Det kommer krävas hög teknisk och praktisk nivå. Operatören ska 

kunna göra fler saker själv, förändra och förbättra.  

“Konkurrenskraften i framtiden sitter inte i ingenjörerna och specialisterna 

som jobbar runt omkring, den sitter i dem som är precis i det principiella”.  

I framtiden måste fabrikens alla delar synkronisera med varandra för att kunna hålla nere 

lagernivåer, hitta rotorsaken till problem och få fungerande flöden. Detta för att klara av att 

köra olika varianter i samma flöde, vilket kräver hög grad av flexibilitet och att alla enheter 

stödjer varandra. 

Nuläge 

Anledningen till att fabriken inte är synkroniserad idag är på grund av de utbyggnader och 

påbyggnader som gjorts utan en insats för att få delarna att fungera tillsammans. Utefter 

litteraturens definition anses SkEP inte vara särskilt smarta då de inte är uppkopplade och 

flexibla på det viset den Smarta fabriken kräver. SkEP har till stor del en modern arbetsmiljö 

och maskinpark, men har inte tillräckligt bra produktionssystem som kan styra centralt. Det 

befintliga produktionssystemet håller på att bytas ut, men det kommer dröja ytterligare ett antal 

år innan det förväntas utnyttjas fullt ut. Idag är systemen komplicerade och i många fall 

beroende av handpåläggning. Den trådlösa och mobila teknologin är inte anpassad till 

produktionen och det finns inte mycket molnlagring. Däremot anses SkEP vara duktiga inom 

hållbar tillverkning då företagets klimatpåverkan är neutral. SkEP tar hand om avfall, spillvatten 

och sänker ständigt resursförbrukningen. De har däremot inte mycket kontroll på 

underleverantörerna och deras påverkan på hållbarheten. Detta antas inte förändras förrän 

kunderna ber om högre krav på hela bilens tillverkning. 

SkEP anser sig sätta människan i centrum och vara en bra arbetsgivare. Idén är att vara 

prestigelösa med mycket lagarbete, vilket de också uppfyller. SkEP skulle däremot kunna 

arbeta mer för att placera produktionspersonalen i centrum då det är de som utför det 

värdeskapande arbetet. Produktionspersonalen borde ses som de viktigaste medarbetarna. 

Arbetsmiljön är god, medelanställningstiden är lång och sjukfrånvaron låg. Alla dessa aspekter 

tyder på att SkEP är en bra arbetsgivare. Det finns också möjlighet att utvecklas inom företaget 

och den hierarkiska strukturen är hyfsat platt. SkEP anses dock behöva jobba på att bli mer 
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direkta och tävlingsinriktade när det kommer till målstyrning. Mer fokus bör läggas på målen 

och på snabbare genomförande för att nå de uppsatta målen. 

Teknologin i fabriken anses vara bra och tillförlitlig på en lagom nivå. Problemen kan istället 

ligga i handhavandefel där tekniken inte alltid hanteras på bästa sätt. Om fel knapp trycks in 

eller underhållet brister är det inte tekniken i sig som strular. I vissa fall kan det vara problem 

med systemen eller planeringsstörningar, men det anses inte ske speciellt ofta. Däremot kan 

det bli problem när nya tekniker förs in vilket kan försvåra produktionen under en tid. 

Visualiseringen anses inte vara tillräcklig stark i fabriken, det behövs mer för att göra 

information lättillgänglig och leda verksamheten. “Det enkla är oerhört starkt för det hjälper dig 

till snabba, rätta beslut”. Visualiseringen ska även skapa känsla i mål och lagarbetet. Idag finns 

all information men det är bara ett fåtal personer som kommer åt den. Informationen ska vara 

enkel att ta del av utan att behöva leta efter den och behöva gå igenom olika dokument. Idag 

arbetas det för lite med enkla visualiseringar och informationen som finns utgår inte från 

produktionspersonalen, utan kring ingenjörer och andra som arbetar runt omkring 

tillverkningen. Det är även viktigt att tänka på att visualiseringen inte kommer automatiskt bara 

för fabriken blir mer digital. Det måste göras insatser för att skapa en visuell informativ fabrik, 

både analogt och digitalt. Analyseringen av informationen måste också bli bättre, att koppla 

samman och få fram den snabbare.  

“Det är en resa i två dimensioner, dels så ska informationen tas fram men 

sen ska den även kunna hanteras hos operatören. Det kommer kanske 

någon annan imorgon och gör sammanställningen”.  

Produktionspersonalen måste bli mer uppkopplad till informationen. Just nu är inte 

arbetsuppbyggnaden så att informationen tycks behövas men om ansvaret ökar måste även 

innehållet i arbetet förändras.  

Rent lagkravsmässigt håller SkEP en högre nivå än nödvändigt inom alla tre aspekter av den 

hållbara utvecklingen. Det strävas konstant efter att bli bättre säkerhetsmässigt och 

miljömässigt. Den kulturen som tidigare varit inom fabriken att “man klämmer och skär sig lite 

då och då” börjar nu försvinna vilket är positivt och något som absolut inte ska förekomma. 

Volvo Cars i Skövde har ett eget kompetenscenter där bland annat Volvogymnasiet ingår. Där 

finns allt från de treåriga tekniska inriktningarna på gymnasiet till fortsättningsutbildningar för 

anställd personal, till exempel robotutbildningar och kvalitetskurser. Då och då analyseras 

kunskapsgapen som finns i fabriken för att därefter skapa utbildningspaket. Vissa utbildningar 

görs internt på och utanför verkstadsgolvet, medan andra köps in. Utbildningarna är öppna för 

alla, såsom montörer, operatörer, ingenjörer och ledare. För att få ledarna att bli bättre tränare 

finns även projekt som kallas Trainer trainer. Specifika utbildningar som är anpassade för vissa 

yrkesgrupper sätts in där det finns brister i kunskapen.  

Framtid 

Det nya produktionssystemet som ska uppdateras kallas MES och är en del av den kommande 

tekniska utvecklingen. I övrigt kommer antagligen mycket av tekniken vara densamma om fem 

år som idag. Däremot kommer onödig teknik förhoppningsvis skalas bort. Användaren av 

tekniken anses också förändras. Operatörerna kommer utföra mer och använda sig mer utav 

tekniken. Det ska vara enkelt för operatören att ta del av information, till exempel genom en 
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klocka på armen eller annan liknande utrustning. Generellt sätt ska det mesta bli enklare för 

operatören i framtiden, såsom att tolka information och få den direkt visualiserad på ett bra 

sätt. Informationen ska kategoriseras för att lättare kopplas samman och jämföras, vilket också 

bidrar till en kortare administreringstid.  

I framtiden kommer konkurrenskraften sitta i operatörerna och montörerna. Kompetensen 

kommer öka inom alla områden, men även systemstödet för de som arbetar måste bli bättre. 

Det kommer krävas en kombination av kunskap innan arbetets start på SkEP tillsammans med 

en intern vidareutbildning inom det specifika arbetsområdet. Ansvarsområdet kommer bli 

större för produktionspersonalen vilket också ökar kraven på ledarna som måste kunna leda 

och stötta den högre nivån av kunskap. Deltagandegraden kommer också vara tvungen att 

öka i takt med ansvaret och montören måste kunna stå för produkten som kommer ut. I och 

med framtidens förbättrade spårbarhet kommer det vid defekter på produkten bli direktkoppling 

till montören. För att det ska finnas en vilja att hela tiden göra det bästa arbetet behöver ett 

klimat av ansvar och ambition byggas upp. 

“När man kommer hit så ska man känna att det är ingen annan än vi som kan 

bygga det här och får vi problem så måste vi fixa det annars kommer 

produkterna inte ut”. “Du måste ta ett större ansvar att arbetet fungerar väl, 

för det kommer att hänga ihop med resultatet. Folk kommer att känna sig 

behövda och att det spelar roll om man kommer hit eller inte”.  

Resultatet behöver därför vara mer kopplat till den enskilda personen då det ökar 

delaktigheten. 

Framtidens synkroniserade fabrik kommer bli svår att uppnå. Det finns begränsningar i de 

lokaler och linjer som redan finns. Om framtiden kan bidra med teknik som inte behöver lika 

stor yta finns det en möjlighet men då krävs också att slöserierna minskar betydligt. Kunskapen 

anses inte vara orsaken till att framtidens fabrik blir svår att uppnå, om chansen kom skulle 

SkEP veta vad som behöver göras och hur det ska göras. Simulering har en stor del i att det 

överhuvudtaget finns en chans att lyckas. Begränsningarna kommer sitta i delar som inte är 

möjliga att ändra på. En annan utmaning kommer vara att få tag på kompetensen som krävs i 

framtidens fabrik. Med att få ungdomar söker sig till tekniska utbildningar kan kompetensskiftet 

bli svårt att uppnå som önskat och det kan krävas en annan strategi för att få den kunskap 

som behövs. 
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Framtidens Smarta fabrik 

I framtiden önskas naturligtvis en effektiv produktionsapparat som fungerar, och när den inte 

fungerar ska det gå att påvisa vad som är problemet. Att förstå problemet för att göra rätt 

åtgärd är viktigt för att veta att läget är under kontroll. Det vore bra att få en felkod från fabriken 

inklusive dess operatörer för att hitta rotorsaken till problem. Det som behöver göras är att från 

grunden konstruera en fabrik med maskiner som inte producerar fel, snarare än att sätta in 

åtgärder när problem väl uppstår. Uppnås detta krävs inte mer insatser än vad som är 

nödvändigt vilket ger mycket valuta för pengarna. Idag är SkEP inte bra på att konstruera 

fabriken för att undvika fel, de är däremot bra på att åtgärda problemen när de uppstår.   

Nuläge 

Idag finns informationen väldigt lokalt vilket gör det svårt att samköra helheten. Även om 

informationen lagras centralt kan den fortfarande vara i oordning. Informationen måste lagras 

på ett bra och lättåtkomligt vis så att samband kan sökas. Flexibel produktion är något som 

SkEP kämpar med idag. Förr hade motorn längre livslängd än maskinen, men idag är det 

tvärtom. Imorgon kommer flexibilitet troligtvis vara något helt annat än idag. Det kommer andra 

teknologier framöver, skärande bearbetning kan eventuellt ersättas med 3D-printing. Fabriken 

i Skövde byggdes för att flexibelt tillverka fyra-, fem- och sex-cylindriga motorer i vilken ordning 

som helst, men det övervägdes inte att de skulle förändras vilket resulterat i problem idag.  

“Så det finns flexibilitet att du går in på en restaurang och väljer det eller det 

eller det, men helt plötsligt kommer det in en kund som vill ha något som inte 

står på menyn. Så den dimensionen av flexibilitet tror jag inte att vi har 

förstått.”  

SkEP har en väl bevarad fabrik med utrustning som fortfarande håller, även om det ibland 

behöver bytas ut maskiner. Prestandan och sättet att arbeta med miljöfrågor kan SkEP känna 

sig stolta över. När fabriken byggdes satsades mycket på ett fungerande lagarbete. Att ta hand 

om personalen är något som SkEP anses framstående inom, med utvecklingssamtal, 

förbättringsarbete och att involvera personalen. 

En stor utmaning för både individen och ledningen är förståelsen för företaget. Förr gjorde 

Skövdefabriken allting, men nu finns även en fabrik i Kina som antingen kan ses som ett hot 

eller som en möjlighet. Skövdefabriken har inte kapacitet att leverera allt själva och då måste 

möjligheter utnyttjas. Kulturellt sätt är det inte lätt att samarbeta med Kina då människor från 

olika kulturer tänker på olika sätt, vilket på företagsnivå blir en utmaning. En annan utmaning 

blir att hitta ett sätt att föra vidare kunskap som finns inbyggd i systemen i Skövdefabriken till 

de nya fabrikerna för att undvika samma misstag. Informationshanteringen och spårbarheten 

är en viktig fråga för att följa produkten genom systemet. Mätningar av prestandan i de 

maskiner som finns och köps in är viktigt för att förstå vart förlusterna ligger. SkEP har stora 

förluster varje år och målet är ett OEE-tal (Overall Equipment Efficiency) på 70 %. 30 % av 

förlusterna anses ha naturliga förklaringar, men det sättet att tänka stämmer inte. Av 30 

sekunders cykeltid är det inte många sekunder som verktyget är i ingrepp. Om endast tiden 

verktyget är i arbete räknas är det enorma förluster, men de förlusterna har accepterats. SkEP 

mäter målen som satts upp och är nöjda när de uppnåtts, men det betyder inte att målen var 



Examensarbete Högskolan i Skövde 
Framtidens montör i den smarta fabriken Institutionen för ingenjörsvetenskap 

Lindqvist H., Nilsson A. 132  2016-03-09 

rätt från början. Vid samarbete med Kina kan detta uppmärksammas då Kinafabriken har ett 

annat sätt att tänka. Att hitta nya innovationer och applicera dem i verksamheten är något som 

behövs och det är de är bra på i Kina. 

Om en lösning verkligen är smart skulle det inte behövas lösningar som Pick-by-Light eller 

vision-kameror då de har tillkommit för att lösa ett problem. Teknik förs in för att lösa problem, 

men tankegången borde vara tvärtom. “Vi kanske behöver ha det för att vi har problem, men 

hur skulle den smarta lösningen se ut så att jag inte behövde det?” Frågan borde ställas och 

genom att tänka utanför boxen finns möjligheten att konstruera och tillverka på ett annat sätt. 

Rotorsaken måste alltid hittas tillsammans med alternativa arbetssätt för att hålla nere antalet 

produktvarianter.  

“Sen vill man kunna erbjuda kunden många varianter, men det är som med 

lego, du behöver inte hitta nya legobitar utan du kan återanvända så mycket 

som möjligt av det som kunden ändå aldrig ser.”  

ID-taggar är ett smart sätt för att hålla ordning, vilket är något som SkEP kämpar med. Smarta 

lösningar skulle kunna kategoriseras i nödvändigt ont och vilka som faktiskt tillför något. 

På SkEP får endast de som är högre upp i organisationen en mobiltelefon vilket gör att andra 

utrustningar införs för att användas av produktionspersonalen istället. SkEP är fastlåsta i gamla 

tankesätt med system istället för att byta ut dem mot annan teknologi, där ligger företaget långt 

efter.  

På ett sätt anses informationshanteringen fungera ganska bra, men det är antagligen bara för 

att personalen accepterar sättet det hanteras, vilket i grunden är helt fel. Det arbetas gärna i 

Excel och alla skapar sina egna dokument. När information skickas vidare och en 

sammanställning ska göras blir det problem eftersom alla gjort på olika sätt. Alla har säkerligen 

kontroll på sin egen del när det kommer till ärendehantering och åtgärder, men när andra 

personer blandas in blir det problem. SkEP har oerhört mycket arbete kvar på den fronten för 

att förstå och skapa en struktur för informationshanteringen så den är lätt att lokalisera. Ny 

personal får ett skrivbord och en dator, men ingen upplärning i hur information ska hanteras 

eller någon grundkurs för att lära sig de olika systemen. Informationen har gjorts personbunden 

och alla skapar sin egen disk. Det finns därför en risk att informationen försvinner när personen 

sedan slutar.  

Mycket instruktioner är i pappersformat och revisionsanmärkningar kommer i stort sett varje 

gång revisorerna gör kontroller eftersom det inte sitter rätt utgåva i pärmarna. Papper ska 

godkännas med penna och lagtavlorna ska finnas. Idag skrivs information av från maskiner 

och skrivs sedan ut och sätts upp på lagtavlorna. Det är bra i ett visualiseringshänseende men 

frågan är om personalen läser det. Problemet med insamling av data finns i produktionen, 

beredningen och andra ställen på företaget. MES-projektet är ett försök att samla in data, vilket 

SkEP kämpar med.  

Spårbarheten fungerar relativt bra idag då viss form av avgränsning kan göras för att ta reda 

på när detaljer är producerade och vem som producerat dem. Det vore intressant att direkt 

kunna se en innehållsförteckning över motorn som sitter i en bil för att spåra dess väg genom 

produktionen. Det blir dock ett problem när det inte finns någon strategi för hur artiklarna ska 

märkas och vilken information som ska lagras. Idag har varje artikel sin egen lösning och ingen 

arbetar med helheten. När Skövdefabriken byggdes användes serienummer på motorerna och 
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det diskuterades då angående serienummer på de bearbetade komponenterna. Beslutet togs 

då att det inte skulle byggas in i systemet då de trodde att det aldrig skulle behövas. 

En tillverkning är aldrig miljövänlig i sig, den är mer eller mindre skadlig så länge energi 

förbrukas. Frågor på dagordningen är bland annat interna och externa transporter för så 

miljövänlig körning som möjligt, tillsammans med energiförbrukning och driftkostnader. 

Miljöfrågorna har slagit igenom kraftfullt de senaste åren utan att försämra prestandan. “Att en 

bensinmotor skulle dra under halvlitern det trodde man ju inte för några år sedan bara, då var 

man ju glad om man låg under en. Och det fortsätter ju nedåt.” Genom att sänka motorns 

prestanda skulle bensinförbrukningen kunna sänkas ytterligare, men det skulle inte 

accepteras.  

“Det ska ju vara 0-100 på 4-5 sekunder eller vad det är, då är det bra, men 

om det får ta femton eller tio så skulle vi kanske kunna hålla ner 

bensinförbrukningen ännu mer.”  

Det arbetas mycket med den hållbara utvecklingen men endast till gränsen att människan inte 

behöver ändra på sig själv.  

Inom VCMS (Volvo Cars Manufacturing Systems) arbetas det med utbildningsfrågor och SkEP 

samarbetar med Högskolan i Skövde på flera områden för att ta fram utbildningar. De 

finansierar även forskning och utbildning. Kompetensen är ett intressant område och SkEP 

funderar på hur studenter och högskolan kan utnyttjas.  

Ibland behövs utbildning för att erhålla kunskap om vilka möjligheter som finns innan åtgärder 

kan påbörjas. Ett exempel är när det kommer en ny version av Excel. Då letas de gamla 

funktionerna upp för det som gjordes tidigare. I och med att de nya funktionerna ändå inte 

utnyttjas behövs egentligen inte en ny version. Vid införandet av MES är det säkert många 

som kommer fortsätta arbeta i Excel, eller till och med läsa av det som står i MES och sen 

skriva in i Excel. Ju fler smarta lösningar som tillförs, desto mindre används de. Därför behövs 

utbildning i hur utrustningen och dess funktioner ska användas. Väldigt mycket baseras på 

erfarenhet och på SkEP betraktas ”Lessons learned”, vilket går ut på att identifiera lärdomarna 

av ett problem för att se till att problemet inte uppträder igen. Förståelsen för varför lösningen 

införs kommer då, vilket leder till att det blir en Smart lösning. Saknas rätt kompetens och 

kunskap om möjligheter som finns vid förändringar är det ibland bättre att inte göra något alls. 

Framtid 

Framtidens utmaningar ligger troligtvis mer på informationen än på teknologin. 

Informationsproblem görs till ett teknologiproblem eftersom det är hårda saker. Det som 

troligtvis kommer förändras är tillgången till information och att kunna arbeta ihop, fast på olika 

ställen. Alla ska ha tillgång till samma information genom att allt är uppkopplat. Det som tidigare 

varit Science fiction i filmer där det skrivs för hand på en glasskiva vilket sedan automatiskt 

går in i systemet, kommer troligtvis fungera även i industrin i framtiden. Genom att fastna i den 

analoga informationen och neka produktionspersonalen mobiltelefoner kan problem skapas 

för framtidens informationshantering. En mobiltelefon borde inte betraktas som en telefon, utan 

som en terminal eller informationsbärare. Förstår inte företaget potentialen hos nya tekniska 

hjälpmedel kommer Excel fortsätta avvändas tillsammans med pärmarna. Yngre personer som 

framöver examineras från högskolan kommer inte acceptera det här sättet och kommer 

säkerligen påverka förändringar inom området. 
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SkEP vill att den virtuella fabriken ska vara originalet och den fysiska fabriken ska vara en 

kopia. Det innebär att data måste föras in i systemet när något ändras så att det finns en färdig 

aktuell simuleringsmodell där insamlad data från produktionen hamnar. Vid behov av 

simulering behöver inte tid läggas på insamling av data. Det krävs att gå steget längre än att 

lägga in data i ett moln, den måste ligga i en simuleringsmodell som sedan skickar 

informationen vidare till exempelvis en mobiltelefon där aktuell status kan ses. Samtidigt som 

informationen ökar växer troligtvis kompetensfrågorna för förståelse. Ledarskapet kommer 

troligtvis bli en utmaning då ledarna ofta är av en äldre generation. De riskerar att bli 

bromsklossar till teknikutvecklingen då de inte har kunskapen och vill ha kvar Excel-filerna. 

Istället för att fråga hur det ska bli bättre, vore det intressant att tänka hur det önskas se ut och 

ta fram en bild som hjälper att ta rätt beslut idag. En bild som visar vägen från dagens läge till 

läget om tjugo år.  

Det vore önskvärt att förstärka operatörens roll och deras förståelse för händelser och 

förändringsmöjligheter. Nätverkandet blir troligtvis viktigare och viktigare för operatörerna i 

framtiden jämförelsevis med förr när arbetsledningen bestämde vad som skulle göras. Själva 

arbetsrollen och arbetsuppgifterna för operatörer kommer antagligen inte förändras så mycket. 

Det ska dock finnas någon form av beslutsstöd och operatören ska ha tillgång till information. 

Kan operatören inte lösa problem själv ska ett nätverk finnas att konsultera. Det blir troligtvis 

svårare och svårare i framtiden att hålla hierarkier då den yngre generationen har svårare att 

hantera hierarki än den äldre generationen.  

“Det tycker jag mig se på mina egna barn, att dom tänker helt annorlunda. 

Och innan jag tänkt tanken så har dom redan vart ute och kontaktat den och 

den och googlat på nätet och skaffat sig information.”  

Dagens unga söker upp informationen som behövs och kan använda den. I dagsläget när alla 

har egna datorer är det svårare att ha kontroll över all information då alla har skapat egna 

system. Att hitta tillbaka till att styra och samtidigt utnyttja funktionaliteten är troligtvis viktigt. 

Framtidens många olika varianter anses kunna bli ett problem såvida de inte utvecklas på ett 

sätt som gör att de endast skiljer i vissa delar. Det kommer då krävas en förändring i kulturen 

kring just olika varianter för att minimera risken att de blir oändligt många. För att kunna ändra 

kulturen inom ett företag krävs det att ett antal kulturbärare bestämmer hur det bör vara och 

sedan jobbar för förändringen i ett antal år. Om några personer jobbar aktivt med att stötta och 

utbilda för att föra in en ny kultur och trycka extra på de viktigaste delarna är det möjligt att 

lyckas. På så vis kan det även vara möjligt att få behålla varianter. 
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Framtidens Smarta fabrik 

Informationen är nyckeln till den framtida fabriken och informationen kommer vara tillgänglig 

på ett helt annat sätt än idag. På SkEP jobbar de väldigt mycket i funktionsmässigt isolerade 

”rör” där även informationen ligger. För att bli mer effektiva måste informationen vara tillgänglig 

till mycket större del. Det är grunden till kommunikationen och sättet att hantera den globala 

verksamheten som håller på att etableras. Hela effektiviteten baseras på att informationen är 

tillgänglig, men hur det ska axlas kommer säkerligen ändra sig allt eftersom. Mobiltelefoner, 

läsplattor och liknande tekniska hjälpmedel är egentligen bara verktyg för tillgång till 

information och inte lösningen i sig. Informationstillgången och förståelsen för 

informationsmodellen är det viktiga. Det är inte möjligt att det finns för mycket information, 

datan finns där men det gäller att hitta verktyg för att söka och utnyttja den. "Fabriken måste 

bli mer som världen utanför".  

Nuläge 

Utifrån litteraturens definition på den Smarta fabriken är SkEP inte speciellt smarta. När det 

kommer till att styra maskiner och detaljer ligger de relativt långt fram. Inom 

informationsområdet finns dock stora brister vilket skapar mycket problem. På SkEP betyder 

det stora teknikinvolverade arbetet att de processorienterade delarna kommer i skymundan. 

För att få fram viktig information och använda den krävs att företaget blir mer 

processorienterade. 

SkEP är framgångsrika när det kommer till kommunikation med maskiner och tekniska detaljer. 

De ligger långt fram med tankesättet hur de vill styra maskiner, men själva styrningen är 

ganska annorlunda vid jämförelse med vad som finns på marknaden. Det unika sättet att styra 

maskinerna har både sina för- och nackdelar. Eftersom Volvo Cars är en liten biltillverkare i 

världen krävs det mer flexibilitet för att vara konkurrenskraftiga. De kan därför inte ärva de 

stora tillverkarnas koncept rakt av, utan det krävs justeringar för att få de lösningar som önskas. 

SkEP anses vara duktiga på att analysera de framgångsrika delarna i företaget för att bibehålla 

dem och förändra det som fungerar mindre bra. Produktionen är hög och fokus ligger på 

leverans vilket anses vara bra. Detta kan dock bidra till att andra viktiga delar inom till exempel 

Industri 4.0 och den Smarta fabriken läggs åt sidan för att kunna leverera.  

SkEP behöver lägga större fokus på processerna, där informationen ligger. Det är många som 

arbetar med tekniken och fokuserar på cykeltider för att spara sekunder i tillverkningen. Att 

maskinerna går effektivt 24 timmar om dygnet anses dock inte lika viktigt vilket visar sig på 

OEE-talet (Overall Equipment Efficiency) som inte alltid är tillräckligt högt.  

Som tekniker är SkEP väldigt intresserade av system som stöttar och lyfter den tekniska nivån. 

Många smarta lösningar används för att underlätta arbetet och förhindra fel. Alla lösningar 

måste dock modifieras innan de kan implementeras för önskad funktion. Dragarna är ett 

exempel på en egen lösning som fungerar väldigt bra. AGV:erna är ett annat exempel på ett 

system som byggts om och fungerar riktigt bra. Många besöker idag SkEP för att undersöka 

dessa lösningar. SkEP är jätteduktiga på att ta fram tekniklösningar, men frågan är om det är 

där vinsterna ligger och anledningen till att de säljer mer bilar. Teknologin är SkEP framstående 

inom och anses inte bli ett problem i den Smarta fabriken. Trots att de Smarta lösningarna 
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fungerar bra kan det vara så att de egentligen inte är nödvändiga utan har lagts till för att lösa 

ett annat problem, istället för att söka och lösa rotorsaken. 

Informationshanteringen fungerar väldigt dåligt på SkEP. För att förbättra finns ett projekt med 

en informationsmodell som kallas ISA95 (International Standard Association nr 95). Det är en 

amerikansk standardmodell för informationshantering inom produktion och är till för att hantera 

olika problem i tillverkningen. Idag finns inget bra sätt att hantera fel, resurser och spårbarhet, 

vilket försvårar analyser. Lösningen idag är mycket papper och Excel-dokument. IT-sidan 

anser att datan skulle kunna användas bättre i verksamheten, men eftersom det inte finns 

någon informationsmodell fungerar det inte. Detta resulterar i att respektive lagledare eller 

supervisor skapar ett eget hanteringssätt för informationen vilket är en katastrof i den globala 

kontexten. På SkEP har traditionen varit att arbeta oberoende av varandra, vilket inte är bra 

för företaget som helhet. Själva exekveringen i produktionen sker idag relativt smärtfritt 

eftersom mycket resurser investerats där, medan all supportfunktionalitet för att driva företaget 

och verksamheten ligger utanför. Idag finns det heller inte någon ansvarig för produktens hela 

flöde, utan olika fabriker har olika informationsmodeller som hanterar produkten. Samma typ 

av arbete utförs därför i flera olika system vilket självklart resulterar i extraarbete och felkällor. 

Anledningen till det är avsaknaden av förståelse för informationens samband och att problem 

inte adresseras där de uppstår.  

Informationsbiten är även ett jätteproblem vid globalisering och arbete i Kina.  

"Mycket av informationsdomänen i företaget är egentligen skelettet, vi ser ju 

aldrig skelettet hos oss människor men det är det som håller upp oss, 

informationen är företagets skelett.”  

 Detta är inte bara ett motorproblem, utan ett Volvoproblem, ett VCC-problem (Volvo Cars 

Corporation). IT-avdelningen har mest fokuserat på tekniken och inte på informationsdelen, 

vilket beror på oförståelse för dess värde i verksamheten. 

Idag finns ingen plats där all information är samlad vilket gör det väldigt besvärligt varje gång 

specifik data ska tas fram. Idag krävs detektivarbete för att hitta vart informationen är samlad 

och sammanställa Excel-dokument. Detta bidrar även till att informationen hämtas alltför sällan 

och är ofta inte faktabaserad. Istället svarar supervisor muntligen hur det går i sitt specifika 

område. På denna punkt ligger SkEP efter jämförelsevis med andra industrier och det är något 

som måste förbättras avsevärt för att skapa information i realtid. Det krävs ett system som 

ständigt uppdateras, där arbetet och eventuella fel ständigt fylls i. Effektiviteten kommer även 

öka då det konstant finns feedback tillgänglig på arbetet och möjlighet att faktiskt få resultatet 

svart på vitt när det går dåligt. Det kommer också bli viktigt att rätt information kommer till rätt 

person, därför kan personen i fråga själv välja vilken information som är viktig för just det 

arbetet. All information bör sparas men det måste finnas filter för att endast få fram den 

nödvändiga informationen. 

I figuren för nuläget bör det framgå att det finns två typer av spårbarhet där den ena är den 

tekniska spårbarheten. Den andra delen är resurserna för att kunna visa vem som gjorde vad 

vid vilken tidpunkt. Excel-dokumenten bör föras in under den analoga informationen eftersom 

den informationen fungerar “analogt” i ett digitalt skal. Den analoga bubblan bör eventuellt 

delas in i fler delar. IT-bubblan speglar nuläget bra men den borde spridas ut över fler delar. 
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Framtid 

I framtiden kommer teknologin underlätta integrationen och kommunikationen med maskiner 

och övrig utrustning. Fler delar ska standardiseras och mer information ska lagras. Detta för 

att ta fram bättre analyser och slippa göra antaganden. En utmaning kommer dock bli att veta 

vilken information som inte behöver lagras eftersom allt inte kommer vara möjligt att behålla. 

Den närmaste framtiden kommer också bidra med färre papper ute i produktionen och en 

bättre digital realtiduppföljning. Insamling av information måste bli en naturlig del av arbetet för 

att kunna ge stöd i realtid. SkEP vill så småningom få bort den analoga informationen helt och 

hållet. Det ska finnas en struktur för instruktioner som är lätt att komma åt och förstå. Även 

lagtavlor och likande hjälpmedel borde komma in i IT-världen eftersom realtidsinformation och 

feedback är det viktigaste. Detta gäller både för hur produktionen går och till exempel vilka 

defekter som finns.  

Kompetensen måste bli en större och mer integrerad del av informationen och få en egen 

identitet i informationsmodellen. Det finns annars en risk för flera separata system med egna 

lösningar. SkEP är duktiga på att ställa krav på maskiner, men inte lika bra på att ställa krav 

på operatörer. Informationsdomänen ska kontrollera att rätt person med passade erfarenhet 

och kunskap är på rätt plats. Kompetensen och informationen hänger ihop och stöttar 

varandra.  

Förutom bättre stöd och mer information för montörer och operatörer anses framtiden innebära 

mer teamarbete på en större yta. Tekniska stöd kommer finnas för att ge information i realtid 

med en bra visualisering. Rent arbetsmässigt kommer det antagligen inte hända så mycket de 

kommande åren, men instruktioner kommer delges på ett annorlunda sätt. En utmaning med 

framtiden är den snabba utvecklingen och det kan bli svårt att hänga med. Det krävs att SkEP 

lär sig från världen utanför fabriken. Antagligen kommer även den hållbara utvecklingen 

påverka framtiden och det finns en möjlighet att produkterna ser helt annorlunda ut om några 

år. Oavsett vilka produkter som tillverkas måste informationen finnas, och systemen behöver 

inte skilja sig oavsett vad som tillverkas. 
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Bilaga 14 - Intervju, 14 2015-12-08 

Framtidens Smarta fabrik 

Inom fem år kommer troligtvis Industri 4.0 slagit igenom relativt stort med bland annat IoT och 

en uppkopplad fabrik. Det kommer finnas mycket realtidsdata i form av sensorer, dels för att 

spåra arbetsflödet men också för produktionsstatus. Inom 10-15 år kommer det vara möjligt 

att på ett annat sätt spåra vad montörerna gör och hur de mår.  Det finns idag relativt bra 

verktyg för utvärdering av den fysiska ergonomin och kunskap om vilka typer av 

arbetsbelastningar som är farliga. Idag arbetas det till viss del med att ta fram metoder för 

spårning av den mentala arbetsbelastningen och stress, men om 10-15 år kommer det 

troligtvis finnas verktyg för utvärdering av belastning och stress. Det finns två sätt för 

utvärdering, det första är att montören bär sensorer eller smarta textilier som kan spåra puls, 

stress, kroppstemperatur och rörelsemönster. Därefter kan slutsatser dras kring montörens 

hälsa. Detta kan dock vara svårt att få igenom på grund av integritetsskäl. Det alternativa sättet 

är att utvärdera själva arbetsstationen eller arbetssituationen för att på så sätt undersöka 

arbetsbelastningen. 

I och med den ökade variantfloran kommer det bli större behov av ett bra informationsflöde 

med realtidsdata. Det måste vara enkelt att göra förändringar vilket gör instruktioner i en pärm 

ohållbara. Det är i stort sett garanterat att det blir mer digital, interaktiv information där det går 

att interagera med produkten och gränssnittet samt anpassa instruktionerna. Montören är 

expert på det den gör och vet vilken information som behövs, vilket bör utnyttjas.        

Framtid 

I och med varianttillväxten måste presentationen och mängden av information förändras och 

bli smartare. Informationsmediet kommer bli annorlunda och anpassas till arbetsstationen där 

det ska användas. Det kommer inte vara möjligt att införa en standardlösning som passar till 

alla arbetsstationer. Det måste vara en lämplig räckvidd till informationen för att inte behöva 

transportera sig mer än nödvändigt. I vissa fall kan det lämpligaste mediet vara en bärbar enhet 

i form av en smartphone, och i andra fall kan det passa bättre med en stor stationär skärm 

eller få informationen auditivt. Även informationskällor i form av glasögon kommer införas 

framöver, men det dröjer troligtvis tio år innan tekniken är anpassad till industrin. Annan AR-

teknik i form av projektioner på detaljen kan också implementeras framöver där instruktionerna 

uppkommer direkt på detaljen. Alla dessa tekniker har både för- och nackdelar och passar 

olika bra på olika ställen. Idag ges för mycket information på monteringsunderlagen vilket gör 

det lätt att missa uppdateringar, speciellt när produktvolymen är stor.  

“När det väl kommer nått som är annorlunda så ser jag inte skogen för alla 

träd. Det försvinner i mängden av information.”  

Om montören tvingas gå iväg för kontroll av ett monteringsunderlag tar det några sekunder 

vilket kan vara tillräckligt för att bidra till tidspress i monteringsmomentet och bör därför 

undvikas. Det bästa vore om onödig information inte presenteras och att information inte ges 

vid arbete med volymprodukter. ”Det här är standardprodukten och så länge det är den så får 

du ingen information, då är det här papperet blankt.” Är papperet blankt kan arbetet fortsätta 

som vanligt, men om det står något på papperet vet montören att något är annorlunda. Endast 

då behöver montören gå iväg för att läsa informationen. Genom att endast ge information när 
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något avviker från standarden är det enkelt för produktionspersonalen att uppmärksamma 

arbetsvariationer.    

Den sociala biten av den hållbara tillverkningen kommer bli jätteviktig, dels för att rekrytera och 

locka folk till Volvo Cars, men även för att ta hand om de redan anställda. Det arbetas mycket 

med den fysiska ergonomin men mindre med den kognitiva. Bättre hänsyn måste tas till 

stressen och påfrestningen på monteringen. Idag är medelåldern låg på monteringen. För att 

det ska bli hållbart måste montörerna arbeta kvar längre, vilket gör att det även måste finnas 

plats för de som är i 40- 50-årsåldern. Stationerna och den digitala kompetensen behöver 

därför anpassas därefter. Arbetet inom industrin har inget bra rykte och det är svårt att få 

personalen att stanna kvar. Detta resulterar i att kompetens försvinner vilket är ett jätteslöseri 

av resurser. För att få dem att stanna kvar på arbetet kan det vara viktigt att minska stressen, 

låta dem kontrollera sin situation och ge dem möjlighet att påverka sitt informationsunderlag 

och sin arbetsstation.                

I och med fler IT-system och digitala informationsflöden kommer kompetensen bli intressant.  

“Folk som börjar jobba idag i fabrikerna har en väldig kompetens på det 

[informationsflöden], de lever sina liv på nätet genom sin smartphone, och 

jag tror att man kommer behöva gå in och utnyttja det. Och att låta folk arbeta 

på samma sätt på jobbet som dom gör i sitt privata sociala liv.”  

Genom att anpassa gränssnittet och informationshanteringen efter montörernas vana från 

vardagen erhålls en metod som de är bekväma med. Informationskompetensen behöver höjas 

vilket den troligtvis kommer göra automatiskt med de yngre generationerna.  

“Många pratar om att Sverige ska leva på kompetens och inte på låga priser, 

vi har en väldigt god kompetens bland montörer, det är inte problemet. Det 

är väl snarare så att vi har en massa kompetens som vi inte behöver. Vi får 

nog börja med att utnyttja den kompetens som finns”.  

Det är viktigt att prata med montörerna innan en förändring införs på en arbetsstation, en 

balansering utförs eller ett underlag framtas. Montörerna har mest kunskap kring produktionen 

och är en oerhört viktig informationskälla som ofta glöms bort eller ignoreras på företag runtom 

i Sverige.  

Den framtida tekniken kommer inte vara något problem i sig, däremot kan tillämpningen och 

anpassningen av den bli en utmaning. Den beteendemässiga och mentala delen i industrin är 

överlag väldigt eftersatt, till skillnad från arbetet med produktionssystem och 

beredningsprocesser, balansering och fysisk ergonomi. I framtiden kommer den 

beteendemässiga delen behöva undersökas mycket mer. Framtidens montör kommer hantera 

en större variantflora vilket bidrar till högre krav på träning. För att inte köra slut på montörerna 

och för att undvika misstag måste de kunna arbeta på rutin trots varianter. Detta kan ske 

genom effektivisering av informationsunderlagen.  

I figuren för framtiden bör ett omvärldsperspektiv läggas till där det finns många aspekter som 

kan påverka SkEP. Områden som bör beaktas är till exempel hur klimathotet, 

flyktingströmmarna och hur upprustningen av världen kommer påverka. Det kan i framtiden 

finnas mer distributionsmöjligheter där underleverantörerna gör en del av monteringen på plats 

i SkEP:s monteringslinjer.    
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Bilaga 15 - Intervjuguide 

1. Om du fick brainstorma/spåna fritt, Hur tror du att framtidens fabrik kommer se ut? 
 

2. Utefter definitionen litteraturen har på den Smarta Fabriken, Hur smart anser du 
Volvo Cars vara idag? 

 Vilka delar är Volvo Cars framstående inom? 

 Vilka delar behöver Volvo Cars jobba med? 
 

Hållbar 

tillverkning

Den Smarta 

fabriken 

CPS 

&

IoT

Molnlagring

Mobil- och 

trådlös-

teknologi

Människan 

i centrum

Flexibel 

produktion

Felsäkrande

Den Smarta 

lösningen 

Flexibel

Uppkopplad 

till nätverket

Stöttar 

människan

Hanterar 

information

Stabil

 

Nuläge 

Visa bild - Detta är de delar som vi tagit fram för att kartlägga och fastställa hur smart Volvo 
Cars är i nuläget. Denna bild kommer att fyllas på allt eftersom vi gör fler observationer och 
intervjuer. 

 

Teknologi (Visa bild) 
 
1. Vilka smarta tekniska lösningar finns i fabriken? 
2. Vilka tekniska problem har ni i den dagliga verksamheten? 

 Med införda smarta lösningar? 
 Med övriga tekniska lösningar som enligt litteraturen inte är smarta?  

t.ex. Power lockout (hänglås) 
 

Gå igenom alla delarna i figuren, något att tillägga?  

 

Information (Visa bild) 
 

1. Hur ser informationsflödet ut? 

 Från platschef till montör/operatör? 
 Från produktionsplanering till enskild maskin? 
 Är den analoga informationen ett problem? 
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2.    Hur fungerar spårbarheten? 

 Genom hela tillverkningsprocessen? 
 Vilka olika typer av informationsbärare finns? 
 Hur kommunicerar de olika informationsbärarna med varandra? 

 
Gå igenom alla delarna i figuren, något att tillägga? 
 

 

Hållbar tillverkning (Visa bild) 
 

1. Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 

 Ekologisk aspekt? 
· Återanvändning av spill 
· Skärvätskor 

 Utsläpp 

 Social aspekt? 

 Ekonomisk aspekt? 
 

Gå igenom alla delarna i figuren, något att tillägga?  

 

Kompetens (Visa bild) 
 

1. Hur ser kompetenskraven ut idag? 

 Utbildning? 

 Intern utbildning? 
 Personlig- och arbetslivsutveckling? 

 
Gå igenom alla delarna i figuren, något att tillägga?  

 

Framtid - 5 år (Visa bild) 

1. Vad vet du om den tekniska utvecklingen de kommande åren? 

2. Hur kommer informationshanteringen förändras? 

3. Vad är Volvo Cars nästa steg inom hållbar tillverkning? 

4. Vilken kompetens söks de kommande åren?  

 Vilka kompetenskrav? Högskola/Tekniskt gymnasium eller motsvarande? 

5. Hur kommer montören/operatörens arbete att se ut i framtiden? 

 Vilka arbetsuppgifter/ansvar kommer de ha utöver monteringen? 

6. Ser du utifrån bilden något annat område som kommer att ha stor betydelse för 

framtiden? 
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Återkoppling 
Ta fram bilder igen, Definitioner och Framtidens fabrik 

 

1. Efter att ha diskuterat de olika delarna i den smarta fabriken, har du ändrat 

uppfattning om hur smart Volvo Cars är idag? 

2. I den första frågan nämnde du att den framtida smarta fabriken ska vara … 

 Har du ändrat din uppfattning? 

 Tror du att det är genomförbart? 

 

1. Finns det något du skulle vilja tillägga vad gäller framtidens smarta fabrik? 

2. Några frågor? 

 

 


