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Sammanfattning 
 
Idag befinner sig dagens industri i sin fjärde våg, det vill säga- Industri 4.0. Industri 4.0 har sina 

ursprungliga rötter från digitaliseringen av industrianläggningar och har som funktion att 

bedriva ett underhållsarbete där olika system kan upptäcka störningar som kan uppstå i olika 

maskiner eller dess beståndsdelar. Definitionen av hållbar utveckling handlar om att kunna leva, 

arbeta och utveckla samhället men även att bevara planeten i sitt nuvarande tillstånd för 

framtida generationer. Industri 4.0 hjälper och skapar möjlighet för förbättring inom den 

hållbara industriella produktionen med hjälp av de tre hållbara dimensionsaspekterna: den 

ekonomiska hållbarhetsaspekten, den sociala hållbarhetsaspekten samt den ekologiska 

hållbarhetsaspekten.  

Syftet med detta arbete är att studera hur Industri 4.0 påverkar den hållbara utvecklingen samt 

de utmaningar som kan uppstå i samband med en tillämpning av Industri 4.0.  

Denna studie kommer grunda sig i en kvalitativ forskningsmetod där en induktiv ansats 

tillämpats i form av en litteraturstudie. Denna litteraturstudie har baserats på att vetenskapliga 

artiklar samlats in genom olika databaser.  

Den teoretiska referensramen kommer att beröra delar som Industri 4.0, hållbar utveckling och 

de tre hållbarhetsaspekterna, digitalisering, innovation, lean samt cirkulär ekonomi. 

Studiens resultat har tagit upp de effekter som kan uppstå i samband med en tillämpning av 

Industri 4.0 i förhållande till hållbarhetsaspekterna. Resultatet berör även de utmaningar som 

verksamheterna kan stöta på i samband med tillämpningen av Industri 4.0. Detta sammanställs 

sedan i fyra olika matriser och en beskrivning av den insamlade data som sammanställts i 

matriserna. Resultatet visar att de ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekterna är de mest 

påverkade aspekterna vid en tillämpning av Industri 4.0. Eftersom syftet med Industri 4.0 är att 

förbättra det hållbara arbetet i verksamheter har resultatet visat att en tillämpning av Industri 

4.0 mest gynnat den ekologiska delen, och näst till inga negativa effekter att påvisats i denna 

aspekt. 

Studiens syfte besvaras genom att sammanställa de effekter och utmaningar som kan komma 

att uppstå i samband med en tillämpning av Industri 4.0. 

Nyckelord: Industri 4.0, hållbar utveckling, ekonomiska hållbarhetsaspekten, sociala 

hållbarhetsaspekten, ekologiska hållbarhetsaspekten, utmaningar vid Industri 4.0. 
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Abstract 
 
The industry is currently in its fourth industrial wave, in other words- Industry 4.0. Industry 4.0 

has its original roots from the digitalization of the industrial market with the purpose of 

maintaining different kinds of systems that can detect disruptions that can accrue in machines 

and systems. The definition of sustainable development is the idea of being able to live, work 

and develop a standard in society meanwhile containing the planet and its resources for future 

generations. The implementation of Industry 4.0 helps companies to create an improved 

production within the sustainable dimensions such as the economic-, the social- and the 

ecological sustainable dimension.  

The purpose of this study is to see how Industry 4.0 affects the sustainable development and 

the challenges that may accrue with the implementation of Industry 4.0. The study is based on 

qualitative literature study with an inductive research method, This literature study will be based 

on peer reviewed articles that was gathered through different databases. 

The theoretical frame of reference will be built up on: Industry 4.0, sustainable development 

and the sustainable dimensions, digitalization, innovation, lean, continuous improvement and 

circular economy. 

The result presents the effects that can accrue during an implementation of Industry 4.0 relative 

to the sustainable development and its dimensions. The result also presents the challenges of 

the implementations of Industry 4.0. The data is presented in four different matrixes following 

by a deeper explanation of the gathered results. The results show that the economic and social 

dimensions of sustainability are the dimensions that will be most affected of the 

implementation, and the reason for that is because the sole purpose of Industry 4.0 is to improve 

the environmental sustainable development in society and the organizations using Industry 4.0. 

Almost no negative effect of the implementation was retrieved in the ecological dimension.  

The study finalizes the purpose by presenting the different effects and challenges that accrues 

with the implementation of Industry 4.0. 

Keywords: Industry 4.0, sustainable development, economic sustainable dimension, social 

sustainable dimension, ecological sustainable dimension, the challenges of Industry 4.0. 
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Ordlista 

 

Industri 4.0: Den fjärde industriell revolutionen kännetecknas av sambandet mellan 

information och den teknologiska kommunikationen i produktionssystem. 

  

Hållbar utveckling: En utveckling som ser till att tillfredsställa människors behov i 

dagsläget utan att riskera framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov.  

 

Smart fabrik: En smart fabrik är en fabrik som förser flexibla och anpassningsbara 

metoder inom sin produktion (Radziwon et al., 2014). Med hjälp av smarta tekniker 

kan man förse produktioner med sensorer och autonoma system. 

  

Internet Of Things: Internet of Things handlar om att förse objekt med små sensorer 

och processer som enkelt kan kommunicera med varandra och omvärlden 

  

Cyberfysiska system (CPS): Ett system som överför samt sammanställer 

digitalinformation från verkligheten till den digitala världen. 

  

Intellectual property rights (IPR): IPR är en rättighet som ger ett företag eller person 

ensamrätt på till exempel litterära verk, uppfinningar, varumärken och mönster (PRV, 

2019). 

 

Data-centred carbon footprint analyses: Den mängd koldioxid som släpps ut i 

atmosfären ska resultera i en utveckling som ser till att tillfredsställa människors behov 

i dagsläget utan att riskera framtida generationers möjligheter till att tillfredsställa sina 

behov (UK Data Center Cleaning, 2019). 

 

Demografi: Handlar om befolkningslära gällande, befolkningsstorlek, 

sammansättning och geografiska fördelning (Nationalencyklopedin, u.å). 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras problemet som kommer att undersökas. Syfte och forskningsfrågor 

har bildats med utgångspunkt från problematiken.  

1.1 Problembakgrund 

Dagens industriproduktion formas och drivs av den globala konkurrensen samt av den 

marknadsefterfrågan som ständigt förändras (Rojko, 2017). För att verksamheter ska kunna 

anpassa sig till den förändrade miljön och för att uppfylla marknadens krav så måste det ske ett 

genomgripande framsteg i den nuvarande tillverkningstekniken (Ibid). Idag befinner sig dagens 

industri i sin fjärde våg, det vill säga- Industri 4.0 (Rehnström, 2018). Industri 4.0 har sina 

ursprungliga rötter från digitaliseringen av industrianläggningar och har en funktion som 

underhållsarbete där olika system kan upptäcka störningar som kan uppstå i olika maskiner eller 

dess beståndsdelar (Ibid). Begreppet Industri 4.0 skapades av Hannover Messe år 2011 i 

Tyskland och därefter har det spridit sig över världen samt över industrier (Yusuf & Brutar, 

2017). 

Industri 4.0 tillämpas inte enbart för produktion i en verksamhet utan är även ett sätt att skapa, 

designa samt utveckla processer (Tsvetkova, 2017). Den nya snabba omvandlingen skapar en 

ny arbetsmiljö med effektivare tillverkningsmetoder. Det intressanta paradigmet är att 

undersöka hur hållbar utveckling berörs av den nya och unika miljön som skapas genom 

Industri 4.0 (Ibid). Definitionen av hållbar utveckling handlar om att kunna leva, arbeta och 

utveckla samhället men även att bevara planeten i sitt nuvarande tillstånd för framtida 

generationer (Ibid). 

Stock och Selinger (2016) beskriver att fenomenet Industri 4.0 hjälper och skapar möjlighet för 

förbättring inom den hållbara industriella produktionen med hjälp av de tre hållbara 

dimensioner: den ekonomiska hållbarhetsaspekten, den sociala hållbarhetsaspekten samt den 

ekologiska hållbarhetsaspekten (Stock & Selinger, 2016). Gabriel & Pessl (2016) skriver att en 

tillämpning av Industri 4.0 påverkar både de interna och de externa delarna och skapar 

produktionsprocesser som är både resurs- och energieffektiva samt utvecklar digitaliseringen 

inom industrier (Pilz u.å). 

Digitala metoder gynnar en verksamhet och kan användas på arbetsplatser för att utveckla 

inlärningen samt kompetensutveckling (Vinnova, 2019). En av drivkrafterna till att 

implementera Industri 4.0 förklarar Paravizoa, Chaimb, Braatza, Muschardc och Rozenfeldb 
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(2018) är den hållbarhet samt resurs- och energieffektivitet som konceptet Industri 4.0 kan bidra 

med.  

Prause (2015) beskriver att en undersökning har utförts på 278 tillverkande företag där man lyft 

fram utmaningarna som uppstår i samband med implementering av Industri 4.0. 

Undersökningen visade att utmaningarna som verksamheter stöter på är standardisering, nya 

affärsmodeller, regelverk och nya koncept (Prause, 2015). Dessa utmaningar menar dock 

Kargermann, Wadlster och Helbig (2013) är viktiga beståndsdelar för att uppnå en 

framgångsrik tillämpning av Industri 4.0 då behovet av nya affärs- och partnerskapsmodeller 

är avgörande vid en framgångsrik implementering (Kargermann et al., 2013). Cornelis de Man 

och Strandhagen (2017) skriver att även om faktorer som gynnar en hållbar produktion 

identifierats i form av smart data, affärsmodeller och korta produktlivscykler så har man inte 

kunnat överföra dessa faktorer in i forskningen eller vilka kvantitativa fördelar de faktiskt utger 

(Ibid). 

 

 

1.2.1 Problemformulering 

I takt med den förändrade miljön utvecklas det hållbara arbetet till en alltmer betydande faktor 

i samhället och dess industrier. Industri 4.0 handlar om att driva fram det hållbara arbetet till 

industrin och eftersom Industri 4.0´s strävan är att förbättra det hållbara arbetet i industrin vill 

vi studera hur Industri 4.0 påverkar de tre hållbarhetsaspekterna. I och med att tillämpningen 

av Industri 4.0 sägs ska förbättra de ekonomiska-, sociala- och ekologiska hållbarhetsaspekterna 

vill vi få en djupare förståelse i hur dessa aspekter påverkas. Vilka nyckelfaktorer är avgörande 

för hållbarhetsaspekterna och till vilken mån kan Industri 4.0´s effekter ge gynnsamma 

lösningar eller påfrestande utmaningar för verksamheterna. Förutom att studera hur Industri 4.0 

påverkas i förhållande till hållbarhetsaspekterna vill vi även studera vilka utmaningar som 

verksamheter kan stöta på vid en tillämpning av Industri 4.0. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera hur Industri 4.0 kan påverka den hållbara utvecklingen 

samt de utmaningar som kan uppstå i samband med en tillämpning av Industri 4.0.  

Studien syftar till att ge svar på följande fråga: 
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-   Vilka effekter kan uppstå i samband med en tillämpning av Industri 4.0 i förhållande till 

hållbarhetsaspekterna? 

-  Vilka utmaningar kan verksamheter stöta på vid en tillämning av Industri 4.0? 

 

 

 

1.3 Avgränsning 

Industri 4.0 består av flertal olika områden som är uppdelade i ytterligare delområden.  För att 

kunna genomföra detta arbete inom den tidsram som är uppsatt kommer en avgränsning av 

arbetet att ske. Den huvudsakliga avgränsningen av denna studie kommer att ske genom att 

analysera de ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsaspekterna i förhållande till 

Industri 4.0. Studien kommer även avgränsas till de utmaningar som kan uppstå i samband med 

en tillämpning av Industri 4.0. Större delen av studiens datainsamling har hämtats från 

databaserna Google Scholar samt HIG’s databas EBSCO publishing samt litterära böcker.   

Datainsamlingen har avgränsats från år 2000 fram till 2019 för att öka validiteten och 

reliabiliteten i studien.  

 

 

 

1.4 Etiskt övervägande 

Denna studie har sin grund i vetenskapliga artiklar och därför utsätts inga enskilda 

individer för någon risk av exponering. Studenters duglighet att förstå samt tolka 

engelska skriver Henricson (2012) kan leda till ett etiskt problem då risken för 

feltolkningar ökar. Eftersom majoriteten av alla artiklar i denna studie varit på 

engelska medföljer det därför en risk för feltolkningar. Denna risk minskas genom 

att datainsamlingen tolkats av tre studenter i förhållande till definitioner av olika 

begrepp och hur dessa bäst ska översättas.  Författarna har ständigt arbetat för att 

skapa en hög trovärdighet genom att kontrollera artiklarnas vetenskaplighet och dess 

relevans i studien. Studien har analyserats och reflekterats i enlighet med Flinks 

(2008) sju steg av litteraturstudiemetod vilket i sin tur minskar risken för personliga 

ställningstaganden. Denna studie har genomgått en plagiatkontroll via urkund för att 

ytterligare överväga studiens etik.  
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2. Metoder 

I detta avsnitt av arbetet kommer olika delar som berör studiens struktur att tas upp. Detta 

kommer att ske i form av olika rubriker som har i syfte att beskriva tillvägagångssättet för 

denna studie samt vilka verktyg som har kommit till användning. 

 

2.1 Vetenskaplig forskningsmetod 

2.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Biggam (2008) ger en kvalitativ studie ett djup i arbetet och man kan genom 

frågeställningen varför få fler svar på studiens frågeställning (Bakkar, 2019; Biggam, 2008). 

Genom att utföra en kvalitativ studie kan man besvara frågeställningen varför i studien för att 

på så sätt få ett djupgående och förklarande svar (Biggam, 2008). Enligt Yin (2013) ska en 

kvalitativ forskningsstudie vara tydlig, tillgänglig samt kunna stödjas av andra eventuella 

studier med samma slutsatser för att på så sätt kunna skapa validitet (Ibid). Genom att ha ett 

bredare urval kan man skapa en förståelse på flera nivåer vilket Sohlberg och Sohlberg (2013) 

menar bidrar till att forskaren tar bort spärrarna i forskningsområdet i form av mätbara faktorer 

och kan på så sätt fördjupa sig mer i ämnet (Ibid). 

 

2.1.2 Kvantitativ forskningsmetod 

Kvantitativ forskningsmetod innefattar mätbara och kvantitativa svar som siffror, andelar eller 

procentuella satser då mycket av den kvantitativa delen innefattar kalkylering av den 

vetenskapliga datainsamlingen (Biggam, 2015). Till skillnad från den kvalitativa delen som 

besvarar frågan varför så ska den kvantitativa delen av forskningsmetoden besvara frågan hur 

(Ibid).  

 

2.1.3 Val av forskningsmetod 

Denna studie kommer grunda sig i en kvalitativ forskningsmetod, detta för att studien baserats 

på vetenskapligt granskade artiklar och litteraturer som validerar arbetets innehåll. Eftersom 

denna information redan har validerats av tidigare forskare kan författarna försäkra sig om att 
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studien har en kvalitativ datainsamling och forskningsmetod. Detta för att definitionen av en 

kvalitativ forskningsmetod är att studien är djupgående, att den ger forskaren och läsaren en 

överblick på studiens syfte på flera olika nivåer men även att datan som framställs i studien ska 

kunna styrkas av flera studier med samma data och slutsats- vilket denna studie gör. Detta i 

form av tabeller i studiens resultatavsnitt och studiens diskussion och analysavsnitt. 

 

2.2 Vetenskaplig forskningsansats  

2.2.1 Deduktion  

Sarker och Lee (2002) menar att en deduktiv ansats handlar om att en studie börjar med att en 

välformulerad proposition och sedan används det empiriska bevis för att bedöma studiens 

giltighet (Ibid).  Bryman och Bell (2013) förklarar att en deduktiv forskningsansats handlar om 

att studien baseras på att skapa en hypotes utifrån olika teorier. Hypoteser ska sedan prövas 

genom en empirisk granskning och resultat av denna prövning är avgörande för om hypotesen 

är accepterad eller inte (Bryman & Bell, 2013).  En deduktiv teori är enligt Bryman och Bell 

(2013) ett samhällsvetenskapligt perspektiv där en sammankoppling mellan teori och praktik 

skapas (Ibid). Peter och Davidson (2011) menar att en deduktiv ansats handlar om att slutsatser 

om ett visst ämne görs baserat på teorier och allmänna principer som forskaren har tillgång till.  

 

2.2.2 Induktion  

Induktiv ansats innebär att man först samlar in data och därefter skapar en teori (Dominic, 

2019).  Forsberg & Wengström (2013) menar att för att forskaren ska kunna hitta mönster, 

teman samt kategorier kring ett ämne bör forskaren använda sig av en induktiv analys. 

Rienecker & Jørgensen (2018) förklarar att en induktiv ansats skapar förutsättningar inom en 

viss data och sedan dras det generella slutsatser utifrån de förutsättningarna som uppstår under 

studiens gång. Vid utförandet av en induktiv ansats ligger fokusen på ett påtagligt problem där 

problemet undersöks och därefter hanteras på ett teoretiskt, experimentellt samt på ett metodiskt 

sätt. Thomas (2006) menar att en induktiv ansats är ett systematiskt arbetssätt för analysering 

av kvalitativ data där analysen kommer att styras av specifika utvärderingsmål. Prince och 

Felder (2006) anser att en induktiv ansats börjar med olika observationer och erfarenhetsdata 

som sedan analyseras och generaliseras för att till slut kunna tillämpa de slutgiltiga resultaten 

på en lösning av ett verkligt problem. Bryman och Bell (2017) förklarar att en induktiv ansats 
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handlar om att en skapad teori utvecklas och formas på ett “datastyrt sätt” och detta är oftast 

grundat på olika teorier (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.2.3 Abduktion  

Abduktion innebär att författaren hoppar mellan teori och empiri (eventuellt resultat) (Patel & 

Davidson, 2011). Genom att skriva på detta sätt kan författaren få en fullständig och 

överskådlighet över studiens innehåll. Abduktion har likheter med både induktion och 

deduktion och anses vara utformad som en induktiv ansats till en början av studien för att sedan 

övergå till en deduktiv ansats. På så sätt kan man underlätta jämförelsen mellan teori och empiri 

(Ibid). Enligt Gold, Walton, Cureton och Andersson (2011) uppkom abduktion då varken 

deduktion eller induktion var tillräckliga för en forskningsstudie samt för hur människor 

reflekterade.  

 

2.2.4 Val av forskningsansats  

I denna studie har en induktiv ansats tillämpats. Valet grundar sig i att studien i sin första fas 

skapat frågeställningar och därefter har relevanta vetenskapliga artiklar och litteraturer samlats 

in för att besvara på studiens syfte samt frågeställning. Utifrån detta har forskarna sedan skapat 

en teoribildning. 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamling för detta arbete bygger på vetenskapliga artiklar som har tagits fram via Google 

Scholar, HIG’s databas EBSCO publishing samt litterära böcker.    Databaserna har valts som 

sökmotorer på grund av dess förenklade funktioner för att ta fram vetenskapliga artiklar. De 

valda vetenskapliga artiklarna har främst varit skrivna på engelska då svenska studier varit en 

brist inom vårt forskningsområde, vilket i sin tur blev begränsningen inom vår datainsamling. 

För att få en snabb och konkret överblick för varje artikel samt om artikeln varit relevant till 

vår studie undersökte vi dess sammanfattning / abstract. Den insamlade datan är den centrala 

delen för vår litteraturstudie för att vidare kunna bygga på studiens resultatavsnitt.  
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2.3.1 Primärdata  

Hox och Boeije (2005) förklarar att det finns två olika datainsamlingsstrategier. Dessa strategier 

delas in i två olika delar: primärdata och sekundärdata.  Primärdata är data som samlas in för 

ett specifikt forskningsproblem (Ibid). Vid varje tillfälle som primärdata samlas in, tillkommer 

det en ny data till den redan existerande kunskapen (Ibid). Jacobsen (2002) menar att 

definitionen av primärdata har sitt ursprung från personer eller grupper. Med detta menar man 

att forskaren själv har samlat in information för första gången från en källa (Jacobsen, 2002). 

Exempel på primärdata är intervjuer, observationer eller frågeformulärer (Ibid). 

Galvan (2013) skriver i Writing Literature Reviews att den mest förekommande primärdata är 

rapporter av empiriska studier som är publicerade i akademiska journaler. Dessa typer av 

rapporter är originella i och med att de är först i sitt slag som har publicerats (Ibid). Läsaren bör 

granska forskningen även om informationskällan är primär, då det finns risk för subjektiv 

bedömning (Ibid). 

Hartman (2004) skriver att vid användning av primärdata kan läsaren få en bättre förståelse av 

hur forskningen har utförts och utläsa för- och nackdelar med studien på grund av en strukturell 

uppbyggnad. Hartman (2004) och Ejvegård (2009) menar att primärkällor föredras för att skapa 

en trovärdighet.   

 

2.3.2 Sekundärdata  

Enligt Bryman och Bell (2017) är sekundärdata uppdelat i två delar: data som har samlats in av 

andra forskare och data som har samlats in av olika institut och organisationer.  

En sekundäranalys innefattar data som en forskare inte samlar in själv och ska ses som ett 

alternativ för studier och forskare som inte samlar in data på egen hand (Bryman & Bell, 2017). 

Bryman och Bell (2017) skriver i sin bok att sekundärdata har många fördelar och att studenter 

oftast tror att de måste komplettera sekundärdata med primärdata för att validera arbetet. De 

hävdar att en sekundäranalys är tillräckligt för att bygga upp en hel studie på och minskar på 

tid och kan tillföra bra litteratursökning och svar på forskningsfrågor på en djup nivå (Ibid). 

Enligt Amedeo, Golledge och Stimson (2009) möjliggör sekundärdata att forskaren får en större 

helhetsbild än vad forskaren hade fått i samband med enskilda intervjuer eller observationer 

(Amedeo et al., 2009). 
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2.4 Litteraturstudie  

En litteraturstudie har flertal tillvägagångssätt och metoder. I detta kapitel kommer en 

beskrivning av olika forskares tillvägagångssätt förklaras samt val av tillvägagångssätt för vår 

egen studie att läggas fram. 

 

2.4.1 Definitioner av litteraturstudie 

Forsberg & Wengström (2013) skriver att en litteraturstudie baseras på att likgiltiga 

vetenskapliga artiklar samlas in genom att använda sig av olika databaser. Dohale & Kumar 

(2018) menar att en litteraturstudie är en av de främsta delarna av forskningsarbeten, där 

relevanta litteraturer utvärderas och analyseringen sker för att sedan kunna finna de möjliga 

forskningsgapen som existerar. En litteraturstudie är enligt Webster & Watson (2002) en 

konceptcentrerad studie och har sitt fokus inom ett specifikt ämne som är värt att studera om 

det finns tillräckligt med växande intresse inom ämnet. Badenhorst (2018) beskriver 

litteraturstudie som en krävande skrivandetyp.  För att genomföra en litteraturstudie krävs det 

en uppsättning av betydande intellektuella uppgifter (Badenhorst, 2018).  

Författaren har i uppgift att kunna formulera motsättningar och gap i förhållande till det problem 

som ska undersökas (Ibid). Val av källor måste också genomföras med hänsyn till urval, 

relevans och tillgänglighet. Litteraturstudier utvecklas och blir till en allt mer central inriktning 

inom forskarutbildningar och kräver mer uppmärksamhet idag än förr (Ibid). För att uppnå en 

djupare förståelse inom ett ämne är det betydelsefullt att studera mycket om det ämnet och 

därmed blir det enklare för forskaren att hitta relevanta litteraturer (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Det finns två olika arbetsmetoder som man kan genomföra en litteratursökning på, Östlundh 

(2012) benämner dessa som systematiska och osystematiska arbetsmetoder.  Khan, Kunz, 

Kleijnen och Antes (2003) förklarar att en systematiskt litteraturstudie är baserad på en konkret 

formulerad fråga och den identifierar relevanta studier som berör studien.  

 

2.4.2 Litteraturstudiemetoder 

Enligt Fink (2014) innebär en litteraturstudie att forskaren utför en systematisk, noggrann och 

en metod som ger möjlighet för en annan forskare att kunna utföra samma metod och 

tillvägagångssätt som gjorts i denna studie. På så sätt kan man identifiera, värdera och framställa 

det resultat som tagits fram av olika forskare (Ibid). Enligt Fink (2014) ska en litteraturstudie 

delas upp i sju delar: 
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1. Val av forskningsfrågor→ de a görs genom a  välja en eller flera noggrant valda 

frågor som ska genomsyra hela litteraturstudien. 

2. Val av bibliotek- eller artikeldatabaser, hemsidor och andra källor→ genom a  

använda sig av en bibliotekdatabas får forskaren till böcker, artiklar och rapporter som 

kan vara av nytta till studiens syfte och är nätbaserad. Det som tillhör andra källor kan 

vara expertisinformation i det utvalda ämnesområdet eller referenssökning i andra 

vetenskapliga artiklar. 

3. Val av sökord→ är val av ord som används vid sökning av li eratur för a  få fram 

relevant fakta till studiens syfte. 

4. Sållning och val av relevanta artiklar→ i en li eraturstudie kommer forskaren stöta 

på många artiklar och litterära texter. Dock är inte alla relevanta för studiens syfte. För 

att få fram relevant information sker en sållning av texter i form av publiceringsdatum, 

typ av artikel (om artikeln är en journal eller en vetenskaplig forskning) och vilket språk 

som artikeln är skriven i. 

5. Sållning och val av metodik→ är när forskaren väljer vilken metod som studien ska 

baseras på för att analysera den vetenskapliga kvalitet och data som framförts i 

studien. 

6. Att utföra litteraturstudien→ de a kräver a  man med en grund på validitet och 

reliabilitet samlar data från artiklar och annan litteratur för att bevara den kvalitativa 

grund som litteraturstudien grundar sig i. 

7. Framställa resultatet→ resultatet i li eraturstudien ska framställas tydligt och är 

forskarens egna tolkningar på den data som framkallats genom litteraturläsningen 

(Fink, 2014). 

Enligt Kotzab, Seuring, Muller och Reiner (2005) är en litteraturstudie ett validerande 

tillvägagångssätt och en viktig beståndsdel för att besluta sig om ett forskningsområde. Detta i 

sin tur skapar en väsentlighet i studien (Kotzab et al., 2005).  Kotzab et al. (2005) baserar sin 

litteraturstudiemetod enligt modellen nedan: 
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Figur 1 visar tillvägagångssättet vid en litteraturstudie och dess datainsamling (Kotzab et al., 2005). 

 

Galvan (2013) förklarar att utförandet av en litteraturstudie består av flertal steg som forskaren 

måste gå uppfylla. Skrivprocessen består utav fem olika steg nämligen, planning (1), organizing 

(2), drafting (3), editing (4) samt redrafting (5).    

- De två första uppgifterna inom planning handlar om att först och främst definiera ämnet 

som ska forskas och sedan samla in relevanta artiklar för forskningsstudien.  

- Det andra steget inom skrivprocessen är organizing och det innebär att knyta samman 

all fakta som tidigare har samlats till en ny helhet. Varje artikel som har samlats in har 

sin egen helhet och i en forskningsstudie kommer det finnas skriftliga delar eller element 

från varje artikel. Dessa ska sedan sammankopplas.  

- Drafting, här ska det första utkastet skrivas, forskaren bör ha förståelse om den 

målgrupp som ska läsa studien, här bör man ta hänsyn till om den skriftliga texten ska 

vara formell eller informell samt ta hänsyn till läsarnas förväntningar.  

- Editing & redrafting, dessa är de två sista stegen inom en skrivprocess. Dessa steg är 

upprepningsbara, vilket är också meningen med dem. Oftast behöver forskaren 

korrigera och förbättra texten tre-fyra gånger innan den är färdig (Galvan, 2013).  
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2.4.3 Val av litteraturstudiemetod för denna studie 

Utifrån Fink (2008), Kotzab et al. (2005) och Galvan (2013) och deras litteraturstudiemetoder 

har vår studie många karaktäristiska drag ifrån Finks (2008) litteraturstudiemetod. Detta baseras 

på att våra tillvägagångssätt överensstämt med Finks (2008) sju steg av litteraturstudiemetod. 

 

2.5 Läsmetoder  

- Kedjesökning 

I denna studie har några vetenskapliga artiklar och litteraturer hittats genom kedjesökning. 

Kedjesökning innebär att en forskare läser en annan publicerad vetenskaplig artikel eller 

litteratur och återanvänt dennes referenser. Denna metod är effektiv om forskaren vill erhålla 

fakta inom ett specifikt område (Reinecker, Stray Jörgensen, 2018). Östlundh (2012) förklarar 

att en kedjesökning är en smart läsmetod för att få ett bra resultat i forskningsstudien då det 

förenklar sökningen av källor samt att forskaren undviker att mista väsentliga och lämpliga 

litteraturer.  

 

- Översiktsläsning 

Att genomföra en översiktsläsning innebär att man läser exempelvis förord, 

innehållsförteckning eller sammanfattning för att få en uppfattning om textens innehåll 

(Reinecker et al., 2018). 

- Skumning 

Skumning av en text innebär att läsaren läser textens omfång för att orientera sig i textens 

innehåll. När forskaren sedan hittat relevanta delar som kan användas i studiens syfte läggs 

detta in i studien (Reinecker et al., 2018). 

 

- Normalläsning 

Läsmetoden normalläsning innebär att läsaren läser en text för att förstå och tillägna sig textens 

syfte och mening. Denna läsmetod ger en större förståelse för textens faktiska innehåll 

(Reinecker et al., 2018). 

- Grundlig/intensiv läsning 

innebär att läsningens syfte är att förstå texten på detaljnivå (Reinecker et al., 2018). 

- Selektiv läsning 
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innebär att lässyftet är att hitta särskild information i texten (Reinecker et al., 2018).  

2.5.1 Val av läsmetod 

I denna studie har datainsamlingen skett med hjälp av översiktsläsning, kedjesökning, 

skumning, normalläsning samt selektiv läsning. Den största delen av informationssökningen 

har skett genom översiktsläsning och skumning, detta för att snabbt kunna utesluta texter som 

inte är användbara eller relevanta för studiens innehåll (Ibid). För att kunna göra ett urval av 

vilka vetenskapliga texter som är relevanta för studiens innehåll finns det enligt Rienecker et 

al. (2018) två urvalsmetoder som man utgår efter. Första urvalet sker när forskaren genomför 

sin sökning i biblioteket eller i databaser. Redan då sållar forskaren bort de texter eller böcker 

som inte upplevs som användbara för studiens syfte. Det andra urvalen sker när forskaren har 

texten eller boken framför sig. Då utförs en skumläsning för att få en överblick över textens 

innehåll (Ibid). 

 

2.6 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

Enligt Reinecker et al. (2018) kräver en högre utbildning tre olika tillvägagångssätt av 

litteraturläsning för att få en djupare förståelse för dessa. Tillvägagångssätten omfattar: läsning 

av kurslitteratur inför muntliga och skriftliga tentamina, ämnesorienterad läsning samt 

målinriktad läsning (Reinecker et al., 2018) 

- läsning av kurslitteratur inför tentamen 

- ämnesorienterad läsning  

- målinriktad läsning 

- val av tillvägagångssätt 

Utifrån detta har studien baserats på ämnesorienterad läsning och målinriktad läsning. För att 

skriva en välarbetad studie bör ett akademiskt läsande ske, detta i form av strategiskt och 

selektiv läsning (Ibid). 

Vid genomförandet av sökningar bestämdes en begränsning från år 2000-2018 för att på så sätt 

framställa information som är tidsmässigt relevant och uppdaterat. På så sätt kan man öka 

studiens trovärdighet och noggrannhet. För att ta fram relevant information till studien samt för 

att bygga en välgrundad bakgrundsfakta har olika ordval sökts på olika databaser. För att 

säkerställa att de uppsökta artiklarna var vetenskapligt granskade så har begreppet “peer 

reviewed” tillagts  efter varje sökord. Orsaken till detta är att databasen Google scholar inte har 

tillvalet att begränsa sökningarna till “endast peer reviewed”. Däremot kunde detta göras på 

Discovery EBSCO publishing med ett kryss för “peer reviewed”.   
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Nedan presenteras en modell på hur tillvägagångssättet vid sökning av artiklar gått till. Notera 

att denna modell inte inkluderar alla sökningar som gjorts under studiens gång utan är ett 

exempel på hur sökprocessen gått till. Urvalskriterierna för denna studie har varit: 

- Artiklarna skall vara peer reviewed 

- Artiklar ska blivit publicerade inom år 2000 -2018 

- Engelska samt svenska artiklar 

- Artiklarna skall behandla ämnet industri 4.0  

 

 

 

  

Databas 

  

Begränsningar & 

Sökmånad 

  

Sökbegrepp 

  

  

Antal träffar  

Google Scholar År 2011-2019 

Sökdatum:  

Apirl-Maj 2019 

Industry 4.0  32 900 antal träffar. 

Google Scholar  År 2000-2019 

Sökdatum:  

Apirl-Maj 2019 

Industry 4.0 

challenges and 

benefits 

  

17 400 antal träffar. 

Google Scholar  År 2000-2019 

Sökdatum:  

Apirl-Maj 2019 

Social dimension of 

sustainable 

development 

  

20 100 antal träffar. 

Google Scholar År 2000-2019 

Sökdatum:  

April-Maj 2019 

Industri 4.0 

technologies   

  

17 700 antal träffar. 
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Discovery EBSCO 

publishing 

År 2014-2019 

Sökdatum:  

April-Maj 2019 

Industry 4.0 or the 

fourth industrial 

revolution and 

digitalization 

  

405 antal träffar. 

Tabell 1 Resultat av databassökning  

 

2.7 Analysmetod 

I en induktiv analys samlas data in genom att hitta mönster och teman i texterna (Forsberg & 

Wengström, 2008). Vid startskedet av studien tog vi fram alla forskares projektbeskrivningar 

som vi skrivit i den föregående kursen. Därefter sökte vi efter olika artiklar och undersökningar 

för att hitta något som lockade oss inom ämnet, för att sedan komma fram till ett relevant syfte 

för vår vetenskapliga studie. Vid tillvägagångssättet vid datainsamlingen började vi först med 

att söka efter definitionen av Industri 4.0 för att få en översiktlig bild över ämnet. Under denna 

fas ändrades syftet då intresset för ämnet skiftade och därefter bildades frågeställningarna. Här 

började den riktiga sökningen och för att underlätta sökningen delade vi upp studien i tre lika 

delar så samtliga forskare fick ett varsitt sökområde, i detta fall, inom de tre 

hållbarhetsaspekterna i förhållande till Industri 4.0. Detta för att försöka effektivisera sökandet 

av datainsamling. Efter denna fas sammanställdes all datainsamling. Genom att sammanställa 

all data kunde vi sålla bort irrelevant data, samt sortera dessa i olika kategorier och rubriker 

samt hitta nya teoriavsnitt som kan vara av betydelse för resultatet. När teorin var sammanställd 

och kategoriserad kunde vi påbörja på resultatet. Resultatet delade vi upp i två delar, en del som 

fokuserade på hållbarhetsfaktorerna i förhållande till Industri 4.0 och den andra delen 

fokuserade på utmaningar som verksamheter kan stöta på vid en tillämpning av Industri 4.0. 

Detta för att få en tydligare struktur på våra frågeställningar samt ett tydligt tema genom 

resultatdelen. För att sedan förtydliga resultatdelen gjordes tre matriser där nyckeleffekter som 

samlats in i resultatdelen förstärkts genom att visa att flera författare inom ämnet betonat samma 

nyckeleffekt. Detta gjordes för att stärka vår validitet och reliabilitet. Utifrån resultatet vi fått 

fördes diskussioner och analyser av den insamlade datan för att komma fram till 

diskussionspunkter samt en slutgiltig slutsats. 
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Figur 2. Modell över studiens tillvägagångssätt i förhållande till analys av datainsamling. 
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2. 8 Metodkritik 

Kritiskt tänkande har många definitioner och har än idag inte en fastställd grundläggande 

definition av dess betydelse (Eriksson, 2018).  Eriksson (2018) har valt en definition som han 

anser vara omfattande för just betydelsen av kritiskt tänkande. “Critical thinking is a fluid 

concept, conveying a range of different meanings with no conscious horizon relating them to 

one another. After all, it is maybe not so surprising that the concept of critical thinking is 

difficult to trace in educational policy documents, in as much as it is a phenomenon that is 

complicated to grasp.” (Brodin 2017; Eriksson 2018). Kritiskt tänkande handlar om att förhålla 

sig till kunskap på ett bättre och säkrare sätt för att skapa lösningar och fakta som kan gynna 

forskaren och dess studie. En kritiskt tänkande har med tiden fått en negativ klang och Eriksson 

(2018) menar att kritiskt tänkande egentligen ger en positiv påföljd då man ständigt ser 

informationen från en översiktlig synvinkel. Vid datainsamling finns det flera faktorer man bör 

ta hänsyn till däribland trovärdighet (validitet) samt pålitlighet (reliabilitet). Detta medför att 

författaren bör vara både källkritisk och kritisk till all information och data som tas fram i 

studien (Biggam, 2008; Bakkar, 2019). Att basera en studie på datainsamling i form av en 

litteraturstudie kan ha negativa samt positiva påföljder. Eftersom studien baseras på sekundära 

källor saknar studien den kvalitativa datainsamling som skulle ha återfunnits i form av 

intervjuer eller observationer. Detta utgör en negativ faktor och kan ifrågasätta studiens validitet 

(Biggam, 2017). Dock innebär en litteraturstudie att forskaren kan undvika den tidskrävande 

delen som intervjuer faktiskt utgör vilket i sin tur endast gynnar denna studie i form av tid och 

planering (Ibid). Risken med att läsa för mycket litteratur utan att ha ett strategiskt mål i sikte 

medför att forskaren får en allt för bred ämnesorientering och kan tappa bort sig i studiens 

forskning och ämne (Reinecker et al, 2018).  Enligt Denscombe (2000) är fördelen med en 

litteraturstudie att den ger forskaren möjligheten att enkelt finna det som söks med hjälp av 

olika databaser, på internet samt i bibliotekskatalogen (Ibid). Forskaren kan enkelt söka upp 

relevanta begrepp för att skapa ett välgrundat underlag för studien.  

Denscombe (2000) nämner att det även finns nackdelar med att genomföra en litteraturstudie. 

Det innefattar trovärdigheten av studien och med detta menar Denscombe (2000) att det finns 

en risk att den datan som har samlats in via Internet eller databaser inte har granskats och har 

inte heller vetenskapligt testats (Ibid). En annan nackdel som kan uppstå i samband med 

litteraturstudier är att det är tidskrävande för att samla in relevant litteratur för att på så sätt 

besvara studiens syfte (Reinecker et al, 2018). Då denna studie baseras på texter från Internet 

finns det en risk att problematik kan uppstå i form av brist på trovärdighet, men även studiens 
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relevans. En annan faktor som kan vara betydande är om datainsamlingens uppfyller en hög 

kvalitet (Ibid).  Kedjesökning av artiklar och litteratur som metod kan leda till negativa 

påföljder. Risken är att forskaren får ett tunnelseende och missar annan relevant forskning 

eftersom man fortsätter i en annan forskares spår (Ibid). Man går med andra ord miste om andra 

parallella diskussioner och forskningar som kan vara av relevans för forskarens egen studie 

(Ibid). Skumläsning kan ge forskningsstudien negativa effekter (Ibid). Den ger läsaren en 

översiktlighet där metoden går ut på att forskaren låter ögonen vandra genom texten tills denne 

hittat ett relevant stycke som kan vara användbart i studien (Reinecker et al, 2018). Detta kan 

dock resultera i att forskaren missar viktig information eftersom man inte tillägnar läsningen 

till att försöka förstå hela texten och dess sammanhang (Ibid). 

 

2.8.1 Studiens metodkritik  

Vid sökning av vetenskapliga artiklar via Google Scholar fanns det inte möjlighet för att filtrera 

artiklarna i sökmotorn för att endast få fram vetenskapligt granskade artiklar. På grund av detta 

har vi valt att skriva in “peer reviewed” i sökfältet efter varje valt sökord för att på så sätt kunna 

filtrera bort de övriga artiklarna som inte är vetenskapliga. Konsekvensen av detta arbetssätt 

kan vara att vi som forskare kan ha gått miste om värdefulla artiklar för forskningsstudien när 

vi sållat artiklar på detta sätt. Tidsspannet av sökningen var från 2011-2019, detta för att öka 

reliabiliteten och validiteten i studien. Då begreppet Industri 4.0 grundades 2011 utgick vi från 

att all relevant datainsamling främst kommer hittas från det året och framåt. Detta kan dock 

medföra att vi som forskare går miste om annan relevant forskning som skett innan detta årtal. 

Denna typ av sållning sker även i samband med de sökord som valts vid insamling av data för 

studien och risken finns att vi missat viktiga sökord som kan vara av betydelse för studiens 

syfte. Litteraturstrategin som använts i studien har varit till hjälp när det kommer till att hitta 

relevanta artiklar. Dock finns det alltid en risk att man går miste om relevanta artiklar men 

genom att använda en bra litteraturstrategi kan minimera den risken. När sökningar sker i 

databaser och sökresultatet ger hundratals artiklar kan detta medföra att forskaren tvingas läsa 

irrelevanta artiklar för att hitta den data som är relevant för studiens forskning. Detta är både 

tidskrävande och skapar en brist på motivation hos forskaren. För att minska på den tid som 

litteraturläsning medför har läsmetoder som kedjesökning och skumning tillämpats. 

Kedjesökning bidrar till att forskaren lättare kan hitta relevanta artiklar genom artiklar som 

redan har lästs. Detta bidrar även till att forskaren sparar tid på datainsamling. Dock kan det 

som forskaren tro sig vara relevant datainsamling vara missvisande och innebörden av den fakta 
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som samlas in genom kedjesökning vara helt irrelevant för denna studie. Detta då sökningen 

baseras på en andra forskares studier som i sin tur inte kan användas i forskarens egna studie. 

Genom att använda sig av skumning och översiktsläsning som en läsmetod i denna studie 

medför det att forskaren missar viktiga delar i en text som kan vara av stor betydelse för studien. 

Då böckerna inte varit lika aktuella som våra artiklar eller journaler kan användning av 

böckerna medföra att informationens relevans inte längre är aktuell för studiens syfte och hur 

denna information speglar sig i verkligheten. Därför måste informationen som hämtas från 

böcker kritiskt granskas och styrkas från flera källor för att försäkra sig som informationens 

validitet. När det kommer till primärdata är den vanligaste definitionen av primärdata enligt 

Jacobsen (2002) insamling av intervjuer, observationer samt frågeformulär. Gavlan (2013) 

menar däremot att rapporter som är baserade på vetenskapligt skrivna journaler, artiklar och 

böcker också kan definieras som primärdata om hela den empiriska studien bygger på detta. Av 

den anledningen har vi valt att utgå från Galvans (2013) tolkning vad gäller val av primär- och 

sekundärdata. En litteraturstudie har tillämpats med enbart vetenskapliga litteraturer som 

underlag. Detta medför att studiens validitet blir hög i samband med att studiens resultat och 

teoribildning endast baserat på vetenskapliga forskningar och studier.  Eftersom studien har 

baserats på en litteraturstudie har vi som forskare kunnat få en helhetsbild på mindre tid då 

forskning kring ämnet redan har gjorts. Detta har medfört en tidsbesparing och ändå kunnat 

bibehålla en hög validitet då all hämtade data varit vetenskapligt granskat. En litteraturstudie 

har även medfört till att vi som forskare fått en snabbare tillgång till studiens resultat då inga 

egna intervjuer, observationer eller andra planerade utföranden behövs göras. Det studien 

däremot kan gå miste om i samband med en renodlad litteraturstudie är att studien inte 

kompletteras med intervjuer och enkäter och därmed tappar den verkliga bilden om huruvida 

teorin tillämpas i arbetslivet. 

Med den tidsram vi har haft för detta arbete så har inte en möjlighet för intervjuer och enkäter 

funnits då arbetets syfte blev godkänt senare än den förväntade tidsplanen. Detta har resulterat 

till att arbetet avgränsats i många faktorer och har därför inte fått den utvecklingspotentialen 

som den kunnat haft. Om intervjuer och enkäter hade tillämpats i studien hade man kunnat 

jämföra teorin med verkligen. Man hade kunnat se om de effekter som vi fått fram i studiens 

resultat överensstämmer med dagens företag och industrier. Genom att kombinera en 

litteraturstudie och en användning av intervjuer eller enkäter hade en mer djupgående och 

analytisk studie kunnat genomföras. Studiens utförande av en litteraturstudie, resultat och 

diskussion ha en fördel av att studien haft tre forskare. Genom att vara tre som skrivit arbetet 

har vi kontinuerligt kunnat diskutera och analysera den data som samlats in i förhållande till 
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relevans och om våra uppfattningar om den insamlade data överensstämmer. På så sätt kan man 

uppnå ett objektivt synsätt genom hela studien.  På så sätt kan man undvika att egna värderingar 

tas upp i resultatet och kvalitetsgranskningen av artiklarna får en högre validitet då alla tre 

forskare granskar och utvärderar artiklarnas innehåll. 

Vanligtvis baseras studier på en kombination mellan en kvalitativ och en kvantitativ studie för 

att få en ökad validitet för studien. Eftersom vi utgått från en kvalitativ studie baserat på 

datainsamling i form av litteratursökningar så har vi därmed gått miste om relevanta mätbara 

data som kunde ha samlats i form av intervjuer eller observationer på olika företag. Med hjälp 

av en induktiv ansats kan man uppnå en bättre helhetsbild detta på grund av den breda 

datainsamling som skapas innan teoribildningen. Nackdelen med denna typ av ansats är att 

forskaren kan hamna på sidospår i datainsamlingen och lägga fokus på fel delar. 

Datainsamlingen är tidskrävande vilket leder till att forskaren får mindre tid för reflektion till 

sin studie. Risken med data är att relevansen av denna data kan förändras över tid och det som 

är reliabelt i dagsläget kan förändras allt eftersom.  

Om vi idag skulle utföra studien på nytt finns det några saker vi hade velat ändra på. Exempelvis 

hade vi undvikit att skriva en renodlad litteraturstudie. Även fast denna metodik varit givande 

på många sätt samt varit mindre tidskrävande så har denna metodik varit väldigt enformig och 

krävt mycket datainsamling och granskning. Vi tror att arbetet hade kunnat bli mer inspirerande 

och varierande i arbetssättet om vi använt oss av intervjuer för att se med egna ögon hur Industri 

4.0 tillämpats i verksamheter. Vi tror dessutom att en inkludering av exempelvis intervjuer hade 

kunnat gett oss en djupare förståelse i hur Industri 4.0 förverkligas i verkligheten. 

Vid översättningen av engelska vetenskapliga artiklar har ordet implementation varit ett 

medföljande ord genom alla artiklar. När detta ord senare översatts till svenska har det svenska 

ordet implementering inte haft samma tyngd som det engelska ordet. Detta har medfört till att 

vi behövt välja andra ord i texten som kan uppfattas få en annan betydelse i texten. Vid val av 

ordet implementering har betydelsen varit att man tillämpar detta system i verksamheter och 

inte implementera dess tekniker. 

 

2.9 Validitet, reliabilitet och generalisering  

För att skapa en trovärdig och välgjord studie så är det betydelsefullt att studien har en 

reliabilitet samt validitet. Reliabilitet karakteriserar studiens tillförlitlighet och validitet 

beskriver relevansen i informationen (Thuren, 2007).  Stor validitet leder till hög reliabilitet, 

men stor reliabilitet säkerställer inte en hög validitet (Blomqvist & Hallin, 2014).  
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2.9.1 Validitet 

Validitetens syfte är att ge pålitliga slutsatser och resultat för att stärka studiens underlag och 

tydlighet (Bell, 2016). Begreppet validitet avser att mäta det som skall mätas (Blomkvist och 

Hallin, 2014) och innefattar både intern och extern validitet (Skärvard & Lundahl, 2016). Den 

externa delen innefattar huruvida det går att dra allmänna slutsatser om studiens innehåll och 

den interna validiteten handlar om i vilken grad man mäter studiens innehåll med hjälp av 

mätinstrument (Skärvard & Lundahl, 2016). Studien får enbart en hög validitet om den 

insamlade datan kan utnyttjas konsekvent (Ejvegård, 2019; Yin, 2009).  

 

2.9.1.1 Studiens validitet 

I denna studie har det använts kvalitativa insamlingsmetoder, vilket innebär att validiteten 

omfattar hela forskningsprocessen.  För detta arbete ligger litteraturstudie som en grund där 

sökorden som använts varit länkade till syftet och frågeställningarna. Genom ett tydligt syfte 

och frågeställningar som anses vara värdefulla stärks validiteten i arbetet.  I samband med 

litteraturstudien har dokumentanalys utförts för att hitta pålitlig litteratur till studien. Där har 

den väsentliga faktorn varit att de vetenskapliga artiklarna och litteraturen granskats av andra 

forskare. Samt att författaren av dessa primära källor anses vara betrodda. 

 

 2.9.2 Reliabilitet  

Hög reliabilitet innebär att forskaren får samma resultat vid fler testtillfällen av samma slag 

(Ejvegård, 2019; Yin, 2009). I samband med detta får man en ökad tillförligheten i sin studie.    

Det är viktigt att tänka igenom kunskap samt engagemang för att öka reliabiliteten, men även 

hur dessa har påverkat urval, analys och resultat av studien (Tjora 2012). Yin (2009) skriver att 

vid noggrann och detaljerad förklaring av genomförande av studien kan forskaren uppnå en 

större förståelse för läsaren om tillvägagångssättet (Yin, 2009). 

2.9.2.1 Studiens reliabilitet 

Kvalitativa insamlingsmetoder ligger som grund till denna studie, och Davidson & Patel (2011) 

skriver att reliabiliteten i en kvalitativ undersökning ska återge den bakgrund som föreligger 
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vid undersökningstillfället. I denna studie säkerställs en hög reliabilitet genom en fullkomlig 

beskrivning av studiens forskningsprocess, detta presenteras i studien. Metoden i arbetet är 

tydlig förklarad för att man enkelt skall kunna forska vidare i detta ämne. Däremot är det svårt 

att nå en komplett reliabilitet i studien då utvecklingen ständigt förändras. I och med den 

ständiga utvecklingen så är det möjligt att resultatet kan komma att ändras trots att samma 

frågor ställs. Under arbetets gång så har studien kontrollerats av handledare och studenter för 

att höja reliabiliteten ytterligare och för att granska kvaliteten. Detta för att säkerställa att de 

teoretiska slutsatserna är relevanta.  

 

2.9.3 Generaliserbarhet 

Bryman och Bell (2017) skriver att avsikten med generalisering är att kunna generalisera 

resultatet från en studie till en större skara som urvalet är lämpligt för. De menar att genom att 

generalisera studien ska resultatet kunna ligga som en grund för att appliceras på andra områden 

(Ibid). 

  

2.9.3.1 Studiens generaliserbarhet 

I denna studie har det varit enkelt att generalisera studiens resultat och slutsatser. I och med att 

studien är baserad på vetenskapliga artiklar och litterära böcker. Denna studie kan användas 

som ett underlag för vidare forskning inom liknande områden. 
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3. Teoretisk Referensram 

Nedan i studiens teoretiska referensram behandlas områden inom Industri 4.0, hållbar 

utveckling, digitalisering, innovation, lean samt cirkulär ekonomi. 

 

3.1 Industri 4.0  

3.1.1 Bakgrund av Industri 4.0 

Dagens företagsklimat formas och präglas av en konkurrensutsatt miljö (Lee, Kao & Yang, 

2014). Den utmanande miljön handlar om att kunna hantera stora mängder data, kunna ta 

snabba beslut samtidigt som produktiviteten ständigt förbättras. Många tillverkande företag har 

inte förmågan att hantera stora mängder av data på grund av dess brist av smarta analytiska 

verktyg (Lee et al, 2014).  

Det industriella tillverkningssystemet har utvecklats och genomgått fyra olika industriella faser 

för att tillslut komma till Industri 4.0, alltså den fjärde fasen (Rojko, 2017). Den första fasen av 

industriella revolutionen innefattade ångmaskinen, med utveckling till andra revolutionen som 

handlade om elektricitet och tredje vågen som var elektroniken (Jazdi, 2014).  

 

 
Figur 3.  Utvecklingen av Industri fram till fjärde vågen, Industri 4.0, (LNS research, 2014). 
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Första industriella revolutionen handlade om övergången från ett manuellt arbete till en 

tillverkningsprocess där den revolutionära övergången hade sin största påverkan inom 

textilindustrin (Rojko, 2017).  Den andra vågen av industriella revolutionen innefattade 

elektricitet och möjliggjorde industrialisering och massproduktion. Detta i sin tur utvecklas till 

den tredje vågen av industrirevolutionen som präglades av digitalisering där 

mikroelektronteknik och automation introducerades (Ibid). Den sista fasen av industriella 

revolutionen är den fjärde fasen och kallas för Industri 4.0 (Jazdi, 2014). Industri 4.0´s 

karaktärsdrag är dess påverkan på tillverkningen av produkter i framtiden och hur dessa att 

genomgå olika utmaningar. Utmaningarna kan vara att producera i takt med marknadens behov, 

produkters utveckling samt att kunna klara av komplexa miljöer (Brettel, Friederichsen, Keller 

& Rosenberg, 2014). Därav har Industri 4.0 sitt allra fokus inom etableringen av smarta 

produkter samt inom verksamheters produktionsprocesser (Ibid).  

 

3.1.2 Definition och beskrivning av Industri 4.0 

Industri 4.0 kan beskrivas som ett koncept där en verksamhets olika delar och funktioner har en 

sammanknytning med varandra. Denna sammanknytning är till för att skapa nya möjligheter 

samt tillämpningar inom en verksamhets produktionssystem (Meissner, Ilsen & Aurich, 2017).  

Industri 4.0 kännetecknas av sambandet mellan information och den teknologiska 

kommunikationen med produktionssystem (Ibid). En av nyckeleffekterna för Industri 4.0 är 

cyber-physical system (CPS) som handlar om kombinationen av inbyggda system och internet 

som i sin tur används för att ansluta fysiska objekt. När inbyggda system och internet är 

kombinerade kan maskiner och motsvarande anläggningar sammankopplas och utbyta 

information (Ibid).  Ur den tekniska synvinkel beskrivs Industri 4.0 som en ökning av 

digitalisering och automatisering inom tillverkningsmiljöer där det skapas en digital värdekedja 

för att förenkla kommunikationen mellan en produkt, dess miljö och affärspartner (Oesterreich 

& Teuteberg, 2016).  

Leonhardt & Wiedemann (2015) menar att det nya paradigmskiftet främjar datorisering samt 

digitaliseringen av en produktionslina, där processen blir allt mer flexibelt och effektivt. 

Fenomenet kan förklaras som en kombination av digitalisering med anslutning till människor, 

varor samt processer (Ibid). Kärnan av den teknologiska delen av Industri 4.0 ligger i funktionen 

CPS (Cyber Physical system). CPS kan integreras inom olika delar av en verksamhet, 

exempelvis inom material, enheter, byggnader, transportmedel eller i hela logistik- och 
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produktionsprocesser (Ibid).  Syftet med CPS är att underlätta kommunikationen mellan olika 

parter inom en verksamhet med användning av teknik och internet (Ibid).  

 

3.1.3 Utveckling av Industri 4.0   

Lasi & Kemper (2014) menar att den framtidsvisionen för Industri 4.0 består av en modulär och 

ett effektivt tillverkningssystem där produkter själva kan ha kontroll över sin egen 

tillverkningsprocess.  Detta ska sedan i sin tur förenkla tillverkningen av varje enskild produkt 

samtidigt som de ekonomiska effekterna för massproduktion upprätthålls (Ibid). Bauer (2014) 

förklarar att Industri 4.0 utvecklas idag inom skapandet av en produktionsmiljö som innefattar 

intelligenta objekt som utför olika uppgifter på ett målinriktat sätt genom att vara självständiga. 

Förväntningar av Industri 4.0 är att användning av realtidsinformation ska kunna göras utan en 

begränsning (Ibid). Industri 4.0 har också förmågan att samla in stora mängder av data men 

även att använda det vid analysering av data i produktionssystem. Detta sker genom att skapa 

prognoser för framtiden eller för att förbättra beslutsfattandet genom att upptäcka svagheter 

med hänsyn till systemets nuvarande status (Meissner, Ilsen & Aurich, 2017).   Alcacer & Crus-

Marchado (2018) förklara att implementeringen av Industri 4.0 förstärker och ökar tillväxten 

av teknik inom en verksamhet. Det skapar nya modeller och nya tillverkningssätt inom 

produktionen i en industri. 

 

3.1.4 Industri 4.0 tekniker  

3.1.4.1 Internet of Things (IoT) 

Internet of Things anses vara en teknisk revolution som definierar framtidens användning av 

data och kommunikation (Tan & Wang, 2010). Posada et al. (2015) menar att Internet of things 

är ett samlingsbegrepp som innefattar robotteknik, automation, livscykelhantering, IT-säkerhet 

samt big data. Internet of Things handlar om att förse objekt med små sensorer och processer 

som enkelt kan kommunicera med varandra och omvärlden (Bossen & Ingemansson, 2016). 

Detta leder till att enheter kan förstå sin omvärld, kommunicera och skapa ett situationsanpassat 

uppförande som i sin tur bidrar till att forma smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer (IoT 

Sverige, 2019). Internetutvecklingen förbättrar samverkan mellan människan och produkt 

vilket medför att verksamheter kräver ett nytt tankesätt för att anpassa sig till dagens marknad 

(Engineering & Technology 2014). 
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3.1.4.2 Automation 

Eduardo (2002) förklarar att många organisationer är beroende av automatisering för att lösa 

olika konflikter men även för att öka effektiviteten samt produktiviteten inom verksamheten 

(Ibid). Han menar att automation är betydelsefullt för att minimera mänskliga fel som kan 

förekomma samt för att förbättra beslutsfattande processer. Dock är utförandet av ett 

automatiserat arbetssätt kostsamt (Ibid). Onnasch, Wickens, Li och Manzey (2014) förklarar att 

automation både kan gynna och skada en produktion. Orsaken till att automation misslyckas är 

antingen på grund av ett programvarufel eller att automationen inte uppnår det önskade 

resultatet eftersom funktionen används på ett fel sätt (Ibid). Markin och Whalen (2000) förklarar 

att automatisering kan vara ett verktyg för verksamheter att förbättra olika tjänster och processer 

men även för att minimera kostnaderna (Ibid). Automation har haft en stabil utvecklingskurva 

och trenden har idag växt från laboratorieautomatisering till en mer modulärt tillvägagångssätt 

och har gått från ett maskindrivet system till en processtyrning där en nymodig nyhet blivit en 

standardiserad produkt där ytterligare potential för utveckling finns (Ibid).  

 

3.1.4.3 Cyberfysiska system (CPS) 

Cyberfysiska system kan beskrivas som ett större system där flera system är sammankopplade 

genom ett nätverk. Nätverket knyter samman den fysiska världen i form av varierande 

kommunikationssystem (Mosterman & Zander, 2016). 

Posada et al. (2015) skriver att cyberfysiska system innebär kopplingen mellan 

produktionssystem, smarta maskiner och förvarningssystem. Dessa system utbyter självständigt 

information och stödjer CPS vid beslutsfattning och uppkomst av problem (Ibid). 

 

3.1.4.4 Artificiell intelligens  

Intelligens per definition kan enligt Negnevitsky (2011) ha två olika betydelser: ena handlar om 

människans förmåga att kunna förstå och lära sig. Den andra definitionen handlar om att 

intelligens är förmågan att kunna tänka och förstå en handling och inte agera automatiskt eller 

på instinkt. Den andra definitionen ger en större möjlighet för implementering av intelligens 

hos både människor samt maskiner (Ibid). Målet med artificiell intelligens är att få maskiner 

att utföra aktiviteter som är likvärdig med människans kompetens och förmåga (Ibid). Enligt 
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Tegmark (2017) definieras intelligens som förmågan att kunna uppnå komplexa mål. Genom 

att sätta en bred definiering kan man på så sätt få in alla faktorer som kan associeras med 

intelligens. Exempel på detta är förståelse, självkännedom, problemlösning samt inlärning 

(Tegmark, 2017). Vad artificiell intelligens bidrar med är att den gör det möjligt för lagring av 

stora datainsamlingar som språkhantering och bildhantering, något som vanliga datorer har 

svårare att förstå (Park, 2017).  Samhället har gynnats av artificiell intelligens i årtionden genom 

att bidra till en avancering och utveckling inom många områden däribland sjukvård och 

företagande (Nascimento & Bellini, 2018). Eftersom forskare än idag strävar efter att förbättra 

de existerande problemen som uppstår i samband med arbetet av ny artificiell intelligens är det 

många som uppfattar att tekniken inte går framåt och inte ger någon form av bidrag till dagens 

teknik (Nascimento et al, 2018). Artificiell intelligens får allt mer uppmärksamhet då denna 

teknik tänjer gränserna för automation samt för hur denna teknik tidigare varit (Ibid). 

 

 

3.2 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling fastställdes för första gången år 1987 i Brundtlandrapporten. 

Innebörden av begreppet är att skapa en utveckling som ser till att tillfredsställa människors 

behov i dagsläget utan att riskera framtida generationers möjligheter till att tillfredsställa sina 

behov (Nationalencyklopedin, u.å). Baserat på definitionen av hållbar utveckling bör de 

grundläggande behoven i världens fattiga länder vara av högsta prioritet (Ebner & Baumgartner, 

2006). Enligt Ebner et al. (2006) berör definitionen hållbar utveckling verksamheters teknik 

samt organisationens förmåga att möta både nutida och framtida behov (Ibid).  Hållbar 

utveckling har väckt en stor uppmärksamhet inom politik samt forskning (Lehton, 2004).   

Hållbar utveckling har delats upp i tre olika dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Dessvärre finns det alltför många åsikter som skiljer sig åt och väldigt många vida 

tolkningar om hur avgränsningen mellan dessa dimensioner bör göras. Nyckeln är att se på 

hållbarhet som en process där olika perspektiv kan mötas snarare än att se det som en lösning 

(Ibid).  Moldan, Janousková och Hák (2012) förklarar att idéen med hållbar utveckling är att 

fokusera på en människas välbefinnande där grunden för hållbarhet är människan behov. Denna 

beskrivning tolkar Moldan et al. (2012) lik Maslows behovspyramid, alltså att vissa 

grundläggande behov måste uppfyllas innan högre behov kan uppfyllas (Ibid).  Torjman (2000) 

menar att hållbar utveckling är ett tillvägagångssätt för att förbättra livskvaliteten och det finns 
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ett samband mellan de tre olika dimensionerna och en ändring inom en dimension kommer att 

påverka de två resterande dimensionerna. White och Lee (2006) förklarar att år 2002 vid 

världsmötet om hållbar utveckling i Johannesburg fastställdes det att människor, planet och 

välstånd karaktäriserar grundkraven för hållbar utveckling. Detta innebär inte enbart en balans 

av ekonomiskt vältillstånd med miljöskydd utan det inkluderar även en social utveckling (Ibid). 

 

3.2.1 Ekonomisk hållbarhet 

Begreppet ekonomi härstammar från grekiskans “lära om hushållning av knappa resurser”, 

vilket redan då antyder att begreppet kan ha flera definitioner och kan tolkas på olika sätt. Enligt 

KTH´s (2018) egna beskrivning på ekonomisk hållbarhet har begreppet två olika 

huvuddefinitioner där skillnaden är att man utgått från två olika hållbarhetsmodeller. Den ena 

modellen tyder på att den ekonomiska hållbarheten har en utveckling som inte ger ett negativt 

resultat gentemot den ekologiska eller sociala utvecklingen. Med detta menas det att den 

ekonomiska utvecklingen inte får ske på bekostnad av de ekologiska eller sociala 

utvecklingskapitalen (KTH, 2018). Den andra definitionen indikerar att en ekonomisk 

hållbarhet är likgiltigt en ekonomisk tillväxt och måste kontinuerligt växa för att nå sin ständiga 

utveckling. Detta i andra hand kan komma att drabba de andra faktorerna för ekonomins egen 

vinst i form av användning av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd (Ibid). Det som 

skiljer den ekonomiska hållbarheten från de ekologiska och sociala hållbarhetsaspekterna är att 

den ekonomiska hållbarhetsaspekten är orsakad och skapad av människan själv och kan därmed 

påverkas till en större grad än vad de andra aspekterna kan (Ibid). För att kontrollera 

utvecklingen och till vilken grad utvecklingen nått används olika indikatorer eller gröna 

nyckeltal för att kunna mäta utvecklingsgraden. I Sverige har regeringen kommit fram till 87 

olika indikatorer som mäter den hållbara utvecklingen för att kunna ge en överblick över 

Sveriges utveckling i hållbarhetsfronten (NE, u. å.). När det kommer till verksamheter och 

organisationer hanteras hållbar utveckling på flera nivåer, och FN:s milleniemål som har 

hanterat dessa frågor sedan år 2000 har åtta utvecklingsmål där man behandlar frågor som 

fattigdom, utbildning, sanitet och global kommunikation. 2015 ändrades dessa mål och ersattes 

med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Denna förändring skiftade fokus från att endast 

förändra den hållbara utvecklingen i de fattiga länderna till att bygga principen på ett 

gemensamt ansvar för alla länder, oavsett om de är fattiga eller rika (Ibid). En ekonomisk 

hållbar tillväxt är viktig för att förse samhället med bra livsvillkor till alla människor, men denna 

faktor bör hållas på en jämt utvecklingsnivå eftersom ett snabbt växande ekonomisk hållbar 
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tillväxt kan innebär att skyddet mot jordens livsuppehållande system och tillstånd åsidosätts 

och nedprioriteras i syfte att öka den ekonomiska tillväxten (KTH, 2018). Eftersom definitionen 

av ekonomisk hållbarhet kan tolkas på olika sätt, råder det fortfarande en oense om man bör se 

den ekonomiska hållbarheten som en negativ eller positiv faktor för den globala hållbarheten. 

Därför är det många som avstår från att använda begreppet ekonomisk hållbarhet och väljer 

istället att använda ekonomi-begreppet som ett verktyg som antingen förbättrar eller hämmar 

den ekonomiska och globala hållbara utvecklingen (Ibid). 

 

3.2.2 Social hållbarhet  

Individers behov kan inte bli tillfredsställda om det enbart finns en stabil ekologisk och 

hälsosam miljö. För att uppnå tillfredsställande hos människor måste samhället vara engagerad 

i hållbarhetsfrågor där sociala och kulturella behov hanteras (Littig & Greissler, 2005).  En 

accepterad definition av den sociala dimensionen har ännu inte fastställts och orsaken till detta 

är att en överenskommelse inte har uppstått (Lehton. 2004). Den sociala dimensionen skiljer 

sig mycket från de två andra dimensionerna eftersom den är bipolär. Den hänvisar både till 

individuella och kollektiva nivåer av behov (Ibid). Lehtton (2014) menar att våra uppfattningar 

och tolkningar av de sociala förhållandena ständigt förändras och människans beteenden 

påverkar i sin tur de sociala förhållandena.  Dempsey, Power, Bramley & Brown (2009) 

förklarar att social hållbarhet grundas på social jämlikhet och rättvisa där samhällets grunder är 

att skapa långvariga mänskliga aktiviteter och rättvisa interaktionerna (Ibid). Begreppet social 

hållbarhet har enligt Littlig & Greissler (2005) både analytiska och normativa betydelser. 

Torjman (2000) beskriver att ur ett socialt perspektiv kan en människas välbefinnande inte 

uppnås om det inte finns en hälsosam miljö eller i frånvaro av en stabil ekonomi.  Lehtonen 

(2004) framför att den sociala dimensionen av den hållbara utvecklingen anses vara den 

svagaste “pelaren”. Nurse (2006) menar att social hållbarhet finns till för att upprätthålla 

politikers samt samhällets värderingar. Det innefattar faktorer av sociala normer som är 

immateriella och berör bland annat etik, värdesystem, språk samt klassystem (Nurse, 2006). 

Dessa faktorer har en sak gemensamt och det är att de tillsammans påverkar samhällsrelationer 

(Ibid).  Social hållbarhet handlar även om att tillfredsställa de grundläggande mänskliga 

behoven som exempelvis mat, kläder och skydd. När det finns en hållbarhet i de sociala 

hållbarhetsfaktorerna och samhällsvärderingarna genererar det en positiv inverkan på kvaliteten 

av tillväxten i samhället samt dess ekonomi (Ibid).  
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3.2.3 Ekologisk hållbarhet  

Den ekologiska hållbarheten omfattar allt som har med jordens ekosystem att göra och brukar 

oftast beskrivas som det som sätter ramarna för ekonomisk- och social hållbarhet (Lund, 2018).  

Den ekologisk hållbarhet handlar om att på långsikt värna om jordens ekosystem och dess 

önskade funktioner såsom produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten och 

klimatreglering (Ibid). Ekosystemets bärförmåga får inte kompromissas med produktion av 

varor och tjänster, naturen måste hinna reproducera resurser som är uttagna (KTH, 2018). 

Det är funktionsdugligheten hos jordens bio-geo-kemiska system som ekologisk hållbarhet 

berör, där ingår: vatten, luft, land, biodiversitet (arter och habitat) och ekosystemtjänster. 

Ekologisk hållbarhet kan även inkludera människans hälsa i form av påverkan av den yttre 

miljön som exempelvis föroreningar och buller (KTH, 2018).  Ekosystemet utsätts för ett flertal 

påfrestningar, exempelvis föroreningar, energiproduktion, buller, klimat- och miljöpåverkan 

(Högskolan i Gävle, 2018). Långsiktig hållbarhet bör vara med i planering av policyer, 

produkter, produktion och resurseffektivt för att försäkra sig om att utvecklingen går åt rätt håll 

(Ibid).  

Seow and Jamali (2006) skriver att företag endast bör konsumera de resurser som kan bli 

reproducerade från levande och icke levande natur. Genom detta arbetssätt agerar företaget 

hållbart från ett ekologiskt perspektiv. Dessutom förväntas ett hållbart företag att endast 

producera utsläpp som kan absorberas naturligt av ekosystemet och är avgörande för ett företags 

ekologiska- och miljöprestanda (Hubbard, 2009). 

I Sveriges riksdag har det beslutats om att arbetet mot ekologisk hållbarhet ska vägledas av 

miljömålssystemet som inkluderar ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra 

etappmål (Lund, 2018). Generationsmålet är ett övergripande mål som sätter riktlinjer för 

Sveriges miljöpolitik och ger vägledning om de värden som ska värnas och den omställning 

som krävs i samhället, för att nå miljömålen (Sveriges miljömål, 2019). Sveriges 16 

miljökvalitetsmål redogör det tillstånd som miljöarbetets ska leda till, där ingår bland annat: 

frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt och begränsad klimatpåverkan (Ibid). Etappmålen 

ska göra det enklare för att nå generationsmålet och miljömålen samt särskilja en önskad 

omställning av samhället (Ibid).   
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3.2.4 Industri 4.0 och dess förhållande till hållbarhet 

I ett samhälle där de globala miljöaspekterna ständigt utmanas så krävs det åtgärder i processer 

och system som kan hjälpa verksamheter att förebygga processer och rutiner som inte är 

miljömässigt hållbara (Kagermann, Wahlsten & Helbig, 2013). Industri 4.0 hade till en början 

inte avsikt att förse verksamheter med lösningar till de hållbarhetsproblem som verksamheter 

kan stöta på. Fokusen var att öka produktiviteten, uppmana tillväxt inom verksamheten samt 

skapa konkurrensfördelar (Bonilla, Silva, da Silva, Goncalves & Sacomano, 2018). 

Idag är det nödvändigt att Industri 4.0 inkluderar de hållbara miljöaspekterna för att kunna jobba 

mot en hållbar utveckling. Den huvudsakliga påfrestningen på miljön som digitaliseringen 

bidrar med är den ökade efterfrågan och trenden för energianvändning samt att hitta alternativa 

energilösningar för att minska på koldioxidhalten (Wang, 2016). På grund av att den hållbara 

utvecklingen i förhållande till Industri 4.0 är det fortfarande svårt att förutspå de påföljder som 

kan komma att uppstå, detta för att Industri 4.0 ännu inte är färdigutvecklat. I samband med 

detta bör verksamheter därför ha en budget enbart för miljöförbättring för att ständigt arbeta 

mot hållbarhet och samtidigt en ekonomisk uppbackning vid eventuella förändringar (Bonilla 

et al, 2018). 

Industri 4.0 och dess effekt på verksamheter i förhållande till hållbarhet kan variera beroende 

på storlek, vilken sektor verksamheten tillhör samt verksamhetens roll som Industri 4.0-

distributör och användare (Ibid). Det finns flera faktorer som är av betydande roll vid mätning 

av verksamhetens hållbara faktorer (Kiel et al. 2017). Dessa faktorer är bland annat effektiv 

resurshantering, resursanvändning som vatten och energi, huruvida verksamheten använder sig 

av förnybar energi, hur väl verksamheten tar till sig av hållbara strategier i deras arbete samt de 

kostnader som verksamheten lägger ner på att förbättra deras hållbara arbete (Stock, 2016). 

Genom att implementera Industri 4.0 i verksamheten kan man optimera resursfördelningen 

genom att bli mer energieffektiv och samtidigt öka kvaliteten och trovärdigheten för 

verksamhetens hållbara arbete. På så sätt kan man åstadkomma en precist hållbar hantering och 

skapa ett hållbart processarbete (Lopes Sousa Jabbour, 2018). 
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3.3 Digitalisering 

Digitalisering är en av de viktigaste pågående omvandlingarna som sker i näringslivet och 

samhället idag och omvandlingen har ett stort inflytande på handeln i form av kommunikation, 

transaktioner och distribution (Hagberg, Sundström, Egels-Zandén, 2015). Digitalisering är 

inget nytt fenomen utan sträcker sig hela vägen till detaljhandeln på 1970-talet i form av 

elektroniska kontantsystem, streckkoder och försäljningsdata (Ibid). Detta har i sin tur 

utvecklats till ett verktyg som ska hjälpa verksamheter att förbättra samt effektivisera deras 

arbetsprocesser i form av digital teknik (Semcon, 2019).  

Kommunikation är starkt anknutet till digitalisering och organisationer ska med hjälp av 

digitaliseringen kunna skapa nya förutsättningar, bidra till ökade kommunikationskanaler och 

bidrar till en tillgänglighet för samtliga på organisationen (Iveroth, Lindvall, Magnusson, 2018). 

Digitaliseringen har bidragit till att kommunikationen inte längre är beroende av tid eller rum. 

Detta kan komma med både fördelar och nackdelar för ett företag. I samband med det ökade 

informationsflödet kan företag få en större delaktighet, detta kan dock medföra att företaget får 

ett informationsöverflöd. Detta i sin tur bidrar med ökad press och stress hos medarbetarna då 

de ständigt upplever att de måste hålla sig uppdaterade inom allt som sker på organisationen 

(Ibid). Att digitalisera företag innebär en snabbare information och därmed ett föränderligt 

företagande som gör att allt går fortare och blir allt mer omfattande. Den största utmaningen för 

organisationer vid digitalisering är att försöka hitta en balans mellan stabilitet och snabba 

förändringar (Iveroth et al, 2018). Kommunikation och digitalisering får en allt större betydelse 

för styrgrupper. Detta för att man insett att den tidigare envägskommunikationen inte längre är 

lönsam för företagen. Med hjälp av digitalisering och en bredare kommunikationskanal kan 

man skapa en tvåvägskommunikation i organisationen och det medför att digitaliseringen för 

många har blivit en nödvändighet för att kunna bedriva en verksamhet med ständiga 

förbättringar och utvecklingsmöjligheter (Ibid).  För trettio år sedan innebar IT och 

digitalisering att organisationer implementerade hård- och mjukvarustrategier och insatte en 

dataavdelning. Idag är digitalisering mer djupgående än så och är en strategi för organisationer 

att utveckla sig på de marknader som de befinner sig i samtidigt som digitaliseringen kan skapa 

förutsättningar för organisationen (Ibid). Att digitalisera en verksamhet kräver ingen fantasi 

utan kan enkelt göras i form av att överföra den data som tidigare varit i pappersform till en 

digital kanal. Detta gör att kommunikationen effektiviseras i verksamheten. Att inte 

implementera en digital teknik i dagens samhälle kan medfölja nackdelar för ett företag och 
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ökar risken för ett företag att förlora sina konkurrensfördelar på marknaden (Cöster., Ekenberg., 

Gullberg., Westelius., & Wettergren, 2017). 

Med digitaliseringen vill man åstadkomma en automation i verksamheters maskinerier och 

processer och idag har det blivit en självklarhet för både producenter och konsumenter att kunna 

följa hur en fysisk leverans tar sig fram till sin slutdestination (Cöster et al, 2017).          I 

samband med den nya digitaliseringstrenden och omvandlingen från de analoga 

kommunikationskanalerna till de digitala, kommer dessa kanaler att utvecklas så länge det finns 

effektiviseringsmöjligheter. Dessutom kommer företag som arbetar med denna utveckling att 

så småningom ändra sitt utbud så det passar med den digitaliserade utvecklingen (Ibid). 

 

 

3.4 Innovation  

Begreppet innovation grundar sig i latinets nova som betyder nytt och brukar oftast associeras 

med fenomenet att införa något nytt, vare sig det är ett fysiskt ting eller ny metod alternativt 

process (Harvard Business Essentials, 2003). Det finns två olika typer av innovation som man 

vanligtvis pratar om och dessa typer representerar olika delar inom innovation. Dessa kallas för 

incremential och radical innovation (Ibid). Incremential innovation handlar om att utnyttja 

dagens existerande teknologi och baseras på att den antingen förbättrar den existerande 

teknologin eller omarbetar teknologin för att tillfredsställa ett annat behov eller syfte. Man 

arbetar alltså med att utveckla innovationen i små faser (Ibid). Radical innovation handlar om 

att hitta en teknologi eller metod som är helt ny för världen och som avviker från de existerande 

tekniska lösningarna. Enligt Harvard Business Essentials (2003) brukar radical innovation och 

disruptive technology anknytas då denna typ av innovation kan störa eller skaka om 

organisationsprocesser eller metoder. Det handlar om att ersätta den nuvarande metoden och 

haverera de organisationer som använder sig av de metoderna (Ibid). Innovation kan ha negativa 

och positiva medföljande effekter. Innovation är essentiellt för organisationers överlevnad i 

samhället, detta för att om organisationer inte anpassar sina metoder till dagens teknik och 

innovativa idéer så kan de förlora sina konkurrensfördelar vilket gör att deras överlevnad på 

marknaden inte kommer att bestå. Detta är ett exempel på en negativ påföljd om en verksamhet 

inte implementerar ett innovativt arbetssätt (Bessant och Tidd, 2011). De positiva aspekterna 

inom innovation är att innovation har en association med tillväxt. Enligt Bessant et al. (2011) 

har forskare inom ekonomi kommit fram till att innovation står för det största delen av den 

ekonomiska vinsten i verksamheter och att dessa verksamheter genom nyskapande idéer verkar 
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som banbrytare på marknaden och kan på så sätt skapa konkurrensfördelar (Bessant et al, 2011). 

Innovation är en metod som verksamheter använder sig av för att hitta nya anknytningar till 

olika tekniker eller processer för att sedan hitta och skapa nya möjligheter att utnyttja dessa för 

att hålla sig i framkant. Detta genom att skapa sina egna förutsättningar och genombrott inom 

innovativt tänkande (Ibid). Enligt Demaria (2013) grundar sig en framgångsrik innovation på 

att verksamheter identifierar ett otillfredsställt behov. När detta behov har uppmärksammats 

och man har kommit ifund med en rimlig lösning är det enda som står i vägen för innovationen 

och verksamheten att man är villig att ta den risken som innovationen faktiskt kräver. 

Innovationer är ett ständigt risktagande och villighet att tillfredsställa ett behov som gynnar 

verksamheten och samhället i längden (Demaria, 2013). När lösningen på innovationen är 

identifierad, är nästa steg att förse innovationen med de resurser som behövs för att förverkliga 

konceptet (Ibid). De största utmaningarna som verksamheter stöter på, och framförallt chefer, 

är hur man ska införliva innovationsmetoder så de blir meningsfulla (Prange och Schegelmilch, 

2018). I dagens samhälle har innovation blivit en självklar beståndsdel i företaganden och 

endast ett fåtal verksamheter kan överleva på marknaden utan innovation och innovativa idéer 

(Prange et al, 2018). Den största utmaningen som verksamheter som implementerar innovation 

stöter på är att balansera allt som tillkommer vid detta arbetssätt. Exempel på detta kan vara 

resursfördelning eller hur dessa innovationer ska implementeras för att ge bäst resultat. Detta 

är dilemman som chefer och verksamheter dagligen bemöter med ett innovativt arbetssätt 

(Ibid). 

3.5 Lean 

Womack och Jones (2003) förklarar att med lean handlar om att kunna göra mer med mindre 

resurser, mänsklig ansträngning, utrustning, tid och utrymme. Samtidigt ska verksamheten 

komma allt närmare tillfredsställandet av sina kunder. Shan och Ward (2003) förklarar att den 

centrala punkten av lean är att skapa en produktion med så lite eller inget avfall alls, detta för 

att undvika slöseri (Ibid).  

Nyckeln för en växande verksamhet handlar om att ha rätt människa på rätt plats (Protonen, 

2016).  

 

3.5.1 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar och dess huvudsakliga syfte handlar om att kombinera leanverktyg och 

systematisk lean (Stimec & Grima, 2019). Genom att sätta människan och arbetaren i fokus kan 
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verksamheter genom standardisering och ledning minska på slöseri och förbättra effektiviteten 

genom hela värdekedjan genom att ständigt förbättra processer och arbetssätt (Ibid). 

 

3.6 Cirkulär ekonomi  

Cirkulär ekonomi är en affärsmetod som verksamheter eller samhällen använder sig av för att 

skapa cirkulära kretslopp i syfte att skapa affärsmöjligheter (Ammenberg, 2012). Syftet är att 

eliminera linjära processer samt skapa resurseffektivitet och hämtar sin inspiration från 

industriell ekologi, och cradle to cradle-rörelsen (Ibid). I en cirkulär ekonomi ses naturens 

kretslopp och avfall som en råvara och allt biologiskt material och annat materialsvinn har till 

syfte att återvinnas, återanvändas samt energiutvinnas (Ibid).  Konceptet cirkulär ekonomi ska 

bidra med ständiga förbättringar och är ett tillvägagångssätt för verksamheter att skapa en 

balans mellan de tre hållbarhetsaspekterna ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet i deras 

arbete (Tupa, 2017). Definitionen av begreppet är att en cirkulär ekonomi ska vara stärkande 

för en verksamhet i form av att återvinna produkter, komponenter och material för att 

upprätthålla en hög kvalitet och resursanvändning genom hela värdekedjan.  En cirkulär 

ekonomi ska bevara de naturresurser som finns idag och optimera resursanvändningen i 

verksamheterna (Ellen MacArthur Foundation, 2015; Tupa, 2017). En cirkulär ekonomi kan 

upprätthållas genom att dela, hyra eller leasa produktionsmedel och på samma sätt hyra eller 

leasa ut sina produktionsmedel till sina kunder. Metoden grundar sig i principen om att sälja 

funktionen och inte produkten (Ibid).  
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4. Resultat 

4.1 Industri 4.0 och dess effekter på hållbarhetsaspekterna 

4.1.2 Ekonomiska hållbarhetsaspekter i förhållande till Industri 4.0  

 
Tabell 2. Ekonomisk hållbarhetsaspekt i förhållande till Industri 4.0 

 

Tupa (2017) förklarar att i dagsläget är de flesta företagen fortfarande i beslutsfasen när det 

kommer till att tillämpa Industri 4.0 i deras verksamhet. För en verksamhet som är i behov av 

att implementera och utveckla ett nytt tekniskt och digitaliserat system kan en sådan 

implementering innebära en stor risk och kräver stor ekonomisk uppbackning och resurser 

(Ibid). Tupa (2017) framför också att Industri 4.0 även utlovar en stor ekonomisk besparing i 

längden (Ibid). Dock stödjer endast tre av sju författare i tabell 2 att effekten ekonomisk 

besparing är en effekt som ska uppstå vid tillämpning av Industri 4.0.  Trots att en tillämpning 

av Industri 4.0 och dess spridning är viktig för att företag ska hålla sig konkurrenskraftiga så 

väljer många företag att endast tillämpa Industri 4.0 om andra företag redan banat vägen för 

dem alternativt om de är prisvärda (Nagy et al, 2018). 

Principen med smart produkt och smart fabrik är att produktionen är självstyrande och kan 

skicka signaler för att ständigt hålla uppsyn om processerna (Ibid). På grund av den ökade 

användningen av robotar och artificiell intelligens i produktionen har den monotona 
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arbetsbelastningen minskat och man har ersatt dessa arbetsuppgifter med maskiner som drivs 

med en betydligt lägre kostnad än vad den mänskliga arbetskraften hade krävt (Gubbi, Buyya, 

Marusic & Palaniswami, 2013). Digitalisering och Industri 4.0 används idag som en strategi, 

och integrering av nätverk inom verksamheten har blivit en nyckelfaktor som påverkar den 

ekonomiska hållbarhetsaspekten (Caruso, 2018). 

Baserat på statliga och privata institut är deras bedömning av Industri 4.0 att det till största del 

bör tillkomma positiva effekter av implementeringen i form av högre produktivitet. I tabell 2 

framförs det att nästan samtliga utvalda författare påstår att en tillämpning av Industri 4.0 bidrar 

till en högre produktivitet.  Carus (2018) anser att tillämpningen även bidrar till ekonomiska 

fördelar för verksamheten i form av framtida förbättringsmöjligheter (Ibid). I samband med 

tillämpningen av Industri 4.0 medföljer en våg av nya innovationer och öppnar möjligheten för 

nytänkande och förändringar på en verksamhet. Målet med Industri 4.0 är att kunna anpassa sin 

verksamhet till den snabbt förändrade marknaden som företagen befinner sig i idag (Ibid). För 

att detta ska vara möjligt menar Caruso (2018) att verksamheter måste bryta sina nuvarande 

tekniska och ekonomiska processer för att skapa nya möjligheter för att på så sätt kunna skapa 

en flexibilitet i förändringar. Förändring av gamla processer anser mer än hälften av författarna 

i tabell 2 är väsentligt att genomföra vid tillämpningen av Industri 4.0. Caruso (2018) förklarar 

att genom detta arbetssätt kan företag åstadkomma en mer skräddarsydd produkt för sina 

konsumenter, en kortare produktcykel och samtidigt öka komplexiteten i sina produkter och 

processer (Ibid). Dock har deras bedömning ännu inte visat något resultat och det som utlovats 

av Industri 4.0 har ej åstadkommits (Ibid). 

För att skapa en ekonomisk vinst och hållbarhet med hjälp av industri 4.0 har man tagit fram 

åtta värdeskapande faktorer som ska gynna både kunder och verksamheter (McKinsey, 2015; 

Blunck & Wertmann, 2017). De åtta värdeskapande faktorerna ska kunna påvisa de ekonomiska 

fördelarna med att tillämpa Industri 4.0 på en djupare plan. Dessa faktorer är: 

●   Användning av resurser och skapa väloptimerade processer→ genom att effektivisera 

produktionsprocessen och resursanvändningen med hjälp av den teknik som Industri 4.0 

kan tillföra kan man öka produktiviteten med 3-5%. 

●   Användning av tillgångar→ genom att använda sig av tekniken som tillförs av Industri 

4.0 kan man minska på maskintiden vid produktionen. 
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●   Effektivisering av arbetskraft→ fokuserar på att minska den manuella arbetskraft som 

förses av arbetarna idag genom att implementera de teknikerna som tillkommer vid 

implementering av Industri 4.0. 

●   Hantering av inventarier→ eftersom överlagring leder till ökad kapitalbindning kan 

man med hjälp av Industri 4.0 i god tid planera och förhindra en överlagring med hjälp 

av kommunikationskanalerna som Industri 4.0 kan förse verksamheten med. 

●   Matchning av behov och dess uppfyllning→ genom att ständigt ha uppsyn över vad 

marknaden efterfrågar kan man minska risken för onödig produktion och bättre prognos 

på vad behovet och efterfrågan är. 

●   Minska processtiden för att komma ut till marknaden först→ genom att vara först ut på 

marknaden med en produkt ökar det möjligheten för försäljning på marknaden. Med 

hjälp av Industri 4.0 teknologier kan man skapa ett snabbare flöde i produktionskedjan 

och därigenom minska på cykeltiden. 

●   Service och efterförsäljning→ genom att erbjuda en innovativ servicetjänst kan man 

öka produkternas livslängd. Detta genom exempelvis en virtuell guidning, något som 

Industri 4.0-tekniker kan hjälpa till med (Blunck et al, 2017). 

●   Kvalitetsförbättring→ genom att använda sig av teknikerna som Industri 4.0 förser kan 

man förbättra kvaliteten i både processer och produktion genom problemlösningar i 

nutid. Faktorn kvalitetsförbättring betonas av fem av sju författare i tabell 2 som en 

viktig effekt vid tillämpning av Industri 4.0.  

Genom den fjärde industriella revolutionen och de tekniker som Industri 4.0 förser 

verksamheter med sker en drastisk förändring i hur bland annat de ekonomiska faktorerna 

skapas, utbyts och distribueras (Philbeck & Davis, 2018). Park (2017) förklarar att banbrytande 

innovationer genererar ekonomisk tillväxt och fokusen på kreativiteten påverkar verksamheten 

och dess beslutstaganden på ett positivt sätt (Ibid). Med detta sagt menar Park (2017) att den 

ekonomiska tillväxt som sker med hjälp av den innovativa kapaciteten och förmågan skapas i 

samband av en balans mellan kunskap och externa teknologiska tjänster. Det krävs alltså mer 

än enbart ekonomiska resurser för att bedriva framgångsrika Industri 4.0-system (Ibid). Park 

(2017) och ytterligare fem andra författarna i tabell 2 betonar vikten av innovationsfrämjande i 

förhållande till tillämpningen av Industri 4.0. 
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4.1.3 Sociala hållbarhetsaspekter i förhållande till Industri 4.0  

 
Tabell 3. Social hållbarhetsaspekt i förhållande till Industri 4.0. 

 

Enligt Gabriel & Pessl (2016) har Industri 4.0 ett huvudsyfte som handlar om att stärka samt 

att utvidga ett företags konkurrenskraft. Detta ska sedan uppfyllas genom ökad flexibilitet och 

effektivitet inom produktionen genom att förbättra verksamhetens kommunikation, information 

samt intelligens (Gabriel, Pessl, 2016).  Industri 4.0 innebär en ökning av automation som leder 

till minskade arbetsuppgifter. Arbetslöshet benämns i tabell 3 som en bieffekt av tillämpningen 

av Industri 4.0 och denna effekt stärks av fem av sju författare.   Dock är det enbart Gabriel, 

Pessl (2016) som anser att människan fortfarande kommer att ha en betydande roll inom Industri 

4.0. Detta för att Industri 4.0 fortfarande kommer att driva manuella processer som måste 

uppnås på ett likvärdigt sätt av personer med hög intelligens, kreativitet, empati samt flexibilitet 

(Ibid).   

Hermann, Schmidt, Kurle, Blume och Thiede (2014) menar att ur det sociala perspektivet bör 

fabriker vara anpassade efter människan. Han menar alltså att arbetsmiljön ska involvera 

samarbeten mellan medarbetarna samt ge möjlighet för varje individs utveckling (Ibid).  Syftet 

med den sociala aspekten av Industri 4.0 är att gynna de anställda på en arbetsplats genom att 
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ha förbättrade inlärningsprocesser, effektiva och intelligenta hjälpsystem för att därmed uppnå 

en ökad medarbetartillfredsställelse (Ibid). 

Römer och Bruder (2015) förklarar att den långsiktiga visionen av den Industri 4.0 är att 

produktionsprocesser, människor och maskiner ska vara i förbindelse med varandra. Med detta 

menar Römer och Bruder (2015) att samverkan mellan maskin och människan kommer att öka. 

Effekten högre samverkan mellan människa och maskin i tabell 3 visar att sex av sju författare 

anser att detta kommer att ske vid en tillämpning av Industri 4.0 vilket tyder på att det kommer 

ställas högre krav på utbildningsnivån hos de anställda i verksamheter, en effekt som även 

framförs i tabell 3 som krav på högre utbildningsnivå. Römer och Brudar (2015) menar att 

utbildningen främst kommer att baseras på kunskap om hur man ska minska den manuella 

arbetskraften samt att öka kunskapen om IT och maskinlära (Ibid). 

Forskarna Gabriel och Pessl (2016) och Erol, Jäger, Hold, Ott och Sihn (2016) har försett de 

enda två forskningsstudierna av sju totala forskningar som belyser effekten om minskad fysisk 

belastning. De menar att den fysiska belastningen på människor kommer att minska, dock anser 

enbart Gabriel och Pessl (2016) att den psykologiska stressen dessvärre förväntas öka hos 

människan. Orsaken till denna effekt är de ständiga förändringarna i arbetet innebär att 

människan måste anpassa sig till nya arbetssätt vilket i sin tur leder till ett ökat krav för 

flexibilitet och lyhördhet (Ibid). Detta leder till inre konflikter hos individer, där de drabbas av 

stress, brist i kommunikation och samarbetet mellan anställda minskar (Ibid). 

Müller & Voigt (2018) menar att utbildningsnivån måste justeras både innan och under 

arbetet.  Erol et al. (2016) skriver att när arbetsuppgifter får en allt mer ökad automation innebär 

det att arbetstagarna måste möta det faktum att deras nuvarande arbetsuppgifter och rutiner 

kommer att bli drabbade av komplexa förändringar (Ibid). Mer än hälften av författarna i tabell 

3 anser att en tillämpning av Industri 4.0 skapar stora komplexa förändringar. 

Erol et al. (2016) menar att förändringarna kräver att man ska kunna se en större bild av 

samhället där utmaningar som resursbrist och möjligheter ska beaktas (Ibid).  Den sociala 

konsekvensen av Industri 4.0 kan enligt Caruso (2018), delas in i två olika dimensioner. Den 

första dimensionen handlar om den teknologiska delen där Caruso (2018) förklarar att teknik 

inte är bundet till de sociala strukturerna men att teknik däremot är inbakat i sociala- samt 

maktrelationer. Teknik fungerar i vissa sociala sammanhang och i andra inte alls. Den andra 
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dimensionen handlar om att ingen vet med säkerhet vilka effekter teknik kommer att ha på 

arbetslöshet och arbetsförhållanden i framtiden. 

Bier, Niehoff, Ziems och Xue (2017) skriver att digitalisering av industriella processer kan 

minska den totala energiförbrukningen av varje process och kan i sin tur bidra med olika 

positiva effekter inom luftkvalitetsområdet samt bidra med en minskning av 

växthusgasutsläppen (Ibid). Detta leder in sin tur till positiva effekter på den sociala 

dimensionen av hållbar utveckling där samhällets folkhälsa gynnas (Ibid). Gabriel & Pessl 

(2016) förklarar att förbättringen av produktionsprocesser kan leda till minskning av 

koldioxidutsläpp vilket Gabriel & Pessl (2016) menar kan förenkla byggandet av fabriker i 

stadsområden. Detta leder i sin tur till en balans mellan arbete och liv och bättre livsmiljö. 

Bier et al. (2017) menar att den sociala dimensionen kommer att stå inför komplexa 

förändringar i samband med Industri 4.0’s digitalisering och tas upp som en nyckeleffekt vid 

tillämpningen av Industri 4.0. Bier et al. (2017) menar att forskning bör uppmärksamma de 

globala kopplingarna mellan konkurrens, jobb och de sociala utmaningarna samt ta hänsyn till 

alla nivåer av en tillverkningsindustri (Ibid).  Brikel, Veile, Müller, Hartmann och Voigt (2018) 

menar att för att klara av de nya komplexa förändringarna måste alla anställda med dess olika 

kompetenser kunna utveckla nya kompetenser. Om detta inte uppfylls och det förblir en brist 

på kompetens hos de anställda kan det uppstå ett socialt gap (Ibid). En del av arbetskraften 

kommer att kunna hantera de ändrade kraven genom en vidareutbildning. Brikel et al. (2018) 

förklarar att det inte finns ett konkret svar på vad som kommer att hända med de aktörer som 

inte klarar av förändringen, eller de som inte vill eller kan genomgå förändringen (Ibid). 
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4.1.3 Ekologiska hållbarhetsaspekter i förhållande till Industri 4.0 

 
Tabell 4. Ekologisk hållbarhetsaspekt i förhållande till Industri 4.0 

 

Den industriella revolutionen Industri 4.0 bidrar till ekologisk hållbarhet i produktion, bland 

annat genom att ständigt ha kontroll över utsläpp av växthusgaser, generera en ökad resurs- och 

energieffektivitet, skapar avfallsminskning och minskning av fel leverans samt minimera antal 

skadade varor (Kiel, Arnold, Muller & Voigt, 2017). Dessa effekter stödjer minskning av 

växthusutsläpp genom en så kallad data-centred carbon footprint analyses (Peukert et al., 

2015). Det centrala målet inom Industri 4.0 är att minska resurs-, avfall- och 

energiförbrukningen (Gabriel & Pessl, 2016). Detta kan verksamheter uppnå genom 

värdeskapande aktiviteter i form av återanvändning av resurser. Resurs- och energieffektivitet 

och avfallsminskning utgör en nyckeleffekt i tabell 4 där fem av fem forskare styrker att Industri 

4.0 bidrar till resurs- och energieffektivitet i produktion samt avfallsminskning. Även minskning 

av felleveranser och minskning och effektiviserade logistikprocesser kan uppnås med hjälp av 

Industri 4.0. Det i sin tur leder till reducering av felaktiga transporter, väntetid och skadade 

varor som minskar verksamheternas resursförbrukning, något som styrks av fem av fem 

forskare i tabell 4. 

Tre av fem författare i tabell 4 hävdar att Industri 4.0 möjliggör utförandet av lokalproducering. 

Muller, Dotzauer och Voigt (2017) skriver att lokalproducering leder till minskade 

transportsträckor genom att flytta produktionsanläggningar konsumenterna, detta genererar 

minskade logistikkostnader samt miljöpåverkan (Ibid). Ekologiska fördelar kan kopplas med 
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ekonomisk framgång eftersom ett ekologiskt arbetssätt resulterar i ökad attraktivitet för 

investerare, bättre image och kvalitet (Kiel et al. 2017). Caruso (2018) skriver att den 

ekonomiska vinsten som görs av Industri 4.0 kritiserats eftersom den ekonomiska vinsten blir 

på bekostnad av ekologiska delar som förbrukning av el, knappa mineralresurser samt 

produktion av elektroniskt avfall (Ibid).  

Blunck och Werthmann (2017) skriver att perfekt informationsdelning förutsätter en ytterligare 

effektivisering av tillverkning än vad automatisering redan gör. Det möjliggör minskad 

resursförbrukning med samma prestandaresultat samt skapar en flexiblare produktion (Ibid). 

Internet of Things och andra Industri 4.0 tekniker utgör en viktig roll för värdefull 

informationsdelning vad gäller energianvändning, överutnyttjade resurser och materialflöden. 

Vid rätt användning av dessa tekniker kan Industri 4.0 leda till hög anpassningsbar- och 

resurseffektivproduktion (Ibid). Dessa effektivitetsförbättringar som Industri 4.0 genererar kan 

användas för att genomföra en cirkulärekonomi (Ibid). 

Fysiska produktionsprocesser och informations- och kommunikationsteknologier växer 

närmare varandra vilket leder till transparenta och lätt påverkningsbara produktionsprocesser. 

De kopplas samman genom inbyggda system, sensorer, mobila enheter genom internet (Ibid). 

Dessa tekniker sammankopplar maskiner, produkter och information och leder till enklare 

spårbarhet som i sin tur gör resursförbrukningen inom tillverkningsprocesser mer transparent. 

Att industri 4.0 bidrar till transparens i verksamheter är en effekt som benämns av fyra av fem 

författare i tabell 4. Forskarna skriver att transparens i verksamheten bidrar till att man enkelt 

kan utvärdera mängden resurser som behövs vid varje steg i produktionen. Då kan processer 

med överflödiga resurser identifieras och mängden resursslöseri minskas (Ibid). 

Muller och Voigt (2018) skriver att ekologiska utmaningar i förhållande till Industri 4.0 

fortfarande är oklara och har begränsade forskningar. Hecklau et al. (2016) menar dock att 

miljömässiga utmaningar som kan tillkomma vid implementeringen är klimatförändringar, 

hållbara tankegångar, motivationen att skydda miljön samt innovativa idéer för att utveckla nya 

hållbara lösningar.  
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4.2 Utmaningar vid implementering av Industri 4.0   

 
Tabell 5. Utmaningar i samband med implementering av Industri 4.0. 
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4.2.1 Anställda på en arbetsplats 

Enligt Unger, Börner, och Müller (2017) är kompetens och kvalifikationer hos de anställda 

gällande problemlösningsförmåga, analysmisslyckande, förmåga att hantera ständiga 

förändringar och nya uppgifter de största utmaningarna vid implementering av Industri 4.0. 

Detta styrker även Müller och Voigt (2018) och beskriver utmaningen i att hitta personal med 

rätt kompetens och kunskap.  

Den fjärde industriella revolutionsvågen och den automation som medföljt har inneburit en 

jobbmöjlighet som inte begränsas till tjänster med lågkompetensbehov eller 

högkompetensbehov utan vågen har bildat en gråzon där tjänster med medelkompetens skapats 

(Park, 2017). Detta har däremot bidragit till en ökad löneklyfta mellan lågkompetensarbetare 

och högkompetensarbetare (Ibid). Arbetstagare med låg kompetens löper en större chans att bli 

utbytt mot en automatiserad robot såvida de inte är utbildade internt eller outbytbara (Ibid). De 

som kommer gynnas av det nya automatiserade arbetssättet är högutbildade arbetstagare och 

beslutstagande medarbetare då deras kompetens är av betydelse för att utveckla dessa 

arbetsmetoder (Ibid). Stock och Seliger (2016) skriver att de nuvarande jobben inom industrin 

står inför en risk för att automatiseras och därmed kommer jobbmöjligheterna att minskas och 

arbetslöshet ökas. De jobb som återstår kommer att kräva mer kompetens och kunskap, i 

samband med att arbetsuppgifterna kommer bli mer komplexa (Stock & Seliger, 2016; Park, 

2017; Erol, Jäger, Håll, ott, Sihn, 2016; Schröder, 2017). Schröder (2017) menar att samtliga 

enkla och repetitiva arbetsuppgifter kommer att befinna sig inom en större riskzon för att 

ersättas på grund av nya affärsmodeller (Schröder, 2017). 

En stor utmaning vid implementering av Industri 4.0 skriver Pereira och Romero (2017) är att 

undvika det som kallas teknisk arbetslöshet och att försöka åtgärda detta. Den industriella 

revolutionen har en stor inverkan på arbetsmarknaden och professionella roller (Ibid).  

Schröder (2017) skriver att implementering av Industri 4.0 främst kommer att påverka små och 

medelstora företag. Denna effekt betonar även ytterligare tre av tolv forskare i tabell 5. 

Utmaningen för små och medelstora företag blir att anpassa sin organisationskultur samt att 

utveckla medarbetarnas tankesätt. Implementeringen skapar nya ansvarsområden som kräver 

nya och mer avancerade utbildningsåtgärder (Ibid) 

Hecklau, Galeitzke, Flachs och Kohl (2016) förklarar att en annan svårighet som organisationer 

måste handskas med i samband med implementering av Industri 4.0 är den demografiska 

förändringen (Ibid). Den demografiska förändringen är en utmaning som totalt fyra av tolv 

forskare styrker i tabell 5. Hecklau et al. (2016) menar att verksamheter ska sträva efter att 
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skapa en så attraktiv arbetsplats som möjligt med utvecklade strategier för att unga människor 

ska vilja arbeta där för att ersätta äldre människor som går i pension (Ibid).  Samtidigt som man 

ska försöka motivera unga till att arbeta är det även viktigt att erfarenheter och kompetens hos 

de äldre anställa bevaras inom verksamheten (Ibid).  

 

4.2.2 Standardisering 

Vid implementeringen av Industri 4.0 är det den ökade kompetensen, den ökade teknologiska 

tillämpningen i form av innovation samt produktiviteten som står i fokus som 

förbättringsmöjligheter (Park, 2017). Detta sätter ett krav på både etablerade och nystartade 

företag att se över dessa faktorer för att bevara sina konkurrensandelar på marknaden. Kraven 

har visat sig vara enkelt för etablerade företag att åstadkomma men svårare för nystartade 

företag då de ligger efter i teknologin och har inte samma möjligheter som exempelvis resurser 

och kontakter (Ibid). Detta styrker Davies (2015) där han förklarar att investeringen som 

Industri 4.0’s krav kan vara skrämmande för småföretagare och nyetablerade företag då de har 

svårare att implementera detta system och kan på så sätt inte se fördelarna med 

implementeringen på samma sätt som större väletablerade företag kan (Davies, 2015). 

En utmaning är huruvida verksamheter ska behandla standarden vid förväxling av data och att 

säkerhetsställa att informationen som flödas genom en verksamhets värdekedja och dess 

maskiner, system och mjukvaror färdas på ett smidigt sätt (Park, 2017). Utmaningen för 

verksamheten blir att få den interna standarden att stämma överens med den internationella 

standarden för datahantering. Åtta av tolv författare i tabell 5 anser att den internationella 

standarden för verksamheter är en utmaning vid implementering.  Park (2017) menar då om 

detta inte fullföljs kan det innebära att verksamheter förlorar viktiga utbyten av data och 

kostnaden för datautbyte ökar. En standard som är operationell på flera sektorer är lättare att 

överföra och därav lättare att samarbeta med (Ibid). 

Muller et al. (2018) hävdar att de möjligheter och utmaningar som tillkommer i samband med 

implementering av Industri 4.0 inte är helt definierade. Det är viktigt att förstå den 

underliggande dynamiken som implementeringen av Industri 4.0 har. Detta för att konceptet 

förväntas ändra industriproduktion och samhällets ekonomiska-, sociala- och ekologiska 

hållbarhetsaspekter (Ibid). 

Med tanke på att definitionen och det som utlovas tillkomma vid implementeringen av Industri 

4.0 är vagt och svårdefinierat enligt många blir utmaningen att förverkliga det som för många 

ses som ett önsketänkande (Davies, 2015). Wang, Wan, Li och Zhang (2016) skriver att det är 



 

 46 

betydelsefullt att utveckla en strategi för aktörer i hela värdekedjan för att skapa en 

överenskommelse i verksamheten. Forskare hävdar att implementering av Industri 4.0 är ett 

svårt uppdrag och att det sannolikt kommer att ta upp till cirka 10 år tills det är realiserat (Ibid). 

Tre av tolv författare hävdar i tabell 5 att implementeringstiden kommer att vara lång.  

Andra utmaningar är relaterade till innovation, tekniska komponenter och digitala förändringar. 

Industri 4.0 kommer leda till stora förändringar på flera områden som i sin tur kommer att leda 

till skapande av nya affärsmodeller (Mohamed, 2018). 

 

4.2.3 Rättsliga utmaningar 

En betydande utmaning som verksamheter stöter på vid implementering av Industri 4.0 är 

ägarskapet och säkerheten över den data som ägs av verksamheten (Park, 2017). Effekten 

ägarskap av data i tabell 5 stärks av sju av tolv författare.  Detta för att stor data lättare kan 

transporteras mellan nätverk och partners. Därför är det nödvändigt för företag att fastställa vem 

som äger vilken data och hur man behåller datan konfidentiellt inom verksamheten och dess 

samarbetspartners (Davies, 2015). Reglerna som fastställs vad gäller integritet, datalagring och 

ägandeskap måste därför ha en balans mellan tillit mellan samarbetspartners och dataskydd 

(Park, 2017). Detta skapar en rättslig utmaning då hantering av data på en sådan högteknologisk 

nivå kräver skydd på flera olika plan som exempelvis övervakning av personal, 

produktpålitlighet samt intellectual property rights (IPR). På så sätt kan verksamheterna 

balansera de lagliga rättigheterna på datan och de innovativa kraven som företagen ställs inför 

när det gäller delning och behov av samarbeten (Ibid). 

 

4.2.4 Tekniska utmaningar 

Vid implementering av Industri 4.0 spelar CPS en viktig roll då detta system är ett inbyggt 

system som delar data i ett intelligent nätverk som förutsätter smart produktion (Ibid). Effekten 

CPS säkerhetsutmaningar skriver sju av tolv författare i tabell 5 är en betydande utmaning vid 

tillämpning av Industri 4.0. Fernandez (2016) skriver att CPS system oftast är säkerhetskritiska 

eftersom detta system för det mesta innehåller information som kan äventyra liv eller orsaka 

ekonomiska förluster. I samband med utvecklingen blir CPS mer nödvändigt och detta ökar 

risken mot exponering vid avsiktliga attacker. Det kan handla om exempelvis terrorattacker 

eller ekonomiska attacker (Ibid). Vid användning av CPS ökar säkerhetsutmaningarna 

(Ashibani & Mahmoud, 2017). Ashibani & Mahmoud (2017) skriver även att den största 
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utmaningen med CPS är att utforma protokoll som kan fungera på olika enheter och situationer. 

Med den ökade anslutningen och användningen av standardiserade kommunikationssystem så 

ökar även behovet av att skydda kritiska industrisystem och produktionslinjer från näthot 

(Vaidya, Ambad, & Bhosle, 2018) 

 

4.2.5 Resursutmaningar 

De första utmaningarna som företag stöter på vid implementering av Industri 4.0 är 

resursinvestering och förändring i värdekedjan (Park, 2017). För att lyckas med 

implementeringen måste verksamhetsledningen anpassa sig till förändringen, både en 

förändring på leverantörer och distributörer men även tekniska samarbetspartners och kunder 

(Ibid). Effekten leverantörsförändring beskrivs av tre av tolv författare i tabell 5 som en 

utmaning vid tillämpning av Industri 4.0.  För att lyckas med den nya implementeringen krävs 

det att företagen samarbetar med sina konkurrenter för att kunna etablera en arbetsstandard och 

på så sätt öka spektrumet för datainsamling och exploateringen som data kräver (Davies, 2015). 

Denna faktor (7) beskrivs av fem av tolv författare i tabell 5. Att bana upp vägen mellan två 

konkurrenter kan vara en stor risk för verksamheterna och det kräver en stor resursinvestering 

från bägge parter (Park, 2017). 

Ślusarczyk (2018) förklarar att orsaken till varför små och medelstora företag kommer att 

utsättas för mest utmaningar är för att dessa har inte tillräckligt med resurser för att investera i 

en modern teknik som Industri 4.0.  Vaidya, Ambad och Bhoslec (2018) skriver att med 

införandet av utvecklade och smarta system kommer kravet för en högre grad av automation att 

öka vilket i sin tur leder till att behovet av  forskning gällande verksamheters försörjningskedjor 

samt den industriella hanteringen måste utvidgas. Ślusarczyk (2018) skriver att Industri 4.0 

kommer att ha en inverkan på dagens produktionssätt och dessutom kommer det att påverka 

uppfattningen av produktens värde hos kunder då en produkts produktion, design samt 

operationer och tjänster kommer att förändras (Ibid). Kundorienterad produktion är en effekt 

som åtta av tolv författare i tabell 5tar upp som en viktig utmaning vid Industri 4.0. Majoriteten 

av dagens företagare upplever enligt Ślusarczyk (2018) att Industri 4.0 är ett utmärkt tillfälle 

för utveckling samt för att öka sin konkurrenskraft på marknaden, detta upplevs särskilt 

eftersom implementering av Industri 4.0 är oundvikligt och därför måste implementeras för att 

ligga i fas med utvecklingen på marknaden (Ibid). Effekten implementering för att klara av 

konkurrensen skriver två av tolv författare om i tabell 5 som en utmaning för verksamheter vid 

beslutet av tillämpningen av Industri 4.0.   Schmid et al. (2015) förklarar att många av dagens 
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organisationer har svårigheter med att fatta beslut kring implementeringen av Industri 4.0. Det 

handlar om att hitta en balans mellan att inte vänta med implementeringen allt för länge men 

ändå inte implementera för tidigt. Detta för att slippa handskas med konsekvenser och 

komplikationer längre fram i tiden (Ibid).  
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5. Analys och Diskussion  

5.1 Hållbarhetsaspekterna i förhållande till Industri 4.0  

5.1.1 Ekonomiska hållbarhetsaspekt  

Ekonomisk hållbarhet och dess definition handlar om att verka med knappa resurser och genom 

detta skapa en likgiltig ekonomisk tillväxt för att kunna uppnå en ständig utveckling i 

företagandet. Baserat på denna definition och det resultatet som vi kommit fram till i studien 

kan vi påstå att en tillämpning av Industri 4.0 uppfyller den definition som den ekonomiska 

hållbarheten står för. Detta anser vi stämma för att även om Industri 4.0 på en kortsiktig plan 

kräver en enorm resursinvestering så kommer en tillämpning av Industri 4.0 leda till det som vi 

hittat som nyckeleffekter på Industri 4.0: en ekonomisk besparing, högre produktivitet, 

förändring och effektivisering av gamla processer, kvalitetsförbättring samt ett främjande av 

innovativa idéer. Dessa effekter som sker i samband av tillämpningen av Industri 4.0 skapar 

tillsammans en verksamhet som ständigt förbättras och utvecklas. Det utvecklande arbetet leder 

i sin tur till en ekonomisk tillväxt och lönsamhet, och detta anser vi uppfyller den ekonomiska 

hållbarhetsaspektens definition. 

Baserat på studiens resultat har vår generella uppfattning varit att det ekonomiska perspektivet 

kommer att drabbas kortsiktigt på grund av de höga resursinvesteringarna som Industri 4.0 och 

dess tillämpning kräver. Trots att tillämpningen av Industri 4.0 har en stor belastning på en 

verksamhets ekonomiska resurser så bidrar det ändå till ekonomiska besparingar samt ökad 

lönsamhet.  Med detta menar vi att verksamheter långsiktigt gynnas av denna tillämpning till 

viss mån då effekten ekonomisk besparing inte styrks av tillräckligt många författare i tabell 2. 

Endast tre av sju anser att denna punkt är av betydelse. Vi tror att detta kan bero på att de 

långsiktiga effekterna är svåra att analysera och utvärdera och det gäller de flesta av våra 

nyckelord i matriserna som inte har benämnts av författarna. Eftersom tillämpningen av Industri 

4.0 sägs ta upp till 10 år att fullborda och ännu inte är färdigutvecklad är det svårt att exakt veta 

hur tillämpningen långsiktigt gynnar verksamheterna. Denna osäkerhet om att Industri 4.0 ännu 

inte är färdigutvecklad anser vi kan säga emot hela principen om att Industri 4.0 ska vara 

ekonomiskt hållbart eftersom man inte vet med 100 procent att denna tillämpning är gynnsam 

för verksamheter. 

Ekonomiska fördelar uppstår i form av en ökad automatisering i produktionskedjor och 

värdekedjor samt högre produktivitet i värdekedjan. Detta minskar på kostnaderna för de 
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anställda vilket sedan bidrar till en ekonomisk vinst för verksamheten. Baserat på tabell 2 har 

sex av sju författare styrkt effekten högre produktivitet. Vi tror att detta är ett bra facit att visa 

verksamheter som har planer på att tillämpa Industri 4.0. Om verksamheten upplever att det 

gynnar deras produktivitet så är det en given anledning till att vilja fullfölja tillämpningen av 

Industri 4.0. Resurserna som besparas i samband med automatisering kan enligt oss istället 

läggas på förbättring i arbetsprocesser, affärsmodeller, kvalitetsutveckling samt förbättrad 

organisationskultur i form av gemensamma aktiviteter för de anställda och förbättrad 

arbetsmiljö. Genom en ökad automatisering kan verksamheterna skapa förbättringsmöjligheter 

som i sin tur bidrar till nya innovationer, ökad flexibilitet i form av snabb kommunikation med 

kunder samt att snabbt tillfredsställa deras behov och efterfrågan. På så sätt kan man som 

verksamhet försäkra sin marknadsplats och konkurrenskraft. 

Vid tillämpning av Industri 4.0 kan verksamheter enklare skräddarsy sina produkter efter sina 

kunders behov. Att skräddarsy sina produkter till kunden kan medföra både fördelar och 

nackdelar. Fördelarna med det är att man skapar en starkare kundrelation och får fler lojala 

kunder genom att alltid ge kunden det de efterfrågar. På så sätt skapas bättre produkter, ökad 

kvalitetsstandard och gynnsamma kundrelationer då man prioriterar sina kunders behov. 

Genom tillämpningen av Industri 4.0 åstadkommer verksamheten en kvalitetsförbättring, och 

denna effekt styrks av fem av sju författare. Vi tror att denna punkt väger tungt i verksamheters 

övervägning av Industri 4.0 detta då en kvalitetsförbättring är något som vi tror att verksamheter 

ständigt strävar efter.  

  

Nackdelarna med skräddarsydda produkter är att verksamheten kan förlora sina ursprungliga 

mål och lägger för mycket vikt på sina kunder istället för sin egen förbättringspotential. För att 

verksamheter ska lyckas med tillämpningen av Industri 4.0 krävs det att de bryter sig loss från 

sin organisationsstruktur, nuvarande teknik, ekonomiska- och arbetsprocesser samt 

affärssystem. Detta för att ett flexibelt arbetssätt resulterar i en kortare produktcykel och kan 

öka komplexiteten i både produkt och processer. I tabell 2 visas det att fyra av sju författare 

betonar vikten av att tillämpningen kräver en förändring av gamla verksamhetsprocesser för 

att uppnå framgång inom Industri 4.0. Orsaken till att verksamheter måste förändra sina gamla 

processer anser vi kan handla om flera faktorer. Framförallt handlar det om att det gamla 

tankesättet och den gamla kompetensen som funnits i verksamheten blir irrelevanta i samband 

med implementeringen av ny teknik och affärsmodeller. Anledningen till att den gamla 

tekniken blir irrelevant är för att den inte har samma sparsamma och energisnåla tänk som de 
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nya teknikerna och samhället kräver. De hållbarhetsfaktorer som de nya teknikerna tillför har 

andra krav från samhället än vad de gamla teknikerna vanligtvis har, vilket gör att kraven för 

hållbarhetsarbete förändras vid implementering av det nya Industri 4.0. Eftersom samhället 

kräver den nya tillämpningen så innebär det att verksamheter som inte tillämpar Industri 4.0 

löper större risk att förlora sina kunder eller att bli ersatta av sina konkurrenter. 

Dock har tillämpningen av Industri 4.0 fått kritik och likt det som Caruso nämner så upplever 

verksamheter att det finns en osäkerhet kring tillämpningen och hur verksamheter faktiskt ska 

gynnas utav Industri 4.0. Dels på grund av den stora investeringen på Industri 4.0 men även 

gällande vilken tidpunkt som är rätt för tillämpning av Industri 4.0 för att kunna nå framgång. 

Där menar man att det handlar om att upprätthålla en balans i tidpunkt för att inte behöva 

handskas med komplikationer i framtiden.  

Något som tas upp i resultatet är att verksamheter endast väljer att tillämpa Industri 4.0 om 

andra liknande företag gjort detsamma och att det visat sig vara prisvärt. Detta anser vi vara en 

felaktig strategi. Även om det kan säkerhetsställa en ekonomisk vinst för företagen kan man 

som företag gå miste om förbättringsmöjligheter då man baserar sin verksamhetsutveckling och 

beslut på andras prestation. Det är inte säkert att det som fungerar på en verksamhet inte 

fungerar på en annan och därför blir det ett felaktigt tankesätt då tillämpningen kan gynna olika 

verksamheter på olika sätt. 

Enligt Park är den innovativa tillväxten och den ekonomiska tillväxten sammankopplat och 

kräver en balans mellan kunskap och teknik. Han menar att det krävs mer än ekonomiska 

resurser för att lyckas med Industri 4.0. Detta håller vi med om då de utmaningar som oftast 

nämns inom det ekonomiska perspektivet är fokusen på resurser och den investering som 

tillämpningen kräver och därmed förbiser verksamheter de andra faktorerna som är 

betydelsefulla för att lyckas med implementeringen av de nya systemen. I tabell 2 visas det att 

sex av sju författare anser att innovationsfrämjande är avgörande vid tillämpning av Industri 

4.0. Denna nyckelfaktor anser vi vara en av de mer betydande faktorerna när det kommer till 

tillämpning av Industri 4.0. Anledningen till detta är för att vi tror att genom att tillämpa 

innovativt tänkande i en organisation bidrar detta med en välvilja att dels implementera nya 

processer och system men även att det skapar en öppenhet i verksamheten som är mer mottaglig 

för förändringar. Genom att använda sig av en innovativt tänkande i verksamheten, tillkommer 

de resterande nyckelfaktorerna i tabell 2 att följa med som en bieffekt. 

Huruvida verksamheter hanterar sina produkter och maskiner och hur detta påverkar 

verksamhetens ekonomiska perspektiv i förhållande till Industri 4.0 kan handla om flera 



 

 52 

faktorer. En faktor berör överlagring som i sin tur kan leda till ökad kapitalbindning. Med hjälp 

av Industri 4.0 kan verksamheter i god tid planera och förhindra överlagring. Vi anser att 

Industri 4.0 effektiviserar företags planeringsprocesser och prognoser och med hjälp av de nya 

digitala kanalerna effektivisera samt optimera kommunikationen mellan olika avdelningar. På 

så sätt minskar risken för felbeställningar, felprognoser och förhindrar överlagring och 

överbeställning av en order.   

Baserat på de nyckeleffekter som vi har fått fram i resultatet och den definition som den 

ekonomiska hållbarhetsaspekten har kan vi se att en tillämpning av Industri 4.0 gynnar den 

ekonomiska hållbarheten. Detta genom att Industri 4.0 bidrar med en resursbesparing och bidrar 

till att verksamheter arbetar med knappa resurser.  

En tillämpning av Industri 4.0 har även visat kunna skapa en kvalitetsförbättring, högre 

produktivitet samt en förändring av verksamheters gamla processer. Det indikerar att Industri 

4.0 skapar ett nytänkande som driver verksamheters utveckling och ständiga förbättringar 

framåt, något som anses vara en nyckelfaktor i definitionen av ekonomisk hållbarhet. Trots den 

skrämmande bilden som verksamheter kan få av Industri 4.0 så tror vi att verksamheter 

långsiktigt kan gynnas ekonomiskt av denna implementering i form av effektiviserade processer 

och värdekedjor. 

 

5.1.2 Sociala hållbarhetsaspekt 

Social hållbarhet per definition handlar om att skapa en social jämlikhet och rättvisa där 

grunden ligger i att skapa långvariga mänskliga aktiviteter och rättvisa interaktioner. Den 

sociala hållbarhetsaspekten handlar om att skapa ett mänskligt välbefinnande i en hälsosam 

miljö. Utifrån definitionen och det resultatet vi fått fram kan vi dra slutsatsen att Industri 4.0 

inte är socialt hållbart i alla delar av verksamheten. Med detta menar vi att baserat på de 

nyckeleffekter vi fått ut som ökad arbetslöshet, krav på högre utbildningsnivå, komplexa 

förändringar, högre samverkan mellan människa och maskin samt minskad fysisk belastning är 

det endast kravet på högre utbildning och samverkan mellan människa och maskin som vi anser 

kan tillgodose definitionen om att skapa långvariga mänskliga aktiviteter som ska gynna den 

sociala aspekten.  

Gabriel och Pessl förklarar att tillämpning av Industri 4.0 och dess ökade automation kommer 

att leda till minskade arbetsuppgifter på marknaden. Trots detta kommer människan att ha en 

betydande roll på arbetsplatsen. Baserat på tabell 3 har fem av sju författare beskrivit att 
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tillämpningen av Industri 4.0 bidrar med en ökad arbetslöshet. Av dessa fem har endast en 

forskningsartikel avvikit med sitt resonemang genom att förklara att människan fortfarande 

kommer ha en viktig roll på arbetsplatserna. Dessa författare är Gabriel och Pessl. Vi håller 

med om denna effekt men tror att detta endast sker om människan är högutbildad och kan bidra 

med ny kompetens till verksamheten. Dessutom tror vi att människan besitter kompetenser och 

förmågor som maskiner och automatiseringar inte kan bidra med eller har, exempelvis 

människans analyserande kompetenser och människans förmåga att se verksamheten som en 

helhet. Här kan vi se kopplingar till att människan kommer att behöva integreras med maskiner 

samt att utbildningskraven måste mötas. 

Vi anser att den sociala hållbarhetsaspekten kommer att drabbas kortsiktigt och långsiktigt. 

Kortsiktigt kommer den sociala aspekten att stöta på en högre grad av intelligens vid 

tillämpningen av Industri 4.0 samt de utbildningskrav som tillämpningen kräver. 

Utbildningskraven kommer att grunda sig i tekniska utbildningar som IT och automatisering i 

samband med en minskad mänsklig arbetskraft. Detta måste ske då samverkan mellan maskin 

och människa bara kommer att öka. Baserat på tabell 3 har sju av sju författare skrivit hur viktig 

en hög utbildningsnivå kommer att vara för tillämpningen av Industri 4.0. Resultatet styrker vår 

egen slutsats om att människans roll kommer förbli betydelsefull förutsatt att människan 

utbildar sig. Långsiktigt tror vi att verksamheter och samhället gynnas då fler akademiker 

kommer utbildas och detta kommer sätta en högre utbildningsstandard på verksamheter och de 

arbetsroller som ska tillsättas. Den största förändringen enligt oss som kommer att ske i 

samband med tillämpningen är att det höga kompetenskravet kommer att försätta många 

anställda i arbetslöshet om de inte besitter den kunskap som krävs för de nya arbetsrollerna och 

många mänskliga arbetskraften kommer att bytas ut mot automatiserade roller som kräver en 

helt annan styrning. I tabell 3 skriver sex av sju författare att samverkan mellan människa och 

maskin kommer att öka. Detta anser vi har en koppling med de höga utbildningskraven. Vi tror 

att utbildningarna som kommer att sättas som krav inom verksamheter handlar om IT och 

förståelse för maskinerna. Tjänsterna som tidigare grundat sig i att göra arbetet själv kommer 

istället att handla om att styrka maskinerna och de processer som implementeras i 

verksamheten. Därav blir människan och maskinen beroende av varandra.  

I samband med tillämpningen av Industri 4.0 måste det bildas nya komplexa förändringarna 

och därefter ombilda de kompetenser och personal som finns i verksamheten idag. På så sätt 

kan man minska avskedning av personal och verksamheterna undviker det sociala gap som 

uppstår i samband med brist av kompetens.  Idag finns det inget konkret svar på vad som 

kommer att hända med de aktörerna som inte klarar av den nya kompetensförändringen eller 
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med de aktörer som inte vill genomgå den förändring som tillämpningen av Industri 4.0 kräver. 

Fyra av sju forskare har i tabell 3 beskrivit förändringar som en effekt av tillämpningen av 

Industri 4.0. Vi tror att en del verksamheter kommer att klara av den nya förändringen genom 

att vidareutbilda sin personal direkt medan andra verksamheter kommer att förlora sina 

marknadsandelar och därmed kommer bli ersatta av andra konkurrenter. 

 

I samband med de nya tekniker som implementeringen kräver anser vi att verksamheterna 

värderar de föregående arbetstagarnas roller som en negativ påfrestning och byter istället bort 

dem istället för att vidareutveckla befintliga anställda. Vi anser att verksamheter istället borde 

värna om sin personal och erbjuda dem utbildningsmöjligheter för att sträva efter en minskad 

arbetslöshet i samhället. Inom lean pratar man mycket om rätt person vid rätt plats och enligt 

oss bör verksamheter ta vara på medarbetarnas kompetens och hellre omplacera medarbetaren 

inom verksamheten eller vidareutbilda medarbetaren än att gå miste om en viktig kompetens 

som medarbetaren kan förse till verksamheten. Verksamheter bör därför, baserat på det sociala 

perspektivet, anpassa sitt företagande samt involvera sina medarbetare för att skapa möjlighet 

för en individuell utveckling. Verksamheter bör sträva efter en mer trivsam arbetsmiljö och 

medarbetarnas välmående. 

Syftet med den sociala aspekten inom Industri 4.0 är att gynna de anställda på en arbetsplats 

genom att ha förbättrade inlärningsprocesser samt att skapa effektiva och intelligenta 

hjälpsystem för att därmed uppnå en ökad medarbetartillfredsställelse. Detta anser vi att 

verksamheter kan uppfylla genom att skapa aktiviteter som är lärorika, motiverande, 

utvecklande och relation mellan medarbetarna. 

 

Genom en tillämpning av Industri 4.0 kommer den fysiska arbetsbelastningen minska samtidigt 

som den psykologiska belastningen och stressen förväntas öka. Detta styrks av två av sju 

författare i tabell 3. Orsaken till detta är att effekterna av de ständiga förändringarna kräver en 

ökad flexibilitet och lyhördhet hos medarbetarna. Detta kan leda till inre konflikter hos individer 

i form av stress, bristfällig kommunikation samt att samarbetet mellan de anställda minskar. Vi 

anser att även om den minskade fysiska arbetsbelastningen drar ner mycket av den fysiska 

stressen så befinner sig samhället i en fas där psykisk stress och psykisk ohälsa fått en allt mer 

betydande roll i arbetslivet. För att verksamheter ska uppmärksamma detta i ett tidigt skede bör 

de enligt oss jobba proaktivt med arbetsplanering och fördelning av arbetssysslor. Genom en 

tydlig planering kan man undvika otydliga arbetssysslor och på så sätt skapa en klarhet hos 

personalen som i sin tur leder till att medarbetarna upplever att de kan hinna med sina 
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arbetsuppgifter i tid. För att minska den stress som medarbetarna kan uppleva i samband med 

tillämpning av Industri 4.0 och de kontinuerliga förändringarna bör man enligt oss arbeta med 

en öppen kommunikation inom verksamheten och dra nytta av de affärssystem som 

implementeringen faktiskt tillför. Genom att skapa en öppen dialog och arbetsmiljö mellan 

medarbetarna kan man öka delaktigheten och därmed minska på den underliggande stressen i 

form av oförstådda arbetsuppgifter. Trots att det inte var många författare som i tabell 3 tog upp 

denna punkt som en viktig faktor i tillämpningen så är det förvånande för oss att den psykiska 

belastningen inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. 

Med tanke på de komplexa förändringarna som tillkommer i samband med Industri 4.0 kommer 

fler forskningar inom den globala kopplingen mellan konkurrens, jobb och de sociala 

utmaningarna att uppmärksammas och man bör ta hänsyn till alla nivåer av en 

tillverkningsindustri. Vi anser att i samband med att tillämpningen av Industri 4.0 kommer ta 

ungefär 10 år är det viktigt att följa utvecklingen som Industri 4.0 gör för att ständigt se över, 

utveckla och förbättra tillämpningsfaserna av Industri 4.0 under alla skeden.  Detta för att 

definitionen av Industri 4.0 fortfarande är otydlig och vag och kräver ständiga forskningar för 

att hitta nya gap i de nya processerna. Eftersom förändringen beräknas ta lång tid gäller det 

även att verksamheter har tålamod med sin tillämpning och låter förändringen ske i det 

långsamma skedet som det beräknas ta. Det gäller även att verksamheter ständigt engagerar och 

motiverar både ledning och medarbetarna inom de nya processerna och ständigt påminner sig 

som huvudsyftet med Industri 4.0. 

De tekniker som tillkommer vid en tillämpning av Industri 4.0 ska minska den totala 

energiförbrukningen och ska skapa positiva effekter i form av ett förbättrat luftklimat. Detta 

gynnar den sociala aspekten genom en förbättrad folkhälsa och skapar en balans mellan arbete, 

liv och bättre livsmiljö. Vi anser att denna punkt sammankopplar det sociala och ekologiska 

perspektivet på ett bra sätt samt att det visar hur dessa aspekter hänger ihop och tillsammans 

skapar en bättre arbetssituation med hjälp av Industri 4.0.  

Baserat på definitionen och resultatet gynnar en tillämpning av Industri 4.0 inte den sociala 

aspekten inom hållbarhet i alla led. Detta för att en ökad arbetslöshet eller komplexa 

förändringar inte bidrar till ett mänskligt välbefinnande och eftersom dessa effekter var de som 

styrktes mest i resultatet anser vi att det är övervägande för tillämpningen av Industri 4.0. Trots 

detta fanns det effekter i resultatet som visade att effekterna långsiktigt kan gynna den sociala 

aspekten. Exempelvis är krav på högre utbildning och samverkan mellan människa och maskin 
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effekter som visar en anpassning av de förändringar som sker i samband med tillämpningen av 

Industri 4.0. Anpassningen gynnas i form av högre kompetens och anpassningsbara 

arbetsförhållanden.  

 

5.1.3 Ekologisk hållbarhetsaspekt 

Definitionen på ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt värna om jordens ekosystem 

och inte kompromissa ekosystemets förmåga att producera varor och tjänster. Ekologisk 

hållbarhet handlar om att man långsiktigt ska planera sina processer för att skapa 

resurseffektivitet för att på så sätt skapa en hållbar utveckling. 

Baserat på definitionen och det resultat som tagits fram i studien kan vi dra slutsatsen om att 

tillämpningen av Industri 4.0 gynnar den ekologiska aspekten och har flest positiva effekter 

inom denna aspekt. Detta i form av effekter som resurs- och energibesparing, 

lokalproducering, avfallsminskning, minskning av felleveranser och logistikprocesser samt 

transparens genom hela värdekedjan. Detta visar att en tillämpning av Industri 4.0 skapar en 

ekologisk hållbarhet och gynnar alla parter i samhället både miljömässigt och i form av 

ekologisk sparsamhet.  

Den ekologiska hållbarhetsapekten är den aspekten som enligt oss gynnas mest av Industri 4.0 

och har störst fokus på en långsiktig positiv effekt på omvärlden, det ekologiska systemet och 

verksamheterna. Denna aspekt påverkas för det mesta positivt av Industri 4.0 och tillämpningen 

av Industri 4.0 bidrar till en ekologisk hållbarhet i produktionen. Detta genom minskade utsläpp 

av växthusgaser, ökad resurs- och energieffektivisering, minskat avfall och minskade 

leveransfel och skadade varor. Enligt tabell 4 har sex av sex författare skrivit att resurs- och 

energieffektivitet kan uppnås med hjälp av tillämpningen. Vad gäller avfallsminskning har sex 

av sex författare lagt samma vikt på denna effekt. Likaså på effekten om minskade felleveranser 

och effektivisering av logistikprocesser. Vår uppfattning av Industri 4.0’s centrala mål är att 

minska resurs-, avfall- och energiförbrukningen. Genom tillämpningen av Industri 4.0 och det 

ekologiska tankesättet anser vi att verksamheter kan bidra med en bättre hållbarhet genom att 

skapa en gemensam målsättning för hela organisationen och på så sätt effektiviserar 

verksamhetsprocesser. Detta kan verksamheter uppnå genom värdeskapande aktiviteter i form 

av återanvändning av resurser, minskade transportsträckor samt resurs- och energieffektivitet i 

verksamhetsprocesser. Vi anser att dessa tre effekter hör ihop och har en gemensam påverkan 

på verksamheters resurs- och energieffektivitet. Verksamheter åstadkommer detta genom att 
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implementera smarta tekniker samt den lokalproducering som Industri 4.0 möjliggör. Detta 

stärks av tre av sex författare enligt tabell 4. Dessa effekter utgör enligt oss de kortsiktiga 

effekterna av det ekologiska perspektivet.  Vi anser att verksamheter som arbetar lokalt med 

varandra kan skapa någon typ av cirkulärekonomi där man delar på resurser och tillgångar. På 

så sätt kan man återanvända maskiner och produkter, minska på de gemensamma ekonomiska 

utgifterna som går åt att investera i nya maskiner samt att verksamheter kan utbyta kunskaper 

och nyttjande för att hjälpa varandra. Detta kan man tydligt koppla till resultatets resurskapitel 

där man pratar om att Industri 4.0 kräver ett utbyte med konkurrenterna där kunskap kan delas 

och på så sätt skapa en fördel för båda parter som vi anser vara ett bra sätt att utbyta kunskap 

på. De effektivitetsförbättringar som Industri 4.0 genererar i form av hög anpassningsbar- och 

resurseffektivproduktion som kan användas vid genomförandet av cirkulärekonomi. 

Industri 4.0 möjliggör en lokalproducering och bidrar till minskade logistikkostnader samt ökar 

den ekonomiska framgången i form attraktivitet för investerare, bättre företagsimage och högre 

kvalitet.  Vi anser att det idag är miljötänk och hållbart arbete som lockar både kunder och 

samarbetspartners och att dessa effekter leder till ökad konkurrenskraft samt ekonomisk 

vinning.  

Trots att de ekologiska fördelarna som tillkommer med Industri 4.0 kan leda till ekonomisk 

framgång i form av ökad attraktivitet, bättre image och högre kvalitet så tillkommer det ändå 

kritik kring denna effekt. Kritiken är att ekonomiska vinsten blir på bekostnad av den 

ekologiska aspekten genom en ökad förbrukning av el, användning av knappa mineralresurser 

samt produktion av elektroniskt avfall. Även fast vi förstår kritiken och håller med om att 

användningen av dessa resurser blir en bekostnad på de ekologiska effekterna så tror vi ändå att 

de konsekvenser som tas upp är minimala påverkningsfaktorer. Målet med Industri 4.0 är att 

skapa ett system som ska vara ekologiskt hållbart för jorden och de tekniker och processer som 

tillämpas i verksamheterna har som uppgift att ha en så liten ekologisk påfrestning som möjligt. 

Vi menar att om man tittar på detta i en större skala så är en användning av förnybar energi 

betydligt mildare än en användning av olja, kol eller bensin. 

Vi anser att det som tas upp som en kritik är något som inte är aktuellt just nu då de större 

problemen handlar om att våra naturresurser håller på att ta slut, och Industri 4.0 och dess 

tekniker ska förebygga detta och bevara de resurser som jorden har i dagsläget. När det kommer 

till producering av elektronik och det svinn som tillkommer i samband med det så anser vi att 

detta kan sammankopplas med den ekologiska aspektens mål om att återanvända resurser. Det 
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svinn som skapas kommer troligtvis att kunna göras om till nya automatiserade produkter som 

kan gynna verksamheten. 

Industri 4.0 ska bidra till en perfekt information och transparens genom hela verksamheten. 

Detta skapar i sin tur en effektivare tillverkning, minskad resursförbrukning och skapar 

flexibilitet i verksamheten. Det teknikerna i Industri 4.0 gör är att de sammankopplar maskiner, 

produkter och information och bidrar till en enklare spårbarhet som i sin tur skapar en 

transparens i verksamhetens processer. På så sätt kan processer med överflödiga resurser 

identifieras och kan i sin tur minska slöseri av resurser. Baserat på tabell 4 har fem av sex 

författare betonat vikten av transparens och vi anser att, likt de andra hållbarhetsaspekterna, så 

spelar en transparens och informationsdelning en stor roll för verksamheten och dess processer. 

Genom en perfekt informationsdelning kan företagen eliminera störningar i sina processer och 

på så sätt minimera sina cykeltider. Det leder till en minskad resursanvändning och bidrar till 

ett mer hållbart arbetssätt. 

I dagsläget är de ekologiska utmaningarna i förhållande till Industri 4.0 fortfarande oklara och 

det finns knappa forskningar om dess påverkan. Vi tror att detta kan bero på att fokusen på 

Industri 4.0 i stort sätt handlar om att gynna den ekologiska aspekten. Därför kan det bli svårt 

att hitta konkreta utmaningar som visar annat än Industri 4.0´s huvudsakliga mål och syfte. Vi 

har utifrån resultatet även kommit fram till att den ekologiska aspekten i förhållande till Industri 

4.0 är det som mest gynnar samhället.  

Enligt definitionen på ekologisk hållbarhet och det resultatet som tagits fram i studien kan vi se 

att den definitionen överensstämmer med de effekter som tillkommer med Industri 4.0. Därmed 

är den ekologiska hållbarhetsaspekten den aspekten som gynnas mest av tillämpningen av 

Industri 4.0. Alla nyckelfaktorer som tagits fram i resultatet har uppfyllt definitionens mål och 

har inte visat någon negativ effekt på den ekologiska hållbarheten i samband med Industri 4.0. 

Därför kan vi påstå att om verksamheter strävar efter att skapa ett hållbart arbete bör deras 

strategi vara att tillämpa Industri 4.0.  
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5.2 Utmaningar vid implementering av Industri 4.0   

5.2.1 Anställda på en arbetsplats 

Utmaningar som förekommer vid tillämpning av Industri 4.0 handlar om att hitta rätt person 

med rätt kompetens och kunskap. Eftersom Industri 4.0´s kompetenskrav har förändrats har 

detta resulterat till att tjänster med lågkompetenskrav tvingats vidareutbildats för att följa med 

i verksamhetsutvecklingen. I samband med detta har en ny kategori av kompetens skapats som 

kallas medelkompetenstjänster, något som inte funnits tidigare.  

Vi tror att orsaken till detta är på grund av att verksamheter inte vill avskeda personal och istället 

valt att utbilda personalen inom andra delar av verksamheten som gjort att deras kompetens fått 

en ny nytta. Genom att genomföra dessa vidareutbildningar kan man undvika att personalen 

blir utbytta av automatiserade processer och verksamheter kan undvika det som kallas för 

teknisk arbetslöshet. I samband med de nya kompetenskraven och gapet mellan 

lågkompetenstjänster och högkompetenstjänster har det skett en ökad löneklyfta mellan dessa 

medarbetare. 

Detta tror vi har skett på grund av att utbildningskraven och kompetenskraven har höjts och 

man värderar tjänster med akademisk grund betydligt högre än dem tjänster utan. Detta tror vi 

kommer att motivera fler att utbilda sig i framtiden då lågkompetenstjänster sakta men säkert 

kommer att bytas ut mot automatiserade tjänster. Därför blir den huvudsakliga utmaningen för 

verksamheter att anpassa sin organisationskultur till den nya tillämpningen och därmed 

utveckla och omskola medarbetarnas tankesätt liksom deras arbetssätt.   

Genom att göra detta kan man värna om nya innovativa idéer och bidra till ett mer utvecklande 

arbetssätt och företagande. Att ändra personalens arbetssätt och tankesätt kan enligt oss vara en 

stor utmaning för verksamheten då personalen kan ställa sig emot de nya förändringarna. Det 

kan handla om trångsynthet där personalen inte ser de positiva effekterna som tillkommer vid 

tillämpningen av Industri 4.0. Där gäller det att ledningen och styrgrupper skapar en tydlighet 

för personalen så de förstår syftet med förändringen och motiverar samt skapar uppsättningar 

av gemensamma mål.  

Industri 4.0 kan bidra till en demografisk utmaning när det kommer till åldersgrupper. Detta för 

att i verksamheters strävar efter att hålla en attraktiv och ung organisation i form av utvecklande 

strategier och nya arbetssätt så bör verksamheterna inte förbise den äldre generationens 

erfarenheter och kunskaper.  
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Fyra av tolv författare har i tabell 5 skrivit att en demografisk förändring som utgör skiftet av 

generationsbytet på verksamheten, uppfattas som en utmaning.  Vi anser att även om syftet med 

Industri 4.0 handlar om att förnya och effektivisera processer med hjälp av nya tekniker så 

förstår vi ändå resonemanget kring att bevara alla kunskaper som finns i en verksamhet. Det 

mesta idag grundar sig i tekniken så kommer de grundläggande kunskaperna i hur verksamheten 

faktiskt fungerar vara i stort behov om tekniken en dag fallerar. Grunderna måste alltid följa 

med i utvecklingen och därför är det viktigt att bevara de äldres kunskaper trots att tekniken 

och utvecklingen i en verksamhet utvecklas. 

  

5.2.2 Standardisering 

En tillämpning av Industri 4.0 kommer främst att påverka små och medelstora företag och 

enligt tabell 5 är det fyra av tolv författare som håller med om denna effekt. Detta tror vi grundar 

sig i att större företag har det enklare i förhållande till resurser och kontakter. Varför vi tror att 

det blir en utmaning för små och medelstora företag är för att den stora resursinvesteringen är 

skrämmande och tillämpningstiden av Industri 4.0 berör inte de större företagen på samma sätt 

som de mindre då deras verksamhet inte är beroende av den nya tillämpningen. Deras 

marknadsandel är redan säkrad. Dock kan ett val av att inte tillämpa Industri 4.0 för mindre 

företag innebära att de förlorar sin konkurrenskraft eftersom de inte hänger med i 

samhällsutvecklingen och kan komma att bli en stor förlust för verksamhetens överlevnad på 

marknaden.  Detta i sin tur leder till att de inte ser samma fördelar av tillämpningen av Industri 

4.0 som de stora och etablerade företagen gör. Definitionen och det som utlovas tillkomma av 

Industri 4.0 är vag och svårdefinierad. Detta kan även vara en orsak som gör det svårt för mindre 

och nyetablerade företag att tillämpa detta system eftersom det inte finns facit för hur 

tillämpningen kommer gynna företaget. Därför är det viktigt att förstå den underliggande 

dynamiken som tillämpningen av Industri 4.0 bidrar med. För när mindre och nyetablerade 

företag förstår dynamiken och det Industri 4.0 bidra med blir det enklare att ta ett beslut kring 

införandet. Detta kan kopplas med det faktum att verksamheter idag kan känna sig tvingade till 

att tillämpningen för att inte förlora sin konkurrenskraft. 

En utmaning som uppstår i standardiseringen av datautbyte är hur verksamheter ska 

säkerhetsställa att informationen som flödas genom värdekedjan i form av maskiner, system 

och mjukvaror färdas på ett smidigt sätt.  Utmaningen blir att efterlikna den interna standarden 

av informationsflöde med den internationella standarden, detta för att effektivisera utbytet av 

information då en standard som är operationell inom flera sektorer förenklar samarbeten och 



 

 61 

datautbyten. Enligt tabell 5 är det åtta av tolv författare som anser att effekten av att omvandla 

den interna standarden till en internationell standard är en viktig utmaning vid tillämpning av 

Industri 4.0. Detta håller vi med om då detta skapar en smidigare process, ett smidigare 

arbetssätt och bidrar till att verksamheter sparar på viktig tid som annars hade lagts på att 

omarbeta de nya processerna av datautbyte. Vi menar att tid är en viktig faktor när det kommer 

till ekonomisk- och arbetseffektivitet. Vid en utveckling av strategier i verksamheten är det 

viktigt att man skapar en överenskommelse i hela värdekedjan. Detta för att tillämpningen av 

Industri 4.0 är ett svårt uppdrag och att det sannolikt kommer ta upp till 10 år att fullborda den 

nya tillämpningen till perfektion. I och med att Industri 4.0 bidrar till nya processer och 

strategier så blir utmaningen att lära sig att vara flexibel och hantera de nya processerna för att 

nå framgång. Därför är det viktigt att verksamheten skapar en strategi som inkluderar alla 

aktörer i värdekedjan för att försöka finna en gemensam överenskommelse. Precis som Wang 

et al. nämner så tar det upp till 10 år tills implementeringen är realiserad, och detta stärks av 

två andra författare i tabell 5. Vi anser att detta är en realistisk tidsuppfattning över hur lång tid 

tillämpningen tar. I de flesta artiklar vi har läst så har de antytt hur oklar och vag tillämpningen 

är och hur den fortfarande utvecklas och skapar nya innovativa idéer. Det kommer ta tid, och 

denna tillämpning kräver tålamod både från verksamheterna men även från omvärlden. Dock 

anser vi att denna effekt borde ha benämnts av fler författare, detta för att utvecklingen av 

Industri 4.0 ännu inte är klar och kräver mer utveckling för att fullborda sin fulla potential. 

Andra utmaningar som kan förekomma är relaterade till innovation och digitala förändringar, 

och dessa förändringar kommer att leda till nya affärsmodeller. Här anser vi att det är viktigt 

att verksamheten inkluderar alla medarbetare i utvecklingsprocessen för att förstå tekniken och 

ge interna utbildningar för att på så sätt skapa en förtydligad förståelse om allas roll i 

verksamheten och de krav som ställs på medarbetarna. 

  

5.2.3 Rättsliga utmaningar 

En utmaning som verksamheter stöter på vid tillämpning av Industri 4.0 är ägarskapet och 

säkerheten gällande den datan som ägs av verksamheten. Vikten av att definiera ägandet av data 

är nödvändigt samt hur verksamheten och dess samarbetspartners behåller den överförda data 

konfidentiell och enligt sju av tolv författare är ägandeskap en viktig utmaning vid 

tillämpningen av Industri 4.0. Vi tror att trots att en delning av information och kunskap kan 

vara gynnande för båda parter så vill man inte att andra verksamheter ska göra en vinning på 

deras egna innovativa idéer men även för att skydda data och kunskap som kan ge 



 

 62 

konkurrenterna fördelar som kan hjälpa dem att växa i marknadsandelar. Det handlar om att 

verksamheterna ska balansera den information och data som delas med andra verksamheter 

samt finna en tillit till sina samarbetspartners när det kommer till regler som handlar om 

integritet, datalagring och ägandeskap. För att klara av utmaningen av den höga teknologiska 

nivån krävs det att verksamheter tillämpar skydd på flera olika nivåer. Åtta av tolv författare 

betonar vikten av säkerhetsskydd. Trots detta anser vi att denna behandling av data är upp till 

varje verksamhet att bestämma. Äger verksamheten viktiga data som man vill skydda får man 

själv tillämpa en skyddsplan som är lämpad för den data. Att gå in och bevaka personal och 

processer i alla led och inom varje data som delas kan kännas överflödigt i många sammanhang 

och där får verksamheterna bestämma vilka åtgärder som bör tas i förhållande till den säkerhet 

som de vill tillämpa. 

  

5.2.4 Tekniska utmaningar 

Vid tillämpning av Industri 4.0 möts verksamheter av flera tekniska utmaningar och CPS är ett 

system som har en betydande roll vid tillämpningen av Industri 4.0 och förutsätter en 

användning av smart produktion. CPS är ett system som kräver en stor säkerhetskritisk 

uppbackning då informationen som förflyttas genom CPS-systemen kan äventyra många 

faktorer i verksamheten. Systemet ska skydda mot exponering av avsiktliga attacker och sex 

andra författare i tabell 5 stärker detta och menar att CPS är ett viktigt system för att skydda 

verksamheter mot eventuella attacker.  Med detta sagt anser vi att den ökade tekniska 

användningen och anslutningen av kommunikationssystem och datadelning också ökar 

säkerhetskraven och behoven från verksamheterna. Idag befinner vi oss i en cyberstyrd värld 

där saker sprider sig på enbart några sekunder och vikten av att skydda sig själv likaså sin 

verksamhet är oerhört viktigt. Detta handlar återigen om hur många säkerhetsåtgärder ett 

företag anser sig behöva, men oavsett vad så är verksamheter beroende av säkerhetssystem för 

att skydda sig själva mot cyberattacker av olika slag. 

Ur den tekniska synvinkel beskrivs Industri 4.0 som en ökning av digitalisering och 

automatisering inom tillverkningsmiljöer och tillämpningen av Industri 4.0 ska förstärka och 

öka tillväxten av teknik inom en verksamhet. Även fast en digitalisering och automatisering 

kan ge verksamheter många fördelar så anser vi att man lyckats förskjuta den största tekniska 

utmaningen med en tillämpning av Industri 4.0, nämligen, vad som händer om tekniken fallerar. 

Eftersom den nya tillämpningen enbart bygger på tekniska system så blir företagen beroende 
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av att ständigt vara uppkopplade. Detta i sin tur kommer kräva att verksamheter har någon typ 

utav uppbackningssystem som verksamheten kan stödja sig på om något händer. 

  

  

5.2.5 Resursutmaningar 

De första utmaningarna som tillkommer vid tillämpningen av Industri 4.0 berör 

resursinvestering och förändringar i värdekedjan. Vi anser att under det första stadiet av 

tillämpningen är viktigt att ta fram en planering som visar hur företaget skall gå tillväga och om 

det finns tillräckligt med resurser för att påbörja processen. Annars finns risken att man senare 

i processen upptäcker att resurserna inte räcker till och detta i andra hand kan bli kostsamt och 

svårt för företaget att ta sig ut ur och kan i sin tur leda till företagets undergång. Planering ska 

sträcka sig hela över hela värdekedjan och bör inkludera alla medverkande parter. För att lyckas 

med en framgångsrik tillämpning av Industri 4.bör verksamheter samarbeta med sina 

konkurrenter, något som nämns av endast fem av tolv författare i tabell 5. Detta anser vi kan ha 

både positiva och negativa effekter. I och med att man då delar med sig av sin plan till sina 

konkurrenter finns det en stor risk att den delade data påverkar konkurrensfördelarna på 

marknaden och avslöjanden av nya innovativa idéer. För att undvika att samarbetspartnerna inte 

utnyttjar eller avslöjar viktiga data bör ett ömsesidigt utbyte av data ske för att skapa en jämlik 

risk för båda parter. Tillämpningen av Industri 4.0 kräver att verksamheter även en förändring 

av samarbeten med sina leverantörer för att effektivisera sina värdekedjor, en effekt som nämns 

av två andra författare i tabell 5. 

Ślusarczyk (2018) skriver att Industri 4.0 kommer att ha en inverkan på dagens produktionssätt 

och påverka uppfattningen av produktens värde hos kunder då en produkts produktion, design 

samt operationer och tjänster kommer att förändras. Åtta av tolv författare skriver att 

tillämpningen av Industri 4.0 kräver att fler verksamheter blir mer kundorienterade och bör 

anpassa sin verksamhet och produktion efter marknaden och kundernas efterfrågan och behov. 

Detta tror vi kommer bidra till att verksamheter dels kan kräva mer utav sina kunder i form av 

ekonomisk ersättning då fler högpresterande och komplexa processer används vid 

produceringen av kundens produkt. Dock kommer tillämpningen leda till att samhället får en 

högre standard vad gäller produktutbud och produktion, vilket gör att även kunderna kommer 

kunna lägga krav på företagen och den höga standard som kommer implementeras i samhället. 

Samtidigt kommer det att krävas av verksamheter att hela tiden efterlysa vad som efterfrågas 

av kunden och marknaden för att ständigt hålla sig konkurrenskraftiga. 
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Enligt Ślusarczyk (2018) upplever många verksamheter att Industri 4.0 är ett utmärkt tillfälle 

för utveckling samt för att öka sin konkurrenskraft på marknaden. Detta har dock resulterat i att 

tillämpningen av Industri 4.0 i samhället blivit oundvikligt och verksamheter känner ett måste 

att tillämpa Industri 4.0 för att ligga i fas med utvecklingen på marknaden. Baserat på tabell 5 

är det endast en till författare utöver Slusarczyk som håller med om effekten av en 

kundorienterad produktion.  Om detta stämmer anser vi att denna effekt är en nackdel för både 

samhället men även verksamheterna då man riskerar att implementera ett system som man inte 

finner gynnsamheten av. Detta bidrar till ett minskat engagemang i det nya arbetssättet och 

chansen att lyckas med tillämpningen av Industri 4.0 minskar då verksamheter kan förlora 

relevanta faktorer som leder till framgång för att de slarvar eller inte förstår innebörden av 

Industri 4.0. Därför är det av stor vikt att göra tillämpningen av Industri 4.0 så tydlig som 

möjligt för att ha en ökad chans till framgång. 

 

5.3 Analys av studiens lärdomar 
Under denna studie har vi lärt oss mycket, både inom vetenskapligt skrivande men även 

berörande ämnet vi valt att skriva om. För vissa av oss var Industri 4.0 ett okänt begrepp och 

under studiens tid har kunskapen om Industri 4.0 och dess definition gett oss en djupare 

förståelse för vilken transformation som industrin och verksamheter går igenom i dagens 

samhälle. Genom att välja en litteraturstudiemetod har vi lärt oss att ha ett kritiskt tänkande vad 

gäller datainsamling. Trots att litteraturstudien gav oss en mer sammanställd överblick över 

ämnet så var det oerhört tidskrävande och energikrävande att läsa så mycket litteratur som 

denna metod krävde. En lärdom till nästkommande arbete är att kombinera en kvalitativ och en 

kvantitativ studie för att underlätta skrivandet och informationssökandet för att få mer variation 

i arbetet. Dessutom ökar det arbetssättet studiens validitet. 
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6. Slutsats  

Syftet med denna studie har varit att studera hur Industri 4.0 påverkar den hållbara utvecklingen 

samt de utmaningar som kan uppstå i samband med implementering av Industri 4.0. 

De effekter som uppstår i samband med tillämpningen av Industri 4.0 i varje hållbarhetsaspekt 

är: 

 

Ekonomiska hållbarhetseffekter: en ekonomisk besparing, högre produktivitet, förändring 

och effektivisering av gamla processer, kvalitetsförbättring samt ett främjande av innovativa 

idéer.  

Sociala hållbarhetseffekter: ökad arbetslöshet, krav på högre utbildningsnivå, komplexa 

förändringar, högre samverkan mellan människa och maskin samt minskad fysisk belastning.  

Ekologiska hållbarhetseffekter: resurs- och energibesparing, lokalproducering, 

avfallsminskning, minskning av felleveranser och logistikprocesser samt transparens. 

 

När det kommer till utmaningar som tillkommer vid en tillämpning av Industri 4.0 är det flera 

nyckelfaktorer som utges som utmaningar och dessa är:  

 

 Industri 4.0 har en större inverkan på små- och medelstora företag. 

 Tillämpningen kräver en demografisk förändring i verksamheten. 

 Industri 4.0 har i dagsläget en lång implementeringstid, detta för att utvecklingen av 

arbetssättet ännu inte är klart. 

 Industri 4.0 kräver en omvandling av den interna standarden till en internationell 

standard för att förenkla datahanteringen. 

 Definiera ägarskap av data mellan verksamheter. 

 Hitta säkerhetslösningar för data och verksamhet. 

 Skapa samarbeten med kunder och leverantörer. 

 Skapa kundorienterade produktioner. 

 

Denna studie har gett oss många nya kunskaper vad gäller vetenskapligt skrivande samt ämnet 

Industri 4.0. Metodvalet litteraturstudie har varit både krävande och lärorikt och har bidragit till 

att vi alla fått ett mer kritiskt tänkande som kommer att följa med oss ut i arbetslivet. 
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7. Förslag till vidare forskning 

Utifrån vår studie och det vi läst har vi tagit upp förslag till vidare forskning på de delar som 

vi anser har en bristfällig forskning idag. 

- Idag finns det ett gap i förhållande till den ekologiska hållbarhetsaspekten i förhållande 

till Industri 4.0. Det gapet, baserat på vår litteraturstudie, är att forskning inte tar upp de 

negativa effekterna som Industri 4.0 kan ha på det ekologiska perspektivet. Detta kanske 

blir förtydligat om några år när utvecklingen av Industri 4.0 kommit längre. 

- Utifrån studien fanns det en brist på forskning vad gäller påverkandet av de psykiska 

påfrestningar som kan tillkomma vid implementering av Industri 4.0 i förhållande till 

den sociala aspekten.  

- Vidare forskning bör behandla frågan och lösningen angående den tekniska 

arbetslösheten och hur man ska nyttja den kompetens som finns i verksamheterna idag 

innan det leder till en ökad arbetslöshet i samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67 

 

8. Referenser  

Amedeo, D., Golledge G. R., & Stimson, J. R. (2009). Person-Environment- Behavior 

Research Investigating Activities and Experiences in Spaces and Environments. New York: 

The Guildford Press. 

 

Alcácer, V., & Cruz-Machado, V. (2018). Scanning the Industry 4.0: A Literature Review on 

Technologies for Manufacturing Systems. Karabuk University. 

Doi:10.1016/j.jestch.2019.01.006 

 

Ammenberg Jonas (2012). Miljömanagement: Miljö- och hållbarhetsarbete i företag och 

organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ashibani, Y & Mahmoud, Q. (2017). Cyber physical systems security: Analysis, challenges 

and solutions. ScienceDirect. Vol: 68, PP: 81-97.  

Doi: https://doi.org/10.1016/j.cose.2017.04.005 

 

Badenhorst, C. (2018). Citation practices of postgraduate students writing literature reviews. 

Memorial University of Newfoundland. Volym (16), 121-135. doi:10.18546/LRE.16.1.11 

 

Bauer, W. (2014). Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland. Berlin: 

https://www.produktionsarbeit.de/content/dam/produktionsarbeit/de/documents/Studie-

Industrie-4-0-Volkswirtschaftliches-Potential-fuer-Deutschland.pdf 

 

Bessant, J., Tidd, J. (2011). Innovation and entrepreneurship. John Wiley & Sons Ltd: United 

Kingdom  

 

Bier, G., Niehoff, S., Ziems, T., & Xue, B. (2017). Sustainability Aspects of a Digitalized 

Industry – A Comparative Study from China and Germany. Journal of Precision engineering 

and Manufacturing-green Technology, V (4). 227-234. Doi: 10.1007/s40684-017-0028-8 

 



 

 68 

Biggam, J. (2008). Succeeding with your Master’s Dissertation A step-by-step handbook.  First 

edition. Berkshire: McGraw-Hill Education. 

 

Biggam, J (2015) Succeeding with your master´s dissertation A step-by-step handbook. Third 

edition. Berkshire: McGraw-Hill Education.  

Biggam, J. (2017) Succeeding with your Master´s dissertation A step-by-step handbook. Fourth 

edition. Berkshire: McGraw-Hill Education.  

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2014). Metod för teknologer: examensarbete enligt 4-fasmodellen. 

(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

 

Blunck, E., Wertmann, H. (2017) Industry 4.0- an opportunity to realize sustainable 

manufacturing and its potential for a circular economy. Dubrovnik international economic 

meeting. Vol 3. No 1. file:///C:/Users/nouno/Downloads/48_Blunck_Werthmann%20(2).pdf 

 

Bonilla, S, Silva, H, da Silva, M, Goncalves, R F., & Sacomano, J. (2018). Industry 4.0 and 

sustainability implications: A scenario-based analysis of the impact and challenges. 

Sustainability, Vol: 10, pp: 1-24. Doi: 10.3390/su10103740 

Bossen, H. & Ingemansson, J. (2016) Digitalisering av svensk industri-kartläggning av svenska 

styrkor och utmaningar. Vinnova  

 

Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M., & Rosenberg, M. (2014). How Virtualization, 

Decentralization and Network Building Change the Manufacturing Landscape: An Industry 4.0 

Perspective. International Journal of Information and Communication Engineering, V (8) 

,https://waset.org/publications/9997144/how-virtualization-decentralization-and-network-

building-change-the-manufacturing-landscape-an-industry-4.0-perspective 

 

 



 

 69 

Brikel, H., Veile, J., Müller, J., Hartmann, E., & Voigt, K. (2018). Development of a Risk 

Framework for Industry 4.0 in the Context of Sustainability for Established Manufacturers. 

Sustainability, V(11). Doi:10.3390/su11020384  

 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB: Malmö 

 

Caruso, L. (2018) Digital innovation and the fourth industrial revolution: epochal social 

changes? Springer-Verlag London. Vol 33. Issue 3. Pp 379-392. Doi: 10.1007/s00146-017-

0736-1 

Cornelis de Man, J. & Strandhagen, J-O. (2017). An Industry 4.0 research agenda for 

sustainable business models. Department of Production and Quality Engineering. Volym (63), 

PP: 721-726.  https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.03.315 

 

Cöster, M., Ekenberg, L., Gullberg, C., Westelius, A. & Wettergren, G. (2017) Organisering 

och digitalisering- att skapa värde i det 21:a århundradet. Liber AB: Stockholm 

 

 

Davies, R (2015) Industry 4.0: Digitalisation for productivity and growth. European parliament 

think tank.  

 

Demaria, A. (2013). Innovation. Elsevier. V. 62. No. 3. Doi: 10.1016/j.jacc.2013.06.002 

Dempsey, N., Bramley, G., Power, S., & Brown, C. (2009). The Social Dimension of 

Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability. Wiley Inter Science. V(19), 

289-300. Doi:10.1002/sd.417 

 

Denscombe, M (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

Dohale, V., & Kumar, S. (2019). A review of Literature on Industry 4.0. National Institute of 

Industrial Engineering (NITIE). 



 

 70 

https://www.researchgate.net/publication/328345685_A_Review_of_Literature_on_Industry_

40 

 

Dominic, C. (2019). Vetenskapligt förhållningssätt och att resonera förnuftigt. [PowerPoint-

presentation]. Hämtad 2019-04-02 från https://lms.hig.se/bbcswebdav/pid-667595-dt-content-

rid-5018755_1/courses/IEG505.27413.2019/F1%283%29.pdf 

 

Eduardo, S. (2002). Advances in human performance and cognitive engineering research. 

Department of Management, V(1), SBN: 0-7623-0864-8.  

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Erol, S., Jäger, A., Hold, P., Ott, K., & Sihn, W. (2016). Tangible Industry 4.0: a 

scenario-based approach to learning for the future of production. Elsevier B.V, V(54), 13-18. 

Doi: 10.1016/j.procir.2016.03.162  

 

Fernandez, E. (2016). Threat Modeling in Cyber-Physical Systems. In: IEEE. 

DOI: 10.1109 / DASC-PICom-DataCom-CyberSciTec.2016.89 

 

Fink, A. (2014) Conducting research literature reviews- from the internet to paper. Fourth 

edition. Sage publications inc. Los Angeles. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation. Stockholm: Natur och Kultur. 

Gabriel, M., & Pessl, E. (2016). Annals of Faculty Engineering Hunedoara. International 

Jounal of Engineering, V(1), http://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2016/ANNALS-2016-2-21.pdf 

 



 

 71 

Galvan, J. (2013). Writing Literature Reviews: A Guide for Students of the Social and 

Behavioral Sciences. Pyrczak Publishing: California. Fifth Edition. ISBN-13: 978-

1936523030. 

 

Gold, J.; Walton, J.; Cureton, P.; Anderson, L. (2011). Theorising and practitioners in HRD the 

role of abductive reasoning. Journal of European Industrial Training, 35(3), 230-246.  

 

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S. & Palaniswami, M.(2013) Internet of Things (IoT): A vision, 

architectural elements, and future directions. Future Gener. Comput. Syst. 29, 1645–1660 

 

Prause, G. (2015). Sustainable business models and structures for Industry 4.0. Journal of 

security and sustainability issues. Vol: 5 (2), PP: 159-169. 

http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2015.5.2(3) 

 

Hagberg, J., Sundström, M. & Egels-Zandén, N. (2016) The digitalization of retailing: an 

exploratory framework. International Journal of Retail; Distribution Management, Vol. 44 

Issue: 7,pp.694-712,  https://doi.org/10.1108/IJRDM-09-2015-0140 

Hannover Messe. (2014). Industry 4.0 – from vision to 

reality.https://www.siemens.com/press/pool/de/events/2014/industry/2014-04-

hannovermesse/background-indutrie40-e.pdf 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori. 

Studentlitteratur AB: Lund. 

Harvard Business Essentials. (2003). Managing creativity and innovation. Harvard Business 

School: Boston Massachusetts 

 

Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs., & Kohl, H. (2016). Holistic Approach for Human Resource 

Management in Industry 4.0. Elsevier B.V. , V(54), 1-6. Doi: 10.1016/j.procir.2016.05.102 

 

Henricson M. (2012) Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. 

1. uppl. ed. Lund: Studentlitteratur 

 



 

 72 

Hermann, C., Schmidt, C., Kurle, D., Blume, S., & Thiede, S. (2014). Sustainability in 

Manufacturing and Factories of the Future. International Journal of Precision Engineering and 

Manufacturing-Green Technology, V(1), 283-292. Doi: 10.1007/s40684-014-0034-z 

 

Hox, J., & Boeije, H. (2005). Data collection, primary versus secondary. Encyclopedia of social 

measurement, V(1), 593-599. http://www.joophox.net/publist/ESM_DCOL05.pdf 

 

Hubbard, G. (2009). Measuring organizational performance: Beyond the triple bottom line. 

Business Strategy and the Environment, vol: 18(3), pp: 177-191. Doi: 

https://doi.org/10.1002/bse.564 

 

 

Högskolan i Gävle. (2018). Ekologisk hållbarhet. Hämtad 2018-05-02 

https://www.hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Vart-arbete-for-en-hallbar-utveckling/Vad-ar-

hallbar-utveckling-pa-Hogskolan/Ekologisk-hallbarhet.html 

 

IoT Sverige. (2018). Vad är sakernas internet, Internet of Things (IoT)? Hämtad 2019-04-20 

http://iotsverige.se/internet-things-2/ 

 

Internet of Things. 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and 

Engineering(ICACTE). Doi: 10.1109 / ICACTE.2010.5579543 

 

Iveroth, I., Lindvall, J. & Magnusson, J (2018) Digitalisering och styrning Studentlitteratur: 

Lund 

 

Jacobsen, I. D. (2002). Vad, hur och varför? - Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen (01). Lund: Studentlitteratur  

 

Jazdi, N. (2014). Cyper physical systems in the context of Industry 4.0. IEEE International 

Conference on Automation. Doi: 10.1109/AQTR.2014.6857843 

 



 

 73 

Kagermann, H., Wahlster, W. & Helbig, J. (2013) Recommendations for Implementing the 

Strategic Initiative Industrie 4.0; National Academy of Science and Engineering: Munich, 

Germany. 

 

Khan, K., Kunz, R., Kleijnen, J., & Antes, G. (2003). Five steps to conducting a systematic 

review. Journal of the royal society of medicine, V(96), 118-121,  Doi: 

10.1177/014107680309600304 

Kiel, D., Müller, J. M., Arnold, C., & Voigt, K.-I. (2017). Sustainable Industrial Value Creation: 

Benefits and Challenges of Industry 4.0. International Journal of Innovation Management, Vol 

21, issue 8, pp 1-34. Doi: 10.1142 / S1363919617400151 

 

Kotzab, H., Seuring, S., Muller, M., Reiner, G. (2005) Research methodologies in supply chain 

management. Physica-Verlag Heidelberg. New York. 

 

KTH. (2018). Ekologisk hållbarhet. Hämtad: 2019-05-02 https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-

utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-

development/ekologisk-hallbarhet-1.432074  

KTH. (2018). Ekonomisk hållbarhet. Hämtad: 2019-04-25 https://www.kth.se/om/miljo-

hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-

development/ekonomisk-hallbarhet-1.431976 

Lasi, H., & Kemper, H. (2014). Industry 4.0. Institute for Information Systems, V(6), 239-242. 

Doi:  10.1007/s11576-014-0424-4. 

 

Lee, J., Kao, H., & Yang, S. (2014). Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and 

big data environment. International Scientific Committee, Vol(6), 3-8. 

doi:10.1016/j.procir.2014.02.001 

 

Lehtonen, M. (2004). The environmental–social interface of sustainable development: 

capabilities, social capital, institutions. Universite´ de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelinesv 

V(49), 199-214. Doi: 10.1016/j.ecolecon.2004.03.019 



 

 74 

 

Leonhardt, F., & Wiedemann, A. (2015). Realigning Risk Management in the Light of Industry 

4.0. University of Siegen. Doi: 10.2139/ssrn.2678947 

 

Littig, B., & Griessler, E. (2005). Social sustainability: a catchword between political 

pragmatism and social theory. Department of Sociology, Institute for Advanced Studies, V(8), 

65-70. Doi: 10.1504/IJSD.2005.007375 

 

Lopes Sousa Jabbour, A.B.; Jabbour, C.J.C.; Foropon, C.; Godinho Filho, M. (2018) When 

titans meet—Can industry 4.0 revolutionise the environmentally-sustainable manufacturing 

wave? The role of critical success factors. Technol. Forecast. Soc. Chang. 132, 18–25 

 

 

Markin, R., & Whalen, S. (2000). Laboratory Automation: Trajectory, Technology, and 

Tactics. Clinical Chemistry Forum, V(46), 764-771.    

http://clinchem.aaccjnls.org/content/clinchem/46/5/764.full.pdf 

 

Meissner, H., Ilsen, R., & Aurich. (2017). Analysis of control architectures in the context of 

Industri 4.0. Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, V (62), 165-169. Doi: 

10.1016/j.procir.2016.06.113 

 

Mohamed, M. (2018). Challenges and benefits of industry 4.0: An overview. International 

Journal of Supply and Operations Management, Vol 5, Issue 3, pp 256-465. 

 

Moldan, B., Janousková, S., & Hák, T. (2012). How to understand and measure environmental 

sustainability: Indicators and targets. Charles University Environment Center, V(7), 4-13. Doi: 

10.1016/j.ecolind.2011.04.033  

 

  

Mosterman, P, & Zander, J 2016, 'Industry 4.0 as a Cyber-Physical System study', Software & 

Systems Modeling, vol:15 (1), pp. 17-29. DOI: 10.1007 / s10270-015-0493-x 

  



 

 75 

Müller, J,. Dotzauer, V., & Voigt, K-I. (2017). Industry 4.0 and its impact on reshoring 

decisions of German manufacturing enterprises. Supply Management Research : Aktuelle 

Forschungsergebnisse, pp: 165-179. 

 

 

Müller, J., Kiel, D., & Voigt, K.-I. (2018). What Drives the Implementation of Industry 4.0? 

The Role of Opportunities and Challenges in the Context of Sustainability. Sustainability, Vol: 

10(1), PP: 247-271. https://dx.doi.org/10.3390/su10010247 

 

 

Müller, J., & Voigt, K. (2018). Sustainable Industrial Value Creation in SMEs: A Comparison 

between Industry 4.0 and Made in China 2025. Journal of Precision engineering and 

Manufacturing-green Technology, V(5). 659-670. Doi: 10.1007/s40684-018-0056-z 

 

  

 

Nagy, J., Olah, J., Erdei, E., Màté, D. & Popp, J. (2018) The role and impact of industri 4.0 ant 

the internet of things on the business strategy of the value chain- the case of Hungary Doi: 

10.3390/su10103491 

 

Nascimento, A. & Bellini, C. (2018) Artificial intelligence and industry 4.0: The next frontier 

in organizations. Brazilian Adminitration Review. Doi: 10.1590/1807-7692bar2018180152 

Nationalencyklopedin. (u.å.). Demografi. Hämtad 2019-04-27 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/demografi 

 

Nationalencyklopedin. (u.å.). Hållbar utveckling. Hämtad 2019-03-31 från  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hållbar-utveckling 

 

Negnevitsky, M. (2011). Artificial intelligence- A guide to intelligent systems. Pearson 

Education Limited. Third edition. England. 

 



 

 76 

Nurse, K. (2006). Culture as the Fourth Pillar of Sustainable Development . Institute of 

International Relations, V(11), 28-40. 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1&type=pdf&doi=10.1.1.183.5662 

 

Oesterreich, D. T., & Teuteberg, F. ( 2016). Understanding the implications of digitisation and 

automation in the context of Industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research 

agenda for the construction industry. Computers in Industry, V(83), 121-139. Doi: 

10.1016/j.compind.2016.09.00620 

 

Onnasch, L., Wickens, C., Li, H., & Manzey, D. (2014). Human Performance Consequences of 

Stages and Levels of Automation: An Integrated Meta-Analysis. Human Factors and 

Ergonomics Society, V(56), 476-488. Doi 10.1177/0018720813501549 

 

 

Park, S-C. (2017) The fourth industrial revolution and implications for innovative cluster 

policies. Springer London. Vol 33. Issue 3. pp 433-445. Doi: 10.1007/s00146-017-0777-5 

 

Patel, R., och Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 

Pereira A.C., & Romero, F. (2017). A review of the meanings and the implications of the 

Industry 4.0 concept. Procedia Manufacturing, Vol.13, pp. 1206-1214. Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.032 

 

Philbeck, T., Davis, N. (2018) The fourth industrial revolution: shaping a new era. Journal of 

international affairs. Vol 72. Issue 1.  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4c643ef5-0899-47d9-

80f1-0d856d45df1c%40sdc-v-sessmgr03 

 

Posada, J, Toro, C, Barandiaran, I, Oyarzun, D, Stricker, D, de Amicis, R, Pinto, E, Eisert, P, 

Dollner, J, & Vallarino, I. (2015). 'Visual Computing as a Key Enabling Technology for 



 

 77 

Industrie 4.0 and Industrial Internet'. IEEE Computer Graphics And Applications, vol: 35 (2), 

pp. 26-40. Doi: 10.1109 / MCG.2015.45 

 

Paravizoa, E., Chaimb, O., Braatza, D., Muschardc, B., & Rozenfeldb, H. (2018). Exploring 

gamification to support manufacturing education on industry 4.0 as an enabler for innovation 

and sustainability. Elsevier B.V, V(21), 438-445. Doi: 10.1016/j.promfg.2018.02.142 

      

      

Peukert, B., Benecke, S., Clavell, J., Neugebauer, S., Nissen, N-F. & Uhlmann, E. (2015) 

Addressing sustainability and flexibility in manufacturing via smart modular machine tool 

frames to support sustainable value creation. Procedia CIRP. Vol. 29. Pp 514-519. 

     

Prange, C., Schlegelmilch, B. (2018). Managing innovation dilemmas: The cube solution. 

Elsevier. V. 61. Issue 2. 309-322. Doi: 10.1016/j.bushor.2017.11.014 

 

Prince, M. J., & Felder, R. M. (2006). Inductive teaching and learning methods: Definitions, 

comparisons, and research bases. Journal of Engineering Education, V(95), 123-138. Doi: 

10.1002/j.2168-9830.2006.tb00884.x 

 

Protonen. (2016). Från ”Good” till ”Great”! Rätt människa på rätt plats (1). Proton gorup.  

 

Radziwon, A,. Bilberg, B., Bogers, M. & Madsen, E-S. (2014). The Smart Factory: Exploring 

adaptive and flexible manufacturing solution “s. Procedia Engineering, Vol: 69, pp: 1184-

1190. Doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.03.108 

 

Rehnström, A. (2018). Systemidentifiering och felklassificering av tvåtankssystem 

(Examensarbete, Högskolan i Gävle). Hämtad från http://hig.diva- 

portal.org/smash/get/diva2:1222618/FULLTEXT01.pdf 

 

Rienecker, L., & Jørgensen, P. (2018). Att skriva en bra uppsats (4). Stockholm: Liber. 

 



 

 78 

Rojko, A. (2017). Industry 4.0 Concept: Background and Overview. ECPE European Center 

for Power Electronics, V(11). doi: 10.3991/ijim.v11i5.7072 

 

Römer, T., & Bruder, R. (2015). User centered design of a cyber-physical support solution for 

assembly processes. Elsevier B.V, V(3), 456-463. Doi: 10.1016/j.promfg.2015.07.208 

 

Sarker, S., & Lee, A. (2002).  Using a positivist case research methodology to test three 

competing theories-in-use of business process redesign, Journal of the Association for 

Information Systems, V( 2). Doi: 10.17705/1jais.00019 

 

Schmid, R., Möhring, M., Härting, R., Reichstein, C., Neumaier, P., & Jozinovic, P. (2015). 

Industry 4.0 - Potentials for Creating Smart Products: Empirical Research Results. Business 

Information Systems. Vol. 2018. 16-27. doi: 10.1007/978-3-319-19027-3 

 

 

Schröder, C. (2017). The Challenges of Industry 4.0 for Small and Medium-sized Enterprises. 

THE FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/12683.pdf 

 

Seow, C., & Jamali, D. (2006) Insights into triple bottom line integration from a learning 

organization perspective. Business Process Management Journal, Vol: 12(6), pp: 809-821. Doi: 

https://doi.org/10.1108/14637150610710945 

 

Semcon. (2019). Vad är digitalisering. Hämtad 2019-03-11 https://semcon.com/sv/vad-vi- 

gor/smart-products/vad-ar-digitalisering/  

 

Ślusarczyk, B. (2018). Industry 4.0 -  Are we ready?. Polist Journal of management studies, 

V(17),  DOI: 10.17512/pjms.2018.17.1.19 

 

Sohlberg, P.,  Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former- Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Liber AB. Stockholm. 

 



 

 79 

 

Stimec, A., Grima, F. (2019). The impact of implementing continuous improvement upon stress 

within a lean production framework. International journal of production research. Vol 57. Issue 

5. pp 1590-1605. Doi: 10.1080/00207543.2018.1494391 

 

Stock, T., & Seliger, G. (2016). Opportunities of Sustainable Manufacturing in Industry 4.0. 

13th Global Conference on Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource 

Use, V(40), 536-541. Doi: 10.1016/j.procir.2016.01.129 

 

  

Sveriges Miljömål. (2019). Miljömålen. Hämtad 2019-05-02 

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 

 

Tan, L. & Wang, N. (2010). Future internet: The Internet of Things. 3rd International 

Conference on Advanced Computer Theory and Engineering(ICACTE). Doi: 

10.1109/ICACTE.2010.5579543 

 

Tegmark, M. (2017) Liv 3.0- Att vara människa i den artificiella intelligensens tid. Volante. 

Stockholm. 

 

Thomas, D. (2006). A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data. 

University of Auckland, School of Population Health,  

V(27), 237-246. Doi: 10.1177/1098214005283748 

 

Tjora, A. (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap: Kvalitativ forskning i praktiken. 

Lund: Studentlitteratur AB.  

Torjman, S. (2000). The social dimenstion of sustainble development. Caledon Institute of 

Social Policy. ISBN – 1-894598-00-8 

 

Tsvetkova, A. (2017). What does Industry 4.0 mean for sustainable development. Law and 

Internet Foundation, V(2),294-297 https://www.netlaw.bg/p/r/a/raya-tsvetkova-industry-4-

1654.pdf 



 

 80 

 

Tupa, J.; Simota, J.; Steiner, F. (2017) Aspects of Risk Management Implementation for 

Industry 4.0. Procedia Manuf., 11, 1223–1230 

 

Unger, H., Börner, F., & Müller, E. (2017). Context Related Information Provision in Industry 

4.0 Environments. Procedia Manufacturing, vol. 11, pp. 796–805. 

Doi:10.1016/j.promfg.2017.07.181 

 

Vaidya, S., Ambad, P. & Bhosle, S. (2018). Industry 4.0 – A Glimpse. Procedia Manufacturing, 

Vol. 20, pp. 233–238. Doi: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034 

 

 

Wang, S., Wan, J., Zhang, C (2016). Implementing Smart Factory of Industrie 4.0: An Outlook. 

. International Journal of Distributed Sensor Networks, Vol 12, Issue: 1, Page: 1-10. DOI: 

10.1155 / 2016/3159805. 

 

 

White, L., & Lee, G. (2006). Operational research and sustainable development: Tackling the 

social dimension. European Journal of Operational Research, V(193), 683-692. Doi: 

10.1016/j.ejor.2007.06.05737 

 

Yin, R, K. (2009). Case Study Research Design and Methods. 4. uppl., USA: SAGE 

Publications, Inc.  

 

Yin, R. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Studentlitteratur AB. 

Upplaga 1. Lund. 

 

 

Yusuf, F., & Brutar, D. (2017). INDUSTRI 4.0 Vad kan digitalisering av produktionen i 

tillverkande fordonsföretag ge för potentiella fördelar? (Examensarbete, KTH Industriell 

teknik och management, Stockholm). Hämta från http://kth.diva- 

portal.org/smash/get/diva2:1151666/FULLTEXT01.pdf?fbclid=IwAR1g5lJVJ_rITTpfBz- 

kNqEhYht-4VeGHRuMzXq3RH8qdEJ9ix-M-nCrUAs 



 

 81 

 

 

Östlundh, L. (2012) Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s. 57-79). Lund: Studentlitteratur AB.  

 

 

 


