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utmaningar i norra Sverige
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Projektet i korthet
Ett projekt bestående av flera delar
• Behovsinventering
• Självskattning
• Kunskapsspridning
• Åtgärder

Idag arbetar vi med delen som formellt heter Kunskapsspridning om
Industri 4.0 i den industriella värdekedjan

Workshopserien

4 Vägen framåt

3 Kompetensförsörjning

1 Industrins behov

2 Industri 4.0

Kort om dagens studie
• En självskattningsstudie om digitalisering, automation och autonomi
• Hur står sig norra Sverige mot andra regioner?
• Målen är:
• Att presentera en bild av mognadsgraden i regionen
• Att få en uppfattning om synen på Industri 4.0 i regionen
• Att få en uppfattning om förutsättningarna för att jobba med Industri 4.0 som
vision
• Att få igång en diskussion om hur man kan gå från Buzzword till verkstad

Workshopens upplägg
• 13:00-13:10 Introduktion
• 13:10-13:40 Genomgång och analys av självskattningsstudien
• 13:40-13:50 Vad är verklighetsförankringen?
• Kaffe
• 14:00 introduktion till gruppdiskussion
• 14:40 Återsamling
• Grupperna redovisar åtgärdsförslag
• Sammanfattning
• Öppen diskussion

• 15:00 Avslutning

Verkstadsindustrins
utmaningar i norra Sverige
Workshop 2

Vad är Industri 4.0?
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Vad är Industri 4.0 egentligen?
1. Horisontell integrering
1. Fabriken anpassar sig efter nya omständigheter
2. Fabriken optimerar automatiskt produktionsprocessen
3. Integrering med leverantörer och kunder

2. Vertikal integrering
1. Människor, maskiner, och råvaror kommunicerar med varandra
2. Människor, maskiner, och råvaror är digitalt modellerade

Vad är Industri 4.0 egentligen?
3. Smarta produkter
1.
2.
3.
4.

Har information om sin egen tillverkningsprocess
Kan samla in och sända data under tillverkning och användning
Möjliggör digital modellering av fabriken
Gör det möjligt att erbjuda datadrivna tjänster

Varför Industri 4.0?
1. Ökad nyttjandegrad på investerat arbete, kapital, energi, och tid.
2. Ökad omsättning, i synnerhet för tillverkande industrier
3. Specialanpassade produkter till samma pris som masstillverkade

Vad har vi gjort?
• Självskattning om ”mognadsgrad” relativt Industri 4.0
• 10 företag
North Grade
Hultdins
ABB
GE Healthcare
AIT

Indexator
Volvo
Cranab
ÅLÖ
Komatsu Forest

Vad har vi gjort?

Strategi och organisation
Dimension

Definiering av indikatorer

Inga indikatorer existerar
för att bedöma nivån av
implementering av
Industri 4.0

Investeringar

Innovationsledning

Lite kritik:
• Umeå-centrerade
• Bara 10 företag

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Industri 4.0 är en del av
Industri 4.0 är inte del av Industri 4.0 är en fråga
den strategiska
En strategi för Industri
Grad av strategisk implementation den strategiska
på avdelningsnivå men
processen och en strategi 4.0 har definierats
processen
inte integrerat i strategin
är under utveckling

Smart factory
Dimension

Inga indikatorer existerar
för att bedöma nivån av
implementering av
Industri 4.0

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Inga Industri 4.0
investeringar

Inledande Industri 4.0
investeringar i ett
område

Låg nivå av Industri 4.0
investeringar

Nivå 0

Nivå 1

Digital modellering

Vissa maskiner kan
kontrolleras via IT, är
interoperabla eller har
M2M möjlighet

Nivå 2
Maskin- och
systeminfrastruktur kan i
viss utsträckning
kontrolleras via IT, är
interoperabla eller har
M2M möjlighet

En strategi för Industri
4.0 har implementerats i
hela organisationen

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Ett system av indikatorer
existerar och de är
integrerade i den
strategiska processen

Nivå 3
Maskin- och
systeminfrastruktur
kontrolleras via IT, och
viss M2M möjlighet finns

Nivå 4
Maskin- och
systeminfrastruktur kan
helt kontrolleras via IT, är
interoperabla eller det
finns delvis M2M
möjlighet

Nivå 5
Maskin- och
systeminfrastruktur kan
nästan helt kontrolleras
via IT och full M2M
möjlighet finns

Framtida krav för
Masikner och system kan
maskiner och system är
inte uppgraderas
relevanta

Maskinerna möter redan
Vissa maskiner och
Alla maskiner och system
Maskiner och system
vissa av kraven eller kan
system kan uppgraderas kan uppgraderas
möter redan alla krav
uppgraderas
Full digital modellering
Ingen digital modellering Ingen digital modellering Viss digital modellering Viss digital modellering Viss digital modellering
möjlig
Ingen data samlas

Data samlas men
mestadels manuellt

Insamling av data

Ingen data samlas

Användning av data

Data används för vissa
Ingen data tillgänglig för Ingen data tillgänglig för
utvalda ändamål (tex.
framtida nyttjande
framtida nyttjande
högre transparens)

IT-system

Ingen support av ITsystem

Huvudsaklig
affärsverksamhet stödjs
av IT-system

Vissa affärsområden
stöds av IT-system med
viss integrering

Smarta operationer
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Systemintegrerad
informationsdelning

Ingen systemintegrerad
infromationsdelning

Början till
systemintegrerad
informationsdelning
inom företaget

Autonomt guidade arbetsstycken

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Självreagerande processer

Självreagerande
processer används inte

Omfattande digital
Omfattande, digital,
datainsamling inom flera automatiserad insamling
områden
inom alla områden
Data används
Data används inom flera
omfattande fr
områden för optimering
processoptimering
Fullständigt IT-stöd till
processer, full
integrering

IT-system stödjer alla
företagets processer och
der är fullt integrerade

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Informationsdelning
inom företaget, delvis
systemintegrerad

Viss systemintegrerad
informationsdelning
inom företaget och
början till extern sådan

Övervägande
systemintegrerad
informationdelning inom
företaget och delvis
extern sådan

Omfattande
systemintegrerad
informationdelning inom
företaget och delvis
extern sådan

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Experiment i test och
pilotfas

Självreagerande
processer används inte

Självreagerande
processer används inte

Självreagerande
processer används inte

Experiment i test och
pilotfas

Omfattande ITIT-säkerhetslösningar har säkerhetslösningar är
IT-säkerhetslösningar ha
blivit delvis
implementerade,
implementeras inom alla
implementerade
existerande luckor håller relevanta områden
på att täckas
Initiala lösningar är
planerade för
molnbaserad mjukvara,
datalagring, och analys
av data

Initiala lösningar
implementerade

Flera lösningar
implementerade

Nivå 3
Produkter har flera IKT
funktioner,
interrelaterade

Nivå 4
Produkterna har flera IKT
funktioner inom olika
områden

Nivå 5
Produkter har
omfattande IKT
funktionalitet

IT-säkerhet

Inga IT-skerhetslösningar Initiella ITär implementerade eller säkerhetslösningar
håller på att utvecklas
planerade

Användning av "moln"

Molnlösningar används
inte

Molnlösningar används
inte

Molnlösningar används
inte

Nivå 0

Nivå 1
Produkter visar första
tecken på IKT
funktionalitet

Nivå 2

Ingen IKT funktionalitet

Relevant data samlas
digitalt i vissa områden
Viss data används för att
oprimera processer (tex.
förutspå underhåll)
Vissa affärsområden
stöds av IT-system och
det är integrerade med
varandra

Flera ITsäkerhetslösningar
planeras och initiala
lösningar är under
utveckling

Smarta produkter
Dimension
Informations- och
kommunicationsteknologi (IKT)
"add-on" funktionalitet

Nivå 5

En strategi för Industri
4.0 håller på att
implementeras

Vida Industri 4.0
Industri 4.0 investeringar Industri 4.0 investeringar
investeringar i hela
i ett fåtal områden
i flera områden
organisationen
Uniform,
Innovationsledning i
Innovationsledning i flera avdelningsöverskridande
Ingen innovationsledning Ingen innovationsledning Ingen innovationsledning
enstaka områden
avdelningar
innovationsledning på
plats

Maskin- och
systeminfrastruktur kan
Utrustningsinfrastruktur, nuvarande
inte styras via IT, ingen
M2M kommunikation
Utrustningsinfrastruktur,
målsättning

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Nivå 4

Produkter har viss IKT
funktionalitet

Används inom vissa
områden eller även i hela
verksamheten
Används inom vissa
områden eller även i hela
verksamheten

Använding av data

Ingen insamling av data

Ingen insamling av data

Data samlas in men
används/analyseras ej

Data analyseras/används Data analyseras/används Data analyseras/används

Datadrivna tjänster
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Datadrivna tjänster

Inga datadrivna tjänster
tillhandahålls

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Andel av omsättning

Ingen andel av
omsättningen

Datadrivna tjänster står
för < 1% av
omsättningen

Andel av insamlad data som
används

Datadrivna tjänster står
för < 2.5% av
omsättningen
0-20% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för < 7.5% av
omsättningen
20-50% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för < 10% av
omsättningen
20-50% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för > 10% av
omsättningen
Mer än 50% av insamlad
data används

Nivå 5
Anställda har alla
relevanta kompetenser
inom flera relevanta
områden

Ingen data används

Ingen data används

Anställda
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Anställdas kompetens

Ingen kompetens

Anställda har låg
kompetens inom ett
relevant område

Anställda har låg
kompetens inom flera
relevanta områden

Anställda har tillräcklig
kompetens inom vissa
områden

Anställda har tillräcklig
kompetens inom flera
områden

Nivå 5
Datadrivna tjänster är
fullt integrerade i
affärsmodellen och med
kunden

Metodologi

Strategi och organisation
Dimension

Definiering av indikatorer

Inga indikatorer existerar
för att bedöma nivån av
implementering av
Industri 4.0

Investeringar

Innovationsledning

• Bedömer mognad i 6 dimensioner
• Ger en nivå 0 – 5
Nivå 0: Outsider
Nivå 1: Beginner
Nivå 2: Intermediate
Nivå 3: Experienced
Nivå 4: Expert
Nivå 5: Top performer

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Industri 4.0 är en del av
Industri 4.0 är inte del av Industri 4.0 är en fråga
den strategiska
En strategi för Industri
Grad av strategisk implementation den strategiska
på avdelningsnivå men
processen och en strategi 4.0 har definierats
processen
inte integrerat i strategin
är under utveckling

Smart factory
Dimension

Inga indikatorer existerar
för att bedöma nivån av
implementering av
Industri 4.0

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Inga Industri 4.0
investeringar

Inledande Industri 4.0
investeringar i ett
område

Låg nivå av Industri 4.0
investeringar

Nivå 0

Nivå 1

Digital modellering

Vissa maskiner kan
kontrolleras via IT, är
interoperabla eller har
M2M möjlighet

Nivå 2
Maskin- och
systeminfrastruktur kan i
viss utsträckning
kontrolleras via IT, är
interoperabla eller har
M2M möjlighet

En strategi för Industri
4.0 har implementerats i
hela organisationen

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Ett system av indikatorer
existerar och de är
integrerade i den
strategiska processen

Nivå 3
Maskin- och
systeminfrastruktur
kontrolleras via IT, och
viss M2M möjlighet finns

Nivå 4
Maskin- och
systeminfrastruktur kan
helt kontrolleras via IT, är
interoperabla eller det
finns delvis M2M
möjlighet

Nivå 5
Maskin- och
systeminfrastruktur kan
nästan helt kontrolleras
via IT och full M2M
möjlighet finns

Framtida krav för
Masikner och system kan
maskiner och system är
inte uppgraderas
relevanta

Maskinerna möter redan
Vissa maskiner och
Alla maskiner och system
Maskiner och system
vissa av kraven eller kan
system kan uppgraderas kan uppgraderas
möter redan alla krav
uppgraderas
Full digital modellering
Ingen digital modellering Ingen digital modellering Viss digital modellering Viss digital modellering Viss digital modellering
möjlig
Ingen data samlas

Data samlas men
mestadels manuellt

Insamling av data

Ingen data samlas

Användning av data

Data används för vissa
Ingen data tillgänglig för Ingen data tillgänglig för
utvalda ändamål (tex.
framtida nyttjande
framtida nyttjande
högre transparens)

IT-system

Ingen support av ITsystem

Huvudsaklig
affärsverksamhet stödjs
av IT-system

Vissa affärsområden
stöds av IT-system med
viss integrering

Smarta operationer
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Systemintegrerad
informationsdelning

Ingen systemintegrerad
infromationsdelning

Början till
systemintegrerad
informationsdelning
inom företaget

Autonomt guidade arbetsstycken

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Självreagerande processer

Självreagerande
processer används inte

Omfattande digital
Omfattande, digital,
datainsamling inom flera automatiserad insamling
områden
inom alla områden
Data används
Data används inom flera
omfattande fr
områden för optimering
processoptimering
Fullständigt IT-stöd till
processer, full
integrering

IT-system stödjer alla
företagets processer och
der är fullt integrerade

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Informationsdelning
inom företaget, delvis
systemintegrerad

Viss systemintegrerad
informationsdelning
inom företaget och
början till extern sådan

Övervägande
systemintegrerad
informationdelning inom
företaget och delvis
extern sådan

Omfattande
systemintegrerad
informationdelning inom
företaget och delvis
extern sådan

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Experiment i test och
pilotfas

Självreagerande
processer används inte

Självreagerande
processer används inte

Självreagerande
processer används inte

Experiment i test och
pilotfas

Omfattande ITIT-säkerhetslösningar har säkerhetslösningar är
IT-säkerhetslösningar ha
blivit delvis
implementerade,
implementeras inom alla
implementerade
existerande luckor håller relevanta områden
på att täckas
Initiala lösningar är
planerade för
molnbaserad mjukvara,
datalagring, och analys
av data

Initiala lösningar
implementerade

Flera lösningar
implementerade

Nivå 3
Produkter har flera IKT
funktioner,
interrelaterade

Nivå 4
Produkterna har flera IKT
funktioner inom olika
områden

Nivå 5
Produkter har
omfattande IKT
funktionalitet

IT-säkerhet

Inga IT-skerhetslösningar Initiella ITär implementerade eller säkerhetslösningar
håller på att utvecklas
planerade

Användning av "moln"

Molnlösningar används
inte

Molnlösningar används
inte

Molnlösningar används
inte

Nivå 0

Nivå 1
Produkter visar första
tecken på IKT
funktionalitet

Nivå 2

Ingen IKT funktionalitet

Relevant data samlas
digitalt i vissa områden
Viss data används för att
oprimera processer (tex.
förutspå underhåll)
Vissa affärsområden
stöds av IT-system och
det är integrerade med
varandra

Flera ITsäkerhetslösningar
planeras och initiala
lösningar är under
utveckling

Smarta produkter
Dimension
Informations- och
kommunicationsteknologi (IKT)
"add-on" funktionalitet

Nivå 5

En strategi för Industri
4.0 håller på att
implementeras

Vida Industri 4.0
Industri 4.0 investeringar Industri 4.0 investeringar
investeringar i hela
i ett fåtal områden
i flera områden
organisationen
Uniform,
Innovationsledning i
Innovationsledning i flera avdelningsöverskridande
Ingen innovationsledning Ingen innovationsledning Ingen innovationsledning
enstaka områden
avdelningar
innovationsledning på
plats

Maskin- och
systeminfrastruktur kan
Utrustningsinfrastruktur, nuvarande
inte styras via IT, ingen
M2M kommunikation
Utrustningsinfrastruktur,
målsättning

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Nivå 4

Produkter har viss IKT
funktionalitet

Används inom vissa
områden eller även i hela
verksamheten
Används inom vissa
områden eller även i hela
verksamheten

Använding av data

Ingen insamling av data

Ingen insamling av data

Data samlas in men
används/analyseras ej

Data analyseras/används Data analyseras/används Data analyseras/används

Datadrivna tjänster
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Datadrivna tjänster

Inga datadrivna tjänster
tillhandahålls

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Andel av omsättning

Ingen andel av
omsättningen

Datadrivna tjänster står
för < 1% av
omsättningen

Andel av insamlad data som
används

Datadrivna tjänster står
för < 2.5% av
omsättningen
0-20% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för < 7.5% av
omsättningen
20-50% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för < 10% av
omsättningen
20-50% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för > 10% av
omsättningen
Mer än 50% av insamlad
data används

Nivå 5
Anställda har alla
relevanta kompetenser
inom flera relevanta
områden

Ingen data används

Ingen data används

Anställda
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Anställdas kompetens

Ingen kompetens

Anställda har låg
kompetens inom ett
relevant område

Anställda har låg
kompetens inom flera
relevanta områden

Anställda har tillräcklig
kompetens inom vissa
områden

Anställda har tillräcklig
kompetens inom flera
områden

Nivå 5
Datadrivna tjänster är
fullt integrerade i
affärsmodellen och med
kunden

Metodologi – 6 dimensioner
1. Smarta fabriker
•
•
•
•
•
•

Högt automatiserad produktion
Smarta arbetsstycken
Fabriken som produktionsmiljö
Cyber-fysiska system
Digital modellering av produktionen
Samverkan mellan produktionssystem, informationssystem, och människor

Metodologi – 6 dimensioner
2. Smarta produkter
• Fysiska produkter med ICT, samlar in data om omgivning och status
• Kommunikationen med högre system ger autonom optimering av
tillverkningsprocessen
• Möjligt att övervaka och optimera produkten
• Möjliggör nya tjänster

3. Datadrivna tjänster
• Utveckla nya affärsmodeller och öka värdet för kunden
• Eftermarknad och service baseras på analys av insamlad data

Metodologi – 6 dimensioner
4. Smarta operationer
• Autonomt guidade arbetsstycken

5. Strategi och organisation
• Innovationsledning
• Strategi för Industri 4.0

6. Anställda
• Anställdas kompetens

Resultat – Strategi och organisation
Strategi och organisation
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Industri 4.0 är en del av
Industri 4.0 är inte del av Industri 4.0 är en fråga
den strategiska
En strategi för Industri
Grad av strategisk implementation den strategiska
på avdelningsnivå men
processen och en strategi 4.0 har definierats
processen
inte integrerat i strategin
är under utveckling
Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

En strategi för Industri
4.0 håller på att
implementeras

En strategi för Industri
4.0 har implementerats i
hela organisationen

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Ett system av indikatorer
existerar och de är
integrerade i den
strategiska processen

Definiering av indikatorer

Investeringar

Inga Industri 4.0
investeringar

Inledande Industri 4.0
investeringar i ett
område

Låg nivå av Industri 4.0
investeringar

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Maskin- och
systeminfrastruktur kan
Utrustningsinfrastruktur, nuvarande
inte styras via IT, ingen
M2M kommunikation

Vissa maskiner kan
kontrolleras via IT, är
interoperabla eller har
M2M möjlighet

Maskin- och
systeminfrastruktur kan i
viss utsträckning
kontrolleras via IT, är
interoperabla eller har
M2M möjlighet

Maskin- och
systeminfrastruktur
kontrolleras via IT, och
viss M2M möjlighet finns

Maskin- och
systeminfrastruktur kan
helt kontrolleras via IT, är
interoperabla eller det
finns delvis M2M
möjlighet

Maskin- och
systeminfrastruktur kan
nästan helt kontrolleras
via IT och full M2M
möjlighet finns

Utrustningsinfrastruktur,

Framtida krav för
maskiner och system är

Vissa maskiner och

Alla maskiner och system

Maskinerna möter redan
Maskiner och system
vissa av kraven eller kan

Smart factory
Dimension

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Nivå 5

Inga indikatorer existerar
för att bedöma nivån av
implementering av
Industri 4.0

Innovationsledning

Inga indikatorer existerar
för att bedöma nivån av
implementering av
Industri 4.0

Nivå 4

Vida Industri 4.0
Industri 4.0 investeringar Industri 4.0 investeringar
investeringar i hela
i ett fåtal områden
i flera områden
organisationen
Uniform,
Innovationsledning i
Innovationsledning i flera avdelningsöverskridande
Ingen innovationsledning Ingen innovationsledning Ingen innovationsledning
enstaka områden
avdelningar
innovationsledning på
plats

Masikner och system kan

Resultat – Strategi och organisation

Definiering av indikatorer

Inga indikatorer existerar
för att bedöma nivån av
implementering av
Industri 4.0

Inga indikatorer existerar
för att bedöma nivån av
implementering av
Industri 4.0

Resultat – Smart fabrik
Investeringar

Innovationsledning

Smart factory
Dimension

Inga Industri 4.0
investeringar

Inledande Industri 4.0
investeringar i ett
område

Nivå 0

Nivå 1

Digital modellering

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Ett system av indikatorer
existerar och de är
integrerade i den
strategiska processen

Vida Industri 4.0
Industri 4.0 investeringar Industri 4.0 investeringar
investeringar i hela
i ett fåtal områden
i flera områden
organisationen
Uniform,
Innovationsledning i
Innovationsledning i flera avdelningsöverskridande
Ingen innovationsledning Ingen innovationsledning Ingen innovationsledning
enstaka områden
avdelningar
innovationsledning på
plats

Maskin- och
systeminfrastruktur kan
Utrustningsinfrastruktur, nuvarande
inte styras via IT, ingen
M2M kommunikation
Utrustningsinfrastruktur,
målsättning

Ett system av indikatorer
finns och ger en känsla
av hur väl Industri 4.0 är
implementerat

Vissa maskiner kan
kontrolleras via IT, är
interoperabla eller har
M2M möjlighet

Låg nivå av Industri 4.0
investeringar

Nivå 2
Maskin- och
systeminfrastruktur kan i
viss utsträckning
kontrolleras via IT, är
interoperabla eller har
M2M möjlighet

Nivå 3

Nivå 4
Maskin- och
Maskin- och
systeminfrastruktur kan
systeminfrastruktur
helt kontrolleras via IT, är
kontrolleras via IT, och
interoperabla eller det
viss M2M möjlighet finns finns delvis M2M
möjlighet

Nivå 5
Maskin- och
systeminfrastruktur kan
nästan helt kontrolleras
via IT och full M2M
möjlighet finns

Framtida krav för
Masikner och system kan
maskiner och system är
inte uppgraderas
relevanta

Maskinerna möter redan
Vissa maskiner och
Alla maskiner och system
Maskiner och system
vissa av kraven eller kan
system kan uppgraderas kan uppgraderas
möter redan alla krav
uppgraderas
Full digital modellering
Ingen digital modellering Ingen digital modellering Viss digital modellering Viss digital modellering Viss digital modellering
möjlig
Ingen data samlas

Data samlas men
mestadels manuellt

Insamling av data

Ingen data samlas

Användning av data

Data används för vissa
Ingen data tillgänglig för Ingen data tillgänglig för
utvalda ändamål (tex.
framtida nyttjande
framtida nyttjande
högre transparens)

IT-system

Ingen support av ITsystem

Huvudsaklig
affärsverksamhet stödjs
av IT-system

Vissa affärsområden
stöds av IT-system med
viss integrering

Smarta operationer
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Systemintegrerad
informationsdelning

Ingen systemintegrerad
infromationsdelning

Början till
systemintegrerad
informationsdelning
inom företaget

Relevant data samlas
digitalt i vissa områden

Omfattande digital
Omfattande, digital,
datainsamling inom flera automatiserad insamling
områden
inom alla områden

Viss data används för att
oprimera processer (tex.
förutspå underhåll)
Vissa affärsområden
stöds av IT-system och
det är integrerade med
varandra

Data används
Data används inom flera
omfattande fr
områden för optimering
processoptimering
Fullständigt IT-stöd till
processer, full
integrering

IT-system stödjer alla
företagets processer och
der är fullt integrerade

Nivå 2

Nivå 3

Informationsdelning
inom företaget, delvis
systemintegrerad

Viss systemintegrerad
informationsdelning
inom företaget och
början till extern sådan

Nivå 4
Övervägande
systemintegrerad
informationdelning inom
företaget och delvis

Nivå 5
Omfattande
systemintegrerad
informationdelning inom
företaget och delvis

Resultat – Smart fabrik

Insamling av data

Ingen data samlas

Ingen data samlas

Data samlas men
mestadels manuellt

Användning av data

Data används för vissa
Ingen data tillgänglig för Ingen data tillgänglig för
utvalda ändamål (tex.
framtida nyttjande
framtida nyttjande
högre transparens)

IT-system

Ingen support av ITsystem

Huvudsaklig
affärsverksamhet stödjs
av IT-system

Vissa affärsområden
stöds av IT-system med
viss integrering

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Relevant data samlas
digitalt i vissa områden
Viss data används för att
oprimera processer (tex.
förutspå underhåll)
Vissa affärsområden
stöds av IT-system och
det är integrerade med
varandra

Data används
Data används inom flera
omfattande fr
områden för optimering
processoptimering
Fullständigt IT-stöd till
processer, full
integrering

IT-system stödjer alla
företagets processer och
der är fullt integrerade

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5
Omfattande
systemintegrerad
informationdelning inom
företaget och delvis
extern sådan

Resultat – Smarta operationer
Smarta operationer
Dimension

Omfattande digital
Omfattande, digital,
datainsamling inom flera automatiserad insamling
områden
inom alla områden

Informationsdelning
inom företaget, delvis
systemintegrerad

Viss systemintegrerad
informationsdelning
inom företaget och
början till extern sådan

Övervägande
systemintegrerad
informationdelning inom
företaget och delvis
extern sådan

Systemintegrerad
informationsdelning

Ingen systemintegrerad
infromationsdelning

Början till
systemintegrerad
informationsdelning
inom företaget

Autonomt guidade arbetsstycken

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Autonomt guidade
arbetsstycken används
inte

Experiment i test och
pilotfas

Självreagerande processer

Självreagerande
processer används inte

Självreagerande
processer används inte

Självreagerande
processer används inte

Självreagerande
processer används inte

Experiment i test och
pilotfas

IT-säkerhet

Inga IT-skerhetslösningar Initiella ITär implementerade eller säkerhetslösningar
håller på att utvecklas
planerade

Flera ITsäkerhetslösningar
planeras och initiala
lösningar är under
utveckling

Omfattande ITIT-säkerhetslösningar har säkerhetslösningar är
IT-säkerhetslösningar ha
blivit delvis
implementerade,
implementeras inom alla
implementerade
existerande luckor håller relevanta områden
på att täckas
Initiala lösningar är
planerade för
molnbaserad mjukvara,
datalagring, och analys
av data

Initiala lösningar
implementerade

Flera lösningar
implementerade

Nivå 3
Produkter har flera IKT
funktioner,
interrelaterade

Nivå 4
Produkterna har flera IKT
funktioner inom olika
områden

Nivå 5
Produkter har
omfattande IKT
funktionalitet

Användning av "moln"

Smarta produkter
Dimension
Informations- och
kommunicationsteknologi (IKT)
"add-on" funktionalitet
Använding av data

Molnlösningar används
inte

Molnlösningar används
inte

Molnlösningar används
inte

Nivå 0

Nivå 1
Produkter visar första
tecken på IKT
funktionalitet

Nivå 2

Ingen IKT funktionalitet
Ingen insamling av data

Ingen insamling av data

Produkter har viss IKT
funktionalitet
Data samlas in men
används/analyseras ej

Används inom vissa
områden eller även i hela
verksamheten
Används inom vissa
områden eller även i hela
verksamheten

Data analyseras/används Data analyseras/används Data analyseras/används

Resultat – Smarta operationer

processer används inte

IT-säkerhet

processer används inte

Inga IT-skerhetslösningar Initiella ITär implementerade eller säkerhetslösningar
håller på att utvecklas
planerade

processer används inte

processer används inte

Flera ITsäkerhetslösningar
planeras och initiala
lösningar är under
utveckling

Omfattande ITIT-säkerhetslösningar har säkerhetslösningar är
IT-säkerhetslösningar ha
blivit delvis
implementerade,
implementeras inom alla
implementerade
existerande luckor håller relevanta områden
på att täckas
Initiala lösningar är
planerade för
molnbaserad mjukvara,
datalagring, och analys
av data

Initiala lösningar
implementerade

Flera lösningar
implementerade

Nivå 3
Produkter har flera IKT
funktioner,
interrelaterade

Nivå 4
Produkterna har flera IKT
funktioner inom olika
områden

Nivå 5
Produkter har
omfattande IKT
funktionalitet

Resultat – Smarta produkter
Användning av "moln"

Smarta produkter
Dimension
Informations- och
kommunicationsteknologi (IKT)
"add-on" funktionalitet

Molnlösningar används
inte

Molnlösningar används
inte

Molnlösningar används
inte

Nivå 0

Nivå 1
Produkter visar första
tecken på IKT
funktionalitet

Nivå 2

Ingen IKT funktionalitet

Produkter har viss IKT
funktionalitet

pilotfas

verksamheten

Använding av data

Ingen insamling av data

Ingen insamling av data

Data samlas in men
används/analyseras ej

Data analyseras/används Data analyseras/används Data analyseras/används

Datadrivna tjänster
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Datadrivna tjänster

Inga datadrivna tjänster
tillhandahålls

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Andel av omsättning

Ingen andel av
omsättningen

Datadrivna tjänster står
för < 1% av
omsättningen

Andel av insamlad data som
används

Ingen data används

Ingen data används

Datadrivna tjänster står
för < 2.5% av
omsättningen
0-20% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för < 7.5% av
omsättningen
20-50% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för < 10% av
omsättningen
20-50% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för > 10% av
omsättningen
Mer än 50% av insamlad
data används

Anställda
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Anställdas kompetens

Ingen kompetens

Anställda har låg
kompetens inom ett
relevant område

Anställda har låg
kompetens inom flera
relevanta områden

Anställda har tillräcklig
kompetens inom vissa
områden

Anställda har tillräcklig
kompetens inom flera
områden

Nivå 5
Anställda har alla
relevanta kompetenser
inom flera relevanta
områden

Nivå 5
Datadrivna tjänster är
fullt integrerade i
affärsmodellen och med
kunden

Resultat – Smarta produkter

Användning av "moln"

Smarta produkter
Dimension
Informations- och
kommunicationsteknologi (IKT)
"add-on" funktionalitet

inte

inte

inte

molnbaserad mjukvara,
datalagring, och analys
av data

Resultat – Datadrivna tjänster
Nivå 0

Ingen IKT funktionalitet

Nivå 1
Produkter visar första
tecken på IKT
funktionalitet

Nivå 2

Produkter har viss IKT
funktionalitet

Nivå 3
Produkter har flera IKT
funktioner,
interrelaterade

implementerade

implementerade

Nivå 4
Produkterna har flera IKT
funktioner inom olika
områden

Nivå 5
Produkter har
omfattande IKT
funktionalitet

Använding av data

Ingen insamling av data

Ingen insamling av data

Data samlas in men
används/analyseras ej

Data analyseras/används Data analyseras/används Data analyseras/används

Datadrivna tjänster
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Datadrivna tjänster

Inga datadrivna tjänster
tillhandahålls

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Andel av omsättning

Ingen andel av
omsättningen

Datadrivna tjänster står
för < 1% av
omsättningen

Andel av insamlad data som
används

Ingen data används

Ingen data används

Datadrivna tjänster står
för < 2.5% av
omsättningen
0-20% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för < 7.5% av
omsättningen
20-50% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för < 10% av
omsättningen
20-50% av insamlad data
används

Datadrivna tjänster står
för > 10% av
omsättningen
Mer än 50% av insamlad
data används

Anställda
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Anställdas kompetens

Ingen kompetens

Anställda har låg
kompetens inom ett
relevant område

Anställda har låg
kompetens inom flera
relevanta områden

Anställda har tillräcklig
kompetens inom vissa
områden

Anställda har tillräcklig
kompetens inom flera
områden

Nivå 5
Anställda har alla
relevanta kompetenser
inom flera relevanta
områden

Nivå 5
Datadrivna tjänster är
fullt integrerade i
affärsmodellen och med
kunden

Resultat – Datadrivna tjänster

Datadrivna tjänster
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Datadrivna tjänster står
för < 2.5% av
omsättningen
0-20% av insamlad data
används

Nivå 5
Datadrivna tjänster är
Datadrivna tjänster
Datadrivna tjänster
fullt integrerade i
erbjuds, men utan
erbjuds, men utan
affärsmodellen och med
kundens integrering
kundens integrering
kunden
Datadrivna tjänster står Datadrivna tjänster står Datadrivna tjänster står
för < 7.5% av
för < 10% av
för > 10% av
omsättningen
omsättningen
omsättningen
20-50% av insamlad data 20-50% av insamlad data Mer än 50% av insamlad
används
används
data används

Datadrivna tjänster

Inga datadrivna tjänster
tillhandahålls

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Datadrivna tjänster
erbjuds, men utan
kundens integrering

Andel av omsättning

Ingen andel av
omsättningen

Datadrivna tjänster står
för < 1% av
omsättningen

Andel av insamlad data som
används

Ingen data används

Ingen data används

Anställda
Dimension

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Anställdas kompetens

Ingen kompetens

Anställda har låg
kompetens inom ett
relevant område

Anställda har låg
kompetens inom flera
relevanta områden

Anställda har tillräcklig
kompetens inom vissa
områden

Anställda har tillräcklig
kompetens inom flera
områden

Resultat – Anställda

Nivå 5
Anställda har alla
relevanta kompetenser
inom flera relevanta
områden

Resultat – Anställda

Resultat – Genomsnittlig mognadsgrad

Verkstadsindustrins
utmaningar i norra Sverige
Workshop 2

Verklighetsförankring
• Det finns företag i vår region som har självstyrande
tillverkningsprocesser
• Det verkar fullt rimligt att ta det steg för steg
• Varje digitalt steg kräver en tanke på helheten
• Varför? Är inte Industri 4.0 en utopi?

Frågeställningar till gruppdiskussion
1. Vad är de största hindren för att öka mognadsgraden med avseende på
undersökningen?
2. Bryr man sig om Industri 4.0? Är visionen relevant för industrier i norra
Sverige?
• Ökar relevansen om man tar hänsyn till att alla steg de större industrierna tar, ger
billigare möjligheter för mindre företag att utveckla sina tillverkningsmetoder?

3. Lämnar en utveckling mot Industri 4.0 utrymme för enkla jobb i
industrin?
• Vad innebär det för samhället om denna typ av jobb försvinner?

4. Finns det samhällsfunktioner som begränsar utvecklingen? (Möjligheter
till kommunikation med myndigheter, infrastruktur, regelverk…)
5. Vad behöver samhället i stort stödja med?
6. Hur kan vi (Umeå universitet/ProcessIT osv.) hjälpa er?

