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Sammanfattning 

Syftet med denna studien var att få en bättre uppfattning om hur automatisering i 

tillverkningsprocesser av små och mellanstora företag (SMF) kan påverka faktorer 

som ekonomisk lönsamhet, ergonomi, kompetens och effektivitet samt att undersöka 

om en investering i automatisering är lönsam i ett företag när olika faktorer tas i 

beaktning. Studien har utförts på företaget Direktlaminat AB i Hjortsberga som har 

uttryckt ett intresse för att investera i en automatiserad process i deras fabrik. Två 

investeringsalternativ har presenterats av företaget. Dessa har analyserats efter de 

nämnda faktorerna och jämförts med benchmarking och litteraturstudier. 

För att få en bredare uppfattning om hur automation kan tänkas påverka olika faktorer 

eller processer så har en benchmarking utförts för olika bolag, som har bestått av 

frågeställningar relaterat till området. Detta har bidragit med information från andra 

företag om frågor relaterade till automation. I kombination med att analysera 

fallföretagets nuläge och benchmarking så har även en litteraturstudie utförts för att 

kunna analysera befintlig teori samt vad andra studier har kommit fram till. 

Studien ska kunna användas som ett stöd för att förenkla beslutsprocessen för att 

investera i automation samt utreda vilka effekter som kan uppstå. Utifrån detta har 

företagets nuläge analyserat för att få en bättre förståelse över fallföretagets nuvarande 

process för att kunna utreda vilka krav automation ställer för verksamheter. Förslag på 

tillvägagångssätt för att optimera beslutsprocessen angående investering i automation 

och vad som är viktigt att tänka på när man väl har investerat i automation presenteras. 

Avslutningsvis har författarna bildat en uppfattning om vad som kan påverka 

kompetensutbudet. En modell om vilka åtgärder som anses vara de enklaste stegen att 

börja med gällande kompetensanskaffning presenteras. Ett bredare perspektiv av 

modellen har även konstruerats för att försöka få en helhetsuppfattning om området, 

med tanke på att det blir lätt väldigt brett och det är många faktorer som har en direkt 

påverkan på studiens frågeställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

The purpose of this study was to get a better understanding about automation in SMEs 

in the manufacturing industry. How it can affect factors like profitability, ergonomics, 

competence and efficiency while evaluating if an investment in automation is 

profitable in a company when different factors are taken into account. The study was 

made at Direktlaminat AB placed in Hjortsberga, which expressed an interest of 

investing in an automated process in their factory. Two candidates for investments 

were presented by the company, which have been analyzed from the previously 

expressed factors and compared with benchmarking and a literature study. To get a 

broader perception of how automation affects different factors or processes, a 

benchmarking has been made for various companies which has consisted of different 

questions pertaining automation. In combination with analyzing the company’s current 

situation and benchmarking, a literature study has been made to analyze existing 

theory and others reports conclusions. 

The study could be used as a support to simplify the decision process for investing in 

automation and investigate which effects that can arise. From this, the company’s 

current situation was analyzed to get a better understanding about what requirements it 

sets for the coming future. 

Lastly, the authors have gained a perception of what can affect the demand for 

competence. A model which contains measures that are pertained to be viewed as a 

first step, or a tool for companies to use. It was made in the hope of simplifying the 

decision-making process of what to heed before investing in automation. A broader 

perspective of this model was also made, to be able to get an overall view. There are 

many factors that comes into play in the field that has a direct effect on the study’s 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Automation är ett begrepp som präglar industrin allt mer på senare tid. Det skapar 

stora utmaningar för SMFs att utnyttja de teknologiska medel som finns för att kunna 

vara konkurrenskraftiga i dagens marknad. Många områden berörs som är förknippat 

med automation eftersom det är ett multivariabelt system. Rapporten kommer att 

fokusera på vad som kan göras inför investering av automation, vilket har lett till att 

analysera företagets behov och dess nuläge för att utreda ifall automation löser deras 

nuvarande och framtida behov. En annan utmaning som kan tänkas uppstå från 

automatisering är kompetensbehovet. Studien utreder effekten av detta med hjälp av 

benchmarking av andra företag och litteraturstudier. Analysen av empirin kommer 

även att skapa en uppfattning om hur vissa parametrar kan tänkas att påverkas av 

automation. 

Nyckelord: Automation, Investering, Investeringskalkylering, Livscykelkostnader 

(LCC), Ergonomi, Ekonomi, Kompetens, Effektivitet, Flexibilitet, SMF 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sedan slutet av 1990-talet har många företag genomgått stora förändringar som har 

märkts inte minst i ökad teknik- och kompetensutveckling, kundfokus och kvalitet. 

Konkurrensen mellan företag medför att utvecklingen hela tiden måste sträva framåt. 

Utvecklingen för i sin tur med sig nya produktionskrav och kapacitetsbehov som 

måste uppfyllas (Alpenberg & Karlsson, 2005). Enligt Sharma (2017) är kvalitet och 

konkurrenskraft starkt förknippat med automatiserade tillverkningsprocesser. Vidare 

menar Sharma (2017) att automatisering leder till fördelar som högre produktivitet, 

effektivitet och motverkar fel som kan orsakas av den mänskliga faktorn. På sikt kan 

detta leda till ökade intäkter och vinster för företag.  

För att företag ska kunna utvecklas och växa kan utvecklingskompetens komma att ha 

en betydande roll. Med utvecklingskompetens menas förmågan att finansiellt och 

kunskapsmässigt kunna utföra essentiella förändringar och komplexa investeringar 

(Alpenberg & Karlsson, 2005). Investeringsbeslut är emellertid ofta många gånger 

svåra att ta, med tanke på att situationen ofta präglas av en viss osäkerhet. Det kan 

vara problematiskt att avgöra framtida betalningsströmmar liksom det kan vara svårt 

att avgöra den ekonomiska livslängden. Utöver detta är ofta denna typen av beslut 

irreversibel: när investeringen är gjord är det mycket svårt att ändra eller ångra det 

(Lantz et al., 2018).  

För att stödja och underlätta beslutsfattandet vid investeringar används olika 

kalkylmetoder. Nuvärdesmetoden är en vanlig metod vid större investeringar (Ljung 

et.al, 1996). Det är en långsiktig kalkyl som avser att bedöma lönsamheten i en 

särskild investering, där stort fokus ligger på analysering av investeringskostnader och 

kassaflöden. Emellertid är investeringskostnaden bara en del av den totala kostnaden 

för investeringen. Det finns många dolda kostnader som sällan tas hänsyn till, 

exempelvis driftskostnader, underhållskostnader, energikostnader, utbildning och 

avvecklingskostnader (Blanchard, 2011). 

Små och medelstora företag påverkas i större utsträckning av strategiska investeringar 

än stora företag. Detta innebär att investeringar av detta slag kommer få en relativt stor 

betydelse för företaget, vilket innebär större krav på rationella beslut (Alpenberg & 

Karlsson, 2005). Automatisering av en tillverkningsprocess kan vara ett exempel på en 

strategisk investering. För att kunna konkurrera i framtiden krävs det att företag 

automatiserar sina processer - ju tidigare, desto bättre (Sharma, 2017).  

Utvecklingen av nya teknologier bidrar till en omformning av industrin och hur den 

kommer utvecklas det kommande decenniet, där automation utgör en bidragande del. 

Avvägningen om det bara är goda företeelser som automatisering frambringar är 

emellertid omtvistat; arbeten som ersätts av automatiserade processer innebär att 
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arbetstillfällen försvinner om ny kunskap och utbildning inte erhålls de anställda 

(Lorentz et.al, 2015).  

Enligt en studie som utförts av Automathink (2018) där 400 respondenter svarat, anser 

40 procent att det största hindret och utmaningen för tillväxt är tillgången till lämplig 

arbetskraft. Det handlar främst om svårigheten att locka unga människor att börja i 

industrin, men även att hitta rätt kompetens för att utföra arbetet. Vidare utförde 

McKinsey (2018) en undersökning där 3000 bolagsledare i sju länder betonar att en ny 

inriktning av kontinuerligt lärande för arbetskraft är nödvändigt. I ungefär 20 procent 

av bolagen säger ledningen att de saknar tillräckligt mycket kunskap för att leda 

anpassningen av automatisering. Detta är ett problem som bolag står inför, allt som vi 

rör oss in i en ny era inom industrin. 

1.2 Problemdiskussion 

Vid ett allt större fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet och konkurrenskraft är det 

avgörande för ett företag att göra investeringar i ny teknik. Ny teknik kan vara av olika 

omfattningar, där automation utgör en essentiell del för företags framtida utveckling 

(Sharma, 2017). Enligt Almström et al. (2019) möjliggör investeringar i automation 

dessutom förbättrad effektivitet, ergonomi, kompetens och ekonomi. Påverkan av 

dessa faktorer kan emellertid variera mellan olika företag. Vidare menar Almström et 

al. (2019) att kompetens inom företaget utgör en konkurrensfaktor. Bakshi et al. 

(2017) påpekar att problemet med att behålla och införskaffa personal med rätt 

kunskap är något som bör belysas av samhället och företag: Historia visar att 

investering i kompetens är av central betydelse för långsiktiga strategier och för att 

justera strukturella förändringar. En förutsättning för detta är tillgången till 

information om vilka färdigheter och vilken kunskap som behövs. 

En bedömning om en investering är lönsam bör klargöras om företag eventuellt ska 

implementera automatisering i en process. Enligt Hagberg & Henriksson (2017) bör de 

totala kostnaderna relaterade till en investerings livstid beaktas vid en sådan 

bedömning. Livscykelkostnads-metoden (LCC-metoden) grundar sig i 

nuvärdesmetoden, men tar alla kostnader en investering ådrar sig under sin livstid i 

beaktande. Det viktiga är att få fram alla kostnader för att skapa ett trovärdigt 

beslutsunderlag (Energimyndigheten, 2017).  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur en automatisering av tillverkningsprocesser kan 

påverka faktorer som ekonomisk lönsamhet, ergonomi, kompetens och effektivitet 

samt om en investering för en automatisering är lönsam i ett företag.  

1.4 Frågeställningar 

Vad är viktigt att tänka på före man investerar i automation? 

Kan en automatisering bidra till förbättrad effektivitet, flexibilitet, ergonomi och 

ekonomisk lönsamhet vid beaktande av totala kostnader? 

Hur påverkar automatisering kompetensbehovet för industrier och hur kan företag 

möta ett eventuellt kompetensbehov? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer avgränsas till små och mellanstora företag (SMF) samt grunda sig i 

fallföretagets påtänkta investering av en helautomatiserad såg- och lagerprocess. Med 

tanke på att automationsinvesteringen inte kommer att implementeras i fallföretaget 

under studiens gång, så kommer inga mätningar göras på faktorer kring 

automatiseringens effekter. Arbetet kommer därför vara en förstudie som kan 

användas till underlag inför framtida investering inom automation. Fokuset kommer 

ligga i att jämföra teori med insamlade svar från frågeformulär och intervjuer.  

Det kan uppstå andra aspekter som ligger utanför de valda faktorerna med tanke på att 

automation är ett brett område. Arbetet ska avgränsas till att ställa frågor till 

respondenter och undersöka artiklar relaterat till faktorerna. 

För att undvika att rapporten blir en sammanfattning av tidigare studier ska flera olika 

artiklar användas för att få en så bred uppfattning som möjligt i kombination med 

författarnas tolkning av respondenternas svar. 

1.6 Ordlista 

SMF - Små och medelstora företag 

Laminat - Material i flera olika skikt liggandes ovanpå varandra 

Acklimatisering - Material som anpassar sig till temperatur och luftfuktighet 

Industri 4.0 - Den fjärde industriella revolutionen genom ny teknologi inom 

digitalisering och smarta fabriker 
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2. Teori 

I följande kapitel redovisas den teoretiska referensram som arbetet grundar sig på. 

Litteraturen består av vetenskapliga artiklar och böcker som framförallt innefattar 

automatisering och investeringskalkylering. Statistik från artiklar om hur 

automatisering har påverkat andra företag kommer också användas för att få en 

djupare förståelse kring ämnet. 

2.1 Automation 

Automation inom tillverkningsindustrin har utvecklats från användningen av 

grundläggande hydraulik och pneumatiska system till dagens moderna robotar. De 

flesta industriella aktiviteter är automatiserade med mål att öka produktionen och 

reducera personalkostnader. Sedan automationens begynnelse har det gjorts stora 

framsteg inom aktiviteter som förr utfördes manuellt. En tillverkningsindustri som 

använder sig av den senaste teknologin för att automatisera sina processer ser ofta en 

förbättrad effektivitet, produktion av hög kvalitet och reducerade personal- och 

produktionskostnader (Boisset, 2018). Vidare menar Almström et al. (2019) att det 

finns fyra parametrar som anses vara drivkrafterna för att investera i automation: 

Ekonomi, kompetens, ergonomi, effektivitet. 

2.1.1 Ekonomi 

Henning et al. (2016) menar att den mest fundamentala anledningen med 

automatisering är att sänka arbetskraftskostnader. I länder som Sverige där 

arbetskraftskostnaden är hög är automatisering av produktion därför en betydande 

drivkraft. Det minskade priset på robotar är likaså en påverkande faktor, vilket innebär 

att återbetalningstiden för investeringen blir kortare.  

De ekonomiska fördelarna automatiseringen bidrar till inkluderar högre produktivitet 

tillsammans med högre kvalitet på produkterna, samt kostnadsbesparingar gällande 

personalkostnader (McKinsey, 2017; Sharma, 2017, Frohm et al., 2006). Lamb (2013) 

påpekar att automatisering tenderar att öka tillverkningshastigheten och minska 

arbetskostnaderna per producerad enhet jämförelsevis om det skulle ske manuellt av 

arbetskraft. 

Kostnaden av att automatisera en process är emellertid svår att förutse precist. 

Kostnaden kan ha en stor effekt på lönsamheten, vilket kan innebära att en eventuell 

implementation av automatisering inte bidrar till någon ekonomisk fördel (Lamb, 

2013). Även Henning et al. (2016) påpekar att arbetskraftskostnaden bör ställas i 

relation till kostnaden för automatiserade lösningar. Mer exakta metoder kan göras 

med hjälp av tidigare projekt som kan användas som referenser vid beslutsfattande 

(Lamb, 2013).  
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2.1.2 Kompetens 

Enligt Almström et al. (2019) är en essentiell grundregel för företag som automatiserar 

att de behöver medarbetare som engageras, kompetensutvecklas och anpassar sig i de 

nya arbetsuppgifter som automationen innebär. Det ligger även vikt i att behålla 

befintliga medarbetare och utveckla kompetensen bland dessa. Detta kräver både 

lärande och kompetens, där svårighetsgraden ökar efterhand. Samtidigt menar 

McKinsey (2017) att behovet av manuella arbetsfärdigheter i industrisektorn minskar 

dubbelt så fort som ekonomin i sin helhet. Anledningen anses vara ökad 

automationsgrad i industrier. Den ökande automationsgraden leder i sin tur ett större 

behov av högre kognitiva förmågor, anpassningsgrad och lärande - som kan uppnås 

genom ett gediget ledarskap. Även Landscheidt & Kans (2016) påpekar i sin rapport 

att automation inte nödvändigtvis behöver leda till minskad människointeraktion och 

arbetskraft, utan att kompetenskraven kommer omformas. Anledningen är att en 

flexibel produktion som en automation innebär kräver flexibilitet och 

anpassningsbarhet i stödprocesser, såsom underhåll och logistik.   

Enligt en studie utförd av Carbonero et al. (2018) framgår det att robotar har lett till en 

minskning av global sysselsättning med 1,3 procent mellan åren 2005–2014. Inverkan 

på utvecklade länder är relativt låg, -0,54 procent, men mer tydlig för 

utvecklingsländer då siffran är på 14 procent. Studien påvisar även att detta kan leda 

till att robotar reducerar off-shoring av tillverkning, vilket kan vara gynnsamt för 

utvecklade länder. 

I en studie utförd av Stiftelsen för Strategisk Forskning (2014) framkom det att 

svenska yrken påverkas i högre grad av automatisering och digitalisering. I resultatet 

framgår det att 53 procent av dagens anställda estimeras att bli ersatta av digital teknik 

de kommande decennierna. Det innebär att cirka 2,5 miljoner jobb kommer ersättas, 

vilket främst beror på att Sverige har många industrijobb som fortfarande kan 

automatiseras.  

Vidare, utifrån Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport (2018) har 

arbetsutbildningar och arbetspraktik lett till en ökning av arbetstillfällen efter en 

trendande nedgång tidigare år. Ökningen verkar emellertid främst bero på 

subventionerade arbeten, där de som deltagit i praktik har haft större chans till 

anställning kontra de som inte deltagit. I rapporten framkommer även att framtida 

utmaningar och förändringar i arbetsmarknaden kommer öka i takt med utvecklingen 

av automatisering och digitalisering, där ansvaret ligger hos arbetsmarknadspolitiken. 

Det indikerar att arbetslösheten kommer öka för personer utan eftergymnasial 

utbildning, där yrken som inte kräver längre utbildning fasas ut. Ansvaret ligger 

därmed hos arbetsmarknadspolitiken.  

Enligt statistik från SCB (2018) tenderar dessutom personer med högre 

utbildningsnivå att söka sig till arbetsplatser i större städer och kommuner med 
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anknytning till universitet och högskolor. Detta kan innebära en utmaning som företag 

på mindre orter står inför vid sökandet av ny kompetent personal. 

Internutbildningar är även ett sätt att införskaffa kompetens. Mindre bolag har inte 

tillgång till kapital i samma utsträckning som större bolag, vilket innebär att 

automationslösningar behöver anpassas efter deras behov. Löfving et al. (2018) 

utförde en studie där respondenterna lade stor vikt på möjligheten att låta operatörerna 

utföra programmeringen för automation istället för att ha tekniker för det. Detta kräver 

att mjukvaran för maskinerna måste vara enkel att hantera. Två företag som investerat 

i två stationära robotar nämnde att programmeringen inte var tidseffektiv. Detta är en 

faktor som hade kunnat belysas ytterligare för att försöka öka flexibiliteten och minska 

behovet av att ha tillgång till experter inom området. Om operatörerna ska kunna 

använda sig av en förenklad mjukvara är det viktigt att de är närvarande före och 

under installationen av ny automation. Detta kan leda till att en ny typ av organisation 

inom företaget skapas, för att försöka lära upp operatörer att få ett större 

ansvarsområde (Löfving et al., 2018). 

2.1.3 Ergonomi 

Att arbeta i produktion kan medföra fysiska belastningar för personal, där faktorer 

såsom icke-ergonomiska arbetsställningar, tunga lyft och repetitivt arbete kan innebära 

risker (Almström et al., 2019). Dålig ergonomi kan leda till försämrad 

prestationsförmåga och även orsaka muskelrelaterade problem. Detta bidrar till en hög 

kostnad för drabbade individer, företag och samhälle (Neumann, 2004). 

Automatisering av arbetsprocesser möjliggör en bättre arbetsmiljö där monotona och 

fysisk ansträngande arbeten försvinner (Frohm et al., 2006). 

2.1.4 Effektivitet och Lean manufacturing  

Frohm et al. (2006) menar att automatisering av tillverkningsprocesser bidrar till ökad 

effektivitet, främst i form av kvalitet och produktivitet. För att uppnå högre effektivitet 

måste slöseri elimineras i verksamheten innan en investering i automation utförs 

(Almström et al., 2019). Slöseri innefattar aktiviteter som inte skapar värde för 

kunden. 

Lean manufacturing är en filosofi härledd från Toyota Production Systems som 

fokuserar på ständiga förbättringar och eliminering av slöseri i produktionsprocesser 

(Lamb, 2013). Att arbeta med Lean manufacturing kan ge företag fördelar såsom 

kvalitetsförbättringar, lägre lagernivåer, förbättrade genomloppstider och högre 

kundnöjdhet (Parizi, 2014). Toyota definierar sju typer av slöseri, även kallat Mudas 

(Lamb, 2013): 
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1. Transport 

Varje gång en produkt flyttas i en process så adderas tid. Det finns även risk att den 

går förlorad, blir skadad, försenas och adderar inget värde till produkten som ska bli 

transporterad. 

2. Lager 

Råmaterial, produkter i arbete (PIA) och färdiga produkter representerar kapitalutgifter 

som inte producerar någon inkomst. Om artiklar inte blir aktivt bearbetade anses de 

vara slöseri i form av tid och kapital. 

3. Rörelse 

Överskridande rörelser av maskiner bidrar till förslitning på utrustning och 

överskridande rörelser för operatörer kan bidra till repetitiva stressrelaterade skador. 

Rörelse kan även öka sannolikheten för olyckor som kan skada maskiner eller 

personal. 

4. Väntetid 

Om en produkt inte blir processad, bidrar den till väntetid som är slöseri i både tid och 

yta. Större delen av produkter spenderar sin livstid i en fabrik åt att vänta. 

5. Överarbete 

När mer arbete eller antal operationer utförs på en produkt än vad som behövs, anses 

det vara överarbete. Kunden betalar bara för det produktvärde som efterfrågas. 

6. Överproduktion 

När fler artiklar produceras än vad som behövs av existerande order från kunden, är 

produkten överproducerad. Att skapa stora partistorlekar bidrar ofta till detta tillstånd. 

Detta kan också hända med tanke på att kundefterfrågan kan förändras medan 

produkterna tillverkas. Många anser att detta är den värsta formen av slöseri, med 

tanke på att det kan ge upphov till andra slöserier. Överproduktion leder exempelvis 

till överskott av lager, större lager och extra rörelse av produkter. 

7. Defekter 

Extra kostnader tillkommer när artiklar hanteras, vid slöseri av material, omläggning 

av produktion och extra rörelseaktiviteter kopplat till defekter. 
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2.2 Utvecklingskarta för automatisering 

Enligt Almström et al. (2019) har Sverige varit ett föregångsland när det kommer till 

att effektivisera och automatisera produktionsprocessen vid större volymer. För små 

och medelstora bolag ser det annorlunda ut. Enligt International Federation of 

Robotics har företagen en relativt låg automatiseringsgrad: 10 robotar på 10 000 

anställda. Traditionellt sett har det varit svårt att automatisera tillverkning vid mindre 

serier, vilket är vanligt i Sverige. Detta har resulterat i att automationsgraden inom 

SMF är relativt låg och ökar svårigheten att attrahera ny arbetskraft eftersom det 

fortfarande finns många tunga och monotona arbetsuppgifter inom gruppen av SMF-

företag.  

 

Situation Automationsutmaning Behov 

Stor volymvariation, lågt 

maskinutnyttjande Lång pay off-tid med fast robot Dela robotcell med flera maskiner 
      

Små serier, nya produkter dagligen 

Höga programmeringskostnader, 

långa omställningstider Enkel robotprogrammering, 

   

snabba omställningar och flexibla 
gripdon 

Behöva kunna betjäna maskiner 

manuellt 

Fast robot och staket blockerar 

maskiner för manuell betjäning Full manuell betjäning utan staket 

     

 

Tabell 1 Olika situationer för automation beroende på volym och serier 

Trenderna med ökad global konkurrens och mer produktanpassad tillverkning driver 

automationsutveckling med behov av att ha högre flexibilitet. Med ny teknik skapas 

nya möjligheter för automation. Det kan exempelvis vara flyttbara robotar, additiv 

tillverkning av gripdon med 3D-printers samt samspel mellan robot och människa. 

Innan automatisering ska implementeras är det en del saker som måste utredas först: 

o Utgå från hur företaget vill utvecklas 

o Utför en automationsanalys av hela företaget 

o Identifiera potentiella kandidater för automation 

o Analysera möjligheter för automation utifrån varje kandidat 

En utvecklingskarta kan användas för att skapa struktur och drivkraft i 

utvecklingsprocessen. 

o Beskriva nuläge utifrån kunder, produkter och produktionsresurser 

o Skapa en målbild av hela företaget med vad kunder kommer att efterfråga och 

vad företaget vill tillverka  
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o Beskriva möjligheter och utmaningar med fortsatt produktionsutveckling: 

Tydliggör konsekvenser och effekter. 

 

 

 

Figur 4 Företagets strategiska utvecklingskarta 

  

Lämpliga frågor som kan tänkas vara med i utvecklingskartan: 

Kundperspektiv 

o Varför väljer kunderna er? 

o Vilka krav anser ni att kunder ställer om tre, fem år? 

o Vad är den största anledningen ifall ni förlorar en order? 

Företagets perspektiv 

o Vision, mål 

o Vad är av mest betydelse för ökad konkurrenskraft? 

o Vilket krav ställer det på automation? 

 

Utvecklingskartan för företaget behöver samordnas med vilka investeringar som ska 

göras för automation. Enligt Almström et al. (2019) finns det fyra steg att följa inför 

en automationsinvestering. 
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Steg 1 

Är företaget redo att börja automatisera? 

Sex grundläggande frågor kan vara starten för att bedöma huruvida ett företag är redo 

för att automatisera eller inte (Almström et al., 2019):  

1. Är produkterna lämpliga att hanteras automatiskt eller kan man anpassa dem för 

automation? 

2. Finns det möjlighet att finansiera en automationsinvestering? 

3. Besitter företag kompetens eller kan skaffa det för att hantera 

automationsutrustning? 

4. Är den egenskapsmässiga variationen hos produkterna tillräckligt liten, i form av 

vikt, yta och geometri? 

5. Utförs aktiviteter tillräckligt ofta för att en automation ska vara realistisk? 

Aktiviteterna kan innebära kvalitetskontroller eller omställningsarbete. 

6. Är sannolikheten stor att det finns kunder till befintliga eller liknande produkter om 

två till tre år? 

Steg 2 

Vad kan automatiseras? 

För att kunna avgöra vad som kan automatiseras är det viktigt att visuellt granska hur 

den verkliga produktionen fungerar. Det innebär att produktionen ska granskas genom 

hela kedjan - från inkommande material till utleverans av färdig vara. Syftet är att 

försöka identifiera kandidater för automation som är möjliga utefter ergonomi och 

effektivitet. I denna analys skapas även en bättre bild över vilka typer av produkter 

som är bäst lämpade för automation. 

I granskningen är det viktigt att identifiera flöden och arbetsuppgifter som har 

bristande ergonomi och därefter försöka identifiera potentiella automationskandidater. 

Efter detta steg behövs relevanta produkter beskrivas. Det kan göras genom att 

beskriva produkterna översiktligt för respektive automationskandidat i form av: 

o Antal och varianter 

o Storlekar 

o Komplexitet 

o Vikter 

o Produktkrav 

o Hanterbarhet 

o Avgränsningar 
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Målet med föregående steg är att försöka få en klar bild som är baserad på fakta om 

vad för typ av möjligheter och utmaningar som finns för en flödeseffektiv automation 

inför nästa steg (Almström et al., 2019). 

Steg 3  

Analys av automationskandidater 

Automationskandidater som har identifierats i Steg 2 kan värderas i Steg 3 med hjälp 

av: 

o Produktionskartläggning 

o Kartläggning av operatörsaktiviteter 

o Analys av ergonomi 

o Analys av arbetsinnehåll 

o Beslutsmodell för bedömning av en specifik aktivitet 

o Produktionskartläggning för en flexibel automation av maskinresurser. 

 

Produktionskartläggningen utförs i ett produktionsflöde för enskilda maskinresurser, 

enligt tabell 2. Börja med att utgå från vald produkt, produktfamilj och skatta andelen 

tid i procent som arbetet innebär. 

Maskiner Benämning, fabrikat, flexibilitet, automationsnivå 

Beläggning På årsbasis, antal personer per skift, flaskhalsar 

Produkter som tillverkas Orderlängd, totalt antal, seriestorlekar, fåstyck för manuell tillverkning, 

  form för automatisk hantering 

Materialhantering och 

produktionsflöde 

Struktur på inkommande material, storlek, vikt, struktur på 

materialtransporter 

Ergonomi Tunga lyft, böjning, obekväma arbetsställningar, repetitiva arbetssätt 

Sammanställning Beläggning, programmeringstider för automation/robotar, flexibilitetsbehov 

 

Tabell 2 Produktionskartläggning 

 

Produktionskartläggningen beskriver information om maskiner, beläggning, produkter 

som ska tillverkas, materialhantering, produktionsflöde, ergonomi och avslutas med en 

sammanställning av dem.  
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Kartlägg operatörers ergonomi i form av fysisk belastning, arbetsinnehåll, psykisk 

belastning) för respektive automationskandidat. Analysera arbetsinnehållet baserat på 

exempelvis:  

o Tunga lyft 

o Böjd eller vriden arbetsställning 

o Arbete under knähöjd 

o Arbete över axelhöjd,  

o Ensidiga rörelser 

o Repetitivt arbete 

 

Det är möjligt att utföra en enkät för operatörer för att beskriva arbetsinnehåll samt 

psykisk belastning för att evaluera den befintliga processen och gå vidare med 

potentiella automationskandidater. Det är möjligt att använda sig av en kartläggning 

och analyser för att skapa en beslutsmodell (Figur 5) ifall det är lönt att automatisera. 

 

 

 

Figur 5 Beslutsmodell för att automatisera en aktivitet (Almström et al., 2019) 
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Steg 4  

Är det lönsamt att automatisera? 

Det viktigaste kravet för en flexibel automationslösning är att den ska vara ekonomiskt 

lönsam på både kort och lång sikt. Målet är att försöka få en klar bild om de 

möjligheter och utmaningar som finns för att implementera en flödeseffektiv 

automation. Det är utmanande att beräkna den exakta ekonomiska lönsamheten för en 

automationslösning: Det är en del i en värdekedja där ergonomiska fördelar är svåra 

att beräkna relaterat till vinst (Almström et al., 2019). 

2.3 Barriärer för implementering av digitalisering och automation i SMFs 

Enligt Iris Group (2015) så kan den privata marknaden i en relativ utsträckning driva 

diffusionen av mogen teknologi. I många fall är det möjligt att följa andra bolag, eller 

få inspiration av andra affärsfall som är relaterat till andra industrier. Dock så finns det 

en rad av barriärer, speciellt för SMFs. 

Nedan listas de vanligaste barriärerna för att adoptera ny teknologi för tillverkande 

industrier: 

Otillräckliga resurser för ledningen. Otillräckliga resurser för ledningen karakteriserar 

flertalet av SMFs. Det är mestadels med tanke på att de förutom att vara ledare, även 

är engagerade i dag för dag-arbete. Ofta förhindrar det mindre bolag från digital 

utveckling med tanke på att det är tidskrävande att hitta den rätta tekniska lösningen 

samt att skräddarsy den för verksamhetens behov.     

Kapital och höga marknadspriser. Implementering av ny teknologi är kostsamt. SMFs 

uppfattar ofta priserna som oproportionerligt höga jämfört med företagets behov. 

Brist på kompetens inom informationsteknik. Många SMFs saknar kompetens som 

berör ICT och finner det svårt att identifiera och få tillgång till specifika behov för nya 

investeringar i digitalisering- och automationsteknologier. 

Tillgång till skräddarsydda lösningar. Små tillverkningsbolag producerar ofta små 

batcher och upplever skiftande order. Detta sätter stora behov på flexibiliteten av 

automatiserade lösningar. Vidare, blir det svårt att hitta tekniska lösningar som är både 

enkla att programmera och skräddarsy efter olika delar i produktionen. Även om 

industriella robotar har blivit mer flexibla, är det fortfarande en barriär för mindre 

bolag. 

En svensk analytiker påpekar att den största barriären för digitalisering är brist på 

medvetandet av vilka fördelar som kan genereras. Trettio procent av de minst 

digitaliserade SMFs rapporterar att deras största barriär är brist på kompetens om 
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existerande lösningar samt vetskapen om implementeringen av dem (Iris Group, 

2015). 

2.4 Statistik 

Boston Consulting Group (BCG) (2015) genomförde en extensiv undersökning av 21 

industrier i världens 25 ledande tillverknings- och exportekonomier, vilka utgör över 

90 procent av global handel mätt i gods. Figur 6 nedanför beskriver förhållandet 

mellan robotik och dess prisprestanda mätt under en tidsperiod. Syftet är att försöka 

måla upp en bild av att priserna för robotik har minskat drastiskt och prognoserna visar 

på att den trenden kommer att fortsätta i relation till att prestandan för automation 

ständigt förbättras. Figur 6 visar den ekonomiska motiveringen för robotsystem. 

 

 

Figur 6 Ekonomisk motivering för robotsystem (BCG, 2015) 

 

Allt som kostnaderna för robotsystem har minskat har även prestandan ökat med 

ungefär 5 procent per år. En investering av 100 000 dollar räcker idag till för att köpa 

ett robotsystem som är kapabelt att prestera dubbelt så bra som samma robotsystem för 

ett decennium sedan. 

Robotsystem blir allt mer ett ekonomiskt praktiskt alternativ i relation till mänsklig 

arbetskraft inom industrin. En svetsare i U.S.A tjänar runt 25 dollar per timme medan 
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en robot kostar runt 8 dollar per timme, med underhålls-, installations- och 

mjukvarukostnader inräknat. Inom 15 år antas driftkostnaden för robotsystem minska 

ytterligare. Samma manuella arbetsuppgift kan tänkas kosta så lite som 2 dollar per 

timme att utföra för en robot (BCG, 2015). 

Figur 7 beskriver att driftkostnaden för robotsystem minskar allt mer och mer med 

tiden. Dock så kommer det att ta längre tid för vissa industrier att anpassa sig efter 

trenden, exempelvis möbelindustrin, där det finns många uppgifter som är svårare att 

automatisera än inom andra industrier. Författarna påpekar att arbetsuppgifter som 

kommer att utföras av avancerade robotar kommer att öka från 8 procent idag till 26 

procent vid slutet av årtiondet (BCG, 2015). 

 

Figur 7 Driftkostnad av robotik i relation till mänsklig arbetskraft (BCG, 2015) 

 

Iris Group (2015) hänvisar till en studie där ekonomiska potentialer kopplat till 

förstärkt spridning av existerande automationsteknologier uppskattades, de blåa 

linjerna representerar robotar och de gröna sträckade linjerna representerar mänsklig 

arbetskraft. De presenterade bevis för en potential av 15 procent ökning i 

arbetsproduktivitet i Sverige, Finland, Danmark och Storbritannien av bolag inom 

olika tillverkningsindustrier som använde sig av automationsteknologier i samma 

utsträckning som bolag i de mest avancerade länderna relaterat till automation (Iris 

Group, 2015). Figur 8 visar den ekonomiska potentialen erhållen i arbetsproduktivitet i 

olika länder. 
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Tabell 3 Ekonomisk potential, erhållen i arbetsproduktivitet (Iris Group, 2015) 

Förutom att det finns en stor potential för ett ökande av arbetsproduktivitet, så kan 

ytterligare digitalisering och automation även representera en stor framtida 

affärspotential. Nya digitala teknologier, ny mjukvara kommer att göra det möjligt att 

utveckla mer intelligenta produkter, så väl som nya typer av tjänster som representerar 

ett högre värde för sina användare. Likaså är den fjärde vågen av industrialisering 

förväntad att generera en stor marknad för mer avancerade, digitalt länkade maskiner, 

robotar och andra typer av produktionsutrustning som behövs för att bygga ett 

självorganiserande tillverkningssystem i framtiden. Den fjärde industriella eran 

kommer att ställa utmaningar såväl som möjligheter för dagens tillverkningsindustrier 

(Iris Group, 2015). 

Det har inte gjorts många makroekonomiska undersökningar av effekterna för 

automation, men en rapport av Graetz et al. (2015) analyserade makroekonomiska 

effekter och påvisade att industriella robotar är en viktig drivande faktor för tillväxt av 

produktivitet och ekonomi. 

Studien utfördes för 17 länder som analyserade användandet av automation mellan 

1993–2007 i korrelation med tillväxt och produktivitet. Studien påvisade att den årliga 

tillväxten av BNP och produktiviteten ökade med 0,37 respektive 0,36 procentenheter. 

Det står för 10 procent av den totala BNP-tillväxten i de länder som undersöktes och 

produktiviteten ansågs öka med 16 procent under samma tidsperiod. 

Det borde finnas någon relation i hur mycket länder investerar i automation och antal 

industrijobb som försvinner enligt Graetz et al. (2015). Exempelvis Tyskland, 

använder sig av tre gånger fler robotar per timme arbetad än U.S.A enligt Graetz et al. 

(2015), mycket på grund av Tysklands robusta bilindustri, vilket är den mest robot-

 Bästa Danmark Finland Sverige Tyskland Japan Storbritannien 

Livsmedel FIN 7% 0% 7% 9% 14% 14% 

Textiler DK 0% 9% 10% 9% 10% 10% 

Trä DK 0% 10% 17% 1% 22% 21% 

Papper FIN 2% 0% 3% 2% 2% 3% 

Kemikalier FIN 21% 10% 20% 12% 13% 29% 

Glas, 
betong 

GER 0% 4% 1% 5% 6% 12% 

Metall DK 0% 4% 1% 5% 6% 12% 

Elektronik JPN 17% 14% 20% 17% 0% 24% 

Bilar GER 81% 80% 66% 0% 16% 76% 

Övriga JPN 40% 39% 39% 28% 0% 41% 

Totalt - 15% 15% 16% 8% 8% 22% 
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intensiva industrin. Sverige har 60 procent fler robotar per timme arbetad än U.S.A 

med tanke på deras industrier (Muro & Scott, 2015).  

Vidare påpekar Muro & Scott (2015) att det inte finns en synlig relation mellan 

användandet av robotar och förändringen av jobb inom tillverkningsindustrin. Figur 9 

visar antalet robotar per miljoner arbetad timme i olika länder. 

 

 

Figur 9 Antal industriella robotar per miljoner timmar arbetade (Muro & Scott, 2015) 

Enligt Graetz et al. (2015) så finns det en tvetydighet när det kommer till robotikens 

påverkan över arbetskraften. De kan inte utesluta att det inte finns någon effekt av 

robottätheten på den nationella sysselsättningsnivån, men de har observerat varierande 

kompetenseffekter. Specifikt så belyser deras data att ankomsten av robotar tenderar 

att öka anställning och lön av skicklig arbetskraft. Robotar verkar inte skapa netto-

jobbförluster (figur 10), men de verkar att ändra typen av arbetskraft som är i 

efterfrågan (Muro & Scott, 2015). Därtill tolkar författarna att effekten av robotik 

kombinerat med tekniska förbättringar, att robotik kan bli en stor sak som har en god 

inverkan på ekonomi, innovationer och ökar produktionen i många år (Muro & Scott, 

2015). 
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Figur 10 Förändring av anställning inom tillverkningsindustrin (Muro & Scott, 2015) 

2.5 Investering 

En investering kan definieras som en kapitalsatsning som ger betalningskonsekvenser 

under en längre tid. Det innebär att kapital satsas med förhoppningar om att få tillbaka 

kapitalet på sikt (Ljung et al., 1996). 

2.5.1 Pay off-metoden 

Pay off-metoden används för att beräkna en investerings återbetalningstid. 

Återbetalningstiden är den tid som går innan investeringen har betalat tillbaka den 

kapitalsatsning som gjorts. En investering anses vara lönsam om dess återbetalningstid 

är mindre än den prognostiserade återbetalningstiden, alternativt den ekonomiska 

livslängden. Vidare, om flera investeringsalternativ jämförs, är den investering med 

kortast återbetalningstid det mest lönsamma alternativet (Ljung et al., 1996). Formeln 

för pay off-metoden beräknas enligt ekvation 1: 

 

𝑃𝑎𝑦 𝑜𝑓𝑓 =
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
 (1) 

2.5.2 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdemetoden innebär att investeringens alla in- och utbetalningar jämförs vid en 

referenspunkt: nolltidpunkten. Nolltidpunkten motsvarar det tillfälle då 
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grundinvesteringen utförs och ses därför ofta som år 0, vilket underlättar vid 

jämförelser mellan olika betalningar.  

Principen med nuvärdesmetoden är att alla inbetalningsöverskott diskonteras till ett 

nuvärde. Det innebär att alla inbetalningsöverskott räknas om till ett nuvärde. Detta 

görs med hjälp av en kalkylränta (Lantz, 2018). Beroende på vad som ska beräknas har 

metoden två ekvationer: En ekvation att beräkna nuvärdet av en enstaka kostnad samt 

en ekvation för att beräkna kostnad för årligen återkommande kostnader (Ljung et al., 

1996). 

Ekvation 2 visar hur nuvärdet beräknas med en enstaka kostnad: 

𝑁𝑉 =
𝐵

(1 + 𝑟)𝑛
 (2) 

 

För att beräkna nuvärdet för årligen återkommande kostnader används istället 

Ekvation 3: 

𝑁𝑉 =
𝐵 ∗ 𝑟

1 − (1 + 𝑟)𝑛
 (3) 

𝑁𝑉 =  𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝐵 =  𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑎 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑠 

𝑛 =  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 

𝑟 =  𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

Utbetalningar kopplade till investeringen kan innefatta exempelvis löner, 

produktmaterial, underhåll och drift, service och energikostnader. Inbetalningar kan 

antingen vara direkta inbetalningar, exempelvis sålda produkter eller tjänster som 

investeringen genererar, eller indirekta inbetalningar, vilket kan innefatta 

utbetalningsreduktioner av underhåll och inbesparingar i löner (Lantz, 2018). 

En investering anses vara lönsam om det beräknade nuvärdet är större än noll. Vidare, 

vid jämförelse av två investeringsalternativ, anses det alternativ som har högst nuvärde 

vara det mest lönsamma (Ljung et al., 1996).  

 

2.5.3 Kalkylränta  

Kalkylräntan är det avkastningskrav ett företag har på en investering. I många fall 

beskriver det vilken förräntning företaget skulle kunna få genom andra satsningar med 
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en jämförbar risk (Ljung et al., 1996). Kalkylräntan fastställs ofta utifrån långsiktiga 

bedömningar av den avkastningsförmåga alternativa placeringar har. Den anger 

dessutom den avkastningsförmåga som företaget har, då kapital frigörs från 

investeringen och börjar återinvesteras i andra projekt (Hagberg & Henriksson, 2018). 

2.5.4 Känslighetsanalys  

En känslighetsanalys används för att bedöma risker och undersöka huruvida 

slutsatserna i investeringskalkylen är känslig för variation. Det innebär att beräkningar 

och analyser på de mest kritiska parametrarna utförs, medan alla andra parametrar är 

konstanta. Analyserna ska ge information om hur förändringar av de kritiska 

parametrarna påverkar lönsamheten av investeringen (Ljung et al., 1996).  

 

2.5.5 LCC 

LCC står för Life-Cycle Cost (Livscykelkostnad) och bygger på nuvärdesmetoden. 

Den hänvisar till alla kostnader som kan associeras med ett system under dess livstid. 

Kostnaderna kan illustreras genom det så kallade “Isberget” (Figur 11). Det visar 

systemets alla livstidskostnader utöver anskaffningskostnaden. (Blanchard, 2011; 

Bergman & Klefsjö, 2012). Genom en livscykelkostnadsanalys kan även energi-, drift- 

och underhållskostnader identifieras. Beräkning av livscykelkostnader används för att 

jämföra och bedöma den långsiktiga lönsamheten av olika investeringsalternativ, 

vilket sedan kan användas som underlag vid beslutsfattande.  

 

 

Figur 11 LCC-Isberget  
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2.6 Riskanalys 

Alla bolag måste som en del av sin affärsverksamhet möta vissa risker som kan leda 

till reduktion av värde för bolaget. Det är nödvändigt att förhindra konsekvenserna av 

riskerna och med detta så ökar vikten av riskhantering. Det gäller speciellt i små bolag 

där risker i många fall övervakas osystematiskt, slumpmässigt eller intuitivt. I många 

fall anser ledningen eller ägaren att de känner till alla potentiella risker, så det inte 

finns ett behov att hantera dem separat. En annan fälla är att övervaka risker med 

begränsade kriterier, vilket kan leda till partiska resultat och felaktiga beslut (Myšková 

& Doupalová, 2015). 

I mindre bolag är det nödvändigt att utföra en riskanalys i två steg: 

o Preliminär riskanalys för att behandla vilka objekt (tillgångar, system, 

processer, etc.) som är kritiska för verksamheten och vilka som är utsatta för 

betydande risker 

o Detaljerad riskanalys av definierade objekt. 

 

Generellt kan metoderna som används för att arbeta med riskanalys delas in efter vilka 

variabler som ska arbetas med. Det finns kvantitativa och kvalitativa metoder för att 

uttrycka kvantiteter av riskanalyser. Metoderna kan användas individuellt eller i 

kombination. Kvalitativa metoder definieras av risker som är definierade i ett specifikt 

intervall, exempelvis <1–10> eller bestäms av sannolikhet <0;1> eller verbalt. 

Nivån av kvalitativa metoder bestäms oftast av en kvalificerad gissning. Kvalitativa 

metoder är enklare och snabbare men mer subjektiva, bristen på tydliga finansiella 

parametrar gör det svårt att kontrollera kostnadseffektiviteten. 

Kvantitativa metoder är baserad på matematiska beräkningar av risker från frekvensen 

av risker och dess effekter, effekter är oftast mätt i finansiella termer. Kvantitativa 

metoder kräver oftast mer tid och ansträngning men de bidrar med mer information 

om risker (Myšková & Doupalová, 2015). 

Den faktiska identifieringen av risker är baserad på att analysera intern och extern 

miljö av bolaget för att kunna identifiera alla faktorer som kan påverka uppsatta mål. 

Det är nödvändigt att riskerna hanteras av en grupp personal och inte bara av enstaka 

individer. I små bolag händer det ofta att identifieringen av risker bara utförs av 

ledningen, på grund av rädsla eller felanvändning av information. 

När man gör affärer går det aldrig att eliminera alla potentiella risker, men det går att 

reducera de negativa effekterna av risker genom lämpliga åtgärder och processer. 

Även i små bolag så kan ledningen välja ett proaktivt arbetssätt. 
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Snabba förändringar i den ekonomiska situationen och den ökande konkurrensen 

mellan bolag minskar relevansen av de klassiska passiva och defensiva 

tillvägagångssätten för att hantera risker, enligt Chevalier (1994). 

Därmed borde även små bolag fokusera på att eliminera kontrollerbara risker. Det 

ställer krav på att ständigt införskaffa relevant information, fokusera mer på att 

använda företagets resurser på rätt sätt och utveckla kundförhållanden (Myšková & 

Doupalová, 2015). 

2.7 Underhåll 

Underhållskostnader är ofta associerade till en stor del av de totala 

tillverkningskostnaderna i ett företag. Underhållsaktiviteter har en stor potential för 

kortsiktiga förbättringar. Det kan reducera antalet förseningar, kasseringar, beräknade 

driftstopp, samt traditionella kostnader som arbetskostnader, övertid och reservdelar. 

Den största anledningen för den ineffektiva hanteringen av underhållsaktiviteter är ofta 

att det saknas faktiska data för att kvantifiera det verkliga behovet för reparationer 

eller underhållet av maskiner och system.  

Industrier använder sig ofta av två typer av underhåll, avhjälpande eller förebyggande 

underhåll (Keith Mobley, 2004). 

2.7.1 Avhjälpande underhåll 

Logiken bakom avhjälpande underhåll är simpel: När en maskin havererar så ska en 

reparation utföras. Denna typen av underhåll har varit med industrin sedan länge. 

Ett företag som använder sig av denna typen av underhåll spenderar inget kapital åt att 

underhålla maskiner förens de har gått sönder, det är en reaktiv teknik. Detta anses 

vara den mest kostsamma metoden för att bedriva underhåll. 

Få fabriker använder sig av avhjälpande underhåll helt och hållet, i många fall utförs 

enkla förebyggande åtgärder för att förlänga maskinernas livslängd som smörjning och 

justeringar. 

De största kostnaderna associerade med denna typen av underhåll är höga kostnader 

för reservdelar i form av bundet kapital, övertidskostnader, långa driftstopp för 

maskiner samt låg tillgänglighet för produktion. 

Analyser av underhållskostnader indikerar att ett avhjälpande underhåll har tre gånger 

så hög kostnad som ett förebyggande underhåll (Keith Mobley, 2004). 
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2.7.2 Förebyggande underhåll 

Den faktiska implementeringen av förebyggande underhåll är varierande. Vissa 

underhållsprogram är begränsade och innefattar enbart smörjning och mindre 

justeringar. Mer omfattande program kan innehålla schemalagda reparationer, 

smörjning, justeringar och uppföljning. 

Den minsta gemensamma nämnaren för ett förebyggande underhåll är att aktiviteter 

utförs enligt ett schema. All hantering för ett förebyggande underhåll antar att 

maskiner degraderar inom en tidsram (Keith Mobley, 2004). 

2.7.3 Tillståndsbaserat underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll har många definitioner, det förknippas ofta med att utföra 

ett förebyggande underhåll i form av övervakning av maskinens tillstånd. Detta kan 

utföras med vibrationsanalyser av roterande kroppar för att kartlägga maskinens 

tillstånd och planera underhållsaktiviteter därefter. Det kan även innebära att 

övervakning sker i form av infraröd bild av elektriska ställverk, motorer eller andra 

elektriska komponenter. 

Genom att mäta och estimera livslängden för en maskin blir det enklare att planera 

underhållsaktiviteter och undvika oplanerade stopp (Keith Mobley, 2004). 

Ett omfattande underhållsprogram ska involvera många aktiviteter som använder sig 

av en kombination av de mest kostnadseffektiva verktygen som kan vara 

vibrationsanalys, termografi och oljeanalys för att kartlägga drifttillstånd av kritiska 

system och basera beslut på insamlade data. Detta skapar förutsättningar för att minska 

underhållskostnaderna samtidigt som produktkvalitet, produktivitet och lönsamhet 

ökar (Keith Mobley, 2004). 

2.7.4 Kapacitetsutnyttjandegrad 

Kapacitetsutnyttjandegraden används för att mäta hur mycket av den aktuella 

kapaciteten som utnyttjas i produktion (SCB, 2016). Den uttrycks i procent och 

beräknas enligt ekvation 4: 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
 (4) 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas arbetets metodologi. Tillvägagångssättet beskrivs och 

motiveras där valda metoder stärks av relevant teori.  

3.1 Forskningsdesign 

Det finns olika sätt att lägga upp en undersökning på, där ett sätt är att utföra en 

fallstudie. En fallstudie innebär att en empirisk undersökning utförs på ett fall, där 

fokus ligger på att få en djupare förståelse för ett fenomen i dess verkliga kontext. Ett 

fall kan exempelvis innebära en eller flera individer, en organisation eller en situation. 

Det är vanligt att mycket information samlas in i en fallstudie för att ge en detaljerad 

bild av fallet (Yin, 2014; Patel & Davidson, 2011).  

Fallstudien kommer antingen att förstärka en existerande teori genom att demonstrera 

hur den fungerar i en verklig miljö eller testa ifall den fungerar under specifika villkor 

(Denscombre, 2014). 

Denna studie grundar sig i ett specifikt fall, vilket innefattar att undersöka och få 

förståelse för hur en hel-automatisering kan påverka ett företag. Med tanke på att 

förståelse är nyckelordet i studien, kommer befintliga teorier att granskas och tolkas i 

kombination med kvalitativa empiriska data för att förstärka existerande teori eller 

undersöka ifall det fungerar för specifika fall. Det kan dock uppstå ett problem att 

studien blir för nära besläktad med befintlig teori och då tappar studien sitt syfte. Det 

är viktigt att försöka avgränsa sig i tidigt skede och få tillräckligt mycket relevant 

information för att kunna bilda en egen teori om själva studien. 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Vid forskning anses förhållandet mellan teori och empiri bestå av tre olika ansatser: 

deduktiv, induktiv och abduktiv. Med en deduktiv ansats innebär det att forskaren 

utgår från befintliga teorier kring ett visst område och testar dessa genom en empirisk 

studie. Med andra ord använder sig författarna då av hypoteser utifrån de teorier som 

finns (Bryman, 2016). 

En induktiv ansats innebär att forskaren gör en empirisk studie baserat på den 

problemformulering som identifierats och sedan använder teori för att utveckla bättre 

förståelse för problemet (Bryman, 2016). 

Den abduktiva ansatsen kan ses som en kombination av induktiv och deduktiv. Det 

innebär att forskaren varierar mellan teorier och empiriskt material för att låta 

förståelsen successivt öka inom området (Blomkvist & Hallin, 2015).  
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Studien kommer återspegla en deduktiv ansats eftersom författarna kommer utgå från 

befintliga teorier kring hur automation har påverkat företag från tidigare forskning. De 

teoretiska undersökningarna kommer också bidra till bättre förståelse kring ämnet för 

att kunna dra paralleller och kopplingar till det empiriska material som kommer tas 

fram i studien.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

Enligt Patel & Davidson (2011) finns det två olika sätt att behandla data: antingen 

genom kvalitativa eller kvantitativa metoder. Skillnaden mellan de två metoderna är på 

vilket sätt data samlas in, bearbetas och analyseras, samt vad det är som ska 

undersökas i studien. Kvantitativa metoder brukar bestå av numerisk datainsamling, 

exempelvis experiment, statistiska metoder och enkätstudier. Vidare består de 

kvalitativa metoderna av exempelvis datainsamling i form av kvalitativa intervjuer, 

dokumentinsamling och observationer (Patel & Davidson, 2011; Blomkvist & Hallin, 

2015). En kvalitativ intervju kan delas upp i två delar: semistrukturerad och 

ostrukturerad. Den semistrukturerade intervjun innebär att man utgår från specifika 

teman och ställer frågor utifrån det. En ostrukturerad intervju innebär att intervjun sker 

förutsättningslöst, enbart utifrån en rubrik (Patel & Davidson, 2011).  

Dokumentinsamling innefattar information som nedtecknats eller tryckts. Det kan 

exempelvis vara empiriskt material i form av officiella handlingar, mejl och litteratur. 

Observationer innebär att olika beteenden undersöks. Beteendena kan exempelvis vara 

hur personal beter sig undra givna situationer, eller hur chefer behandlar sina anställda 

(Blomkvist & Hallin, 2015).  

Datainsamling kommer ske i form av kvalitativa intervjuer, benchmarking, 

observationer och dokumentinsamling. De kvalitativa intervjuerna kommer göras på 

semistrukturerat vis, där frågor kring olika områden planeras i förväg som 

respondenten kan utforma svaren fritt. Det bidrar till att en öppen dialog kan föras och 

därmed mer information erhållas (Blomkvist & Hallin, 2015). Urvalet av respondenter 

kommer baseras utifrån de personer på fallföretaget som associeras till det område 

som ska studeras. Detta innefattar personal som besitter kunskap kring automatisering 

och ekonomi. Benchmarking av andra bolag kommer utföras i syfte att undersöka 

effekterna av automation och deras reflektion kring ämnet. Benchmarkingen kommer 

utgå från ett frågeformulär med 14 frågor som skickas ut via mail. Urvalet kommer 

avgränsas till små och medelstora bolag, där frågeformulär skickas ut till 53 

potentiella respondenter. Frågeformuläret har skickats till antingen företagets VD eller 

till mailadress direkt kopplad till företaget, som därefter har vidarebefordrat mailet 

vidare till en respondent med relevant befattning.   

Dokument kommer samlas in för att få tillgång till underlag för investeringskalkyler. 

Observationer kommer genomföras i syfte att få mer information om nuläget och hur 
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olika processer drivs i dagsläget. Företagets nuläge kompletteras vidare med 

intervjuer.  

Eftersom inga mätningar på automatiseringens effekter kommer utföras på 

fallföretaget, kommer sådana faktorer att samlas in och utvärderas genom 

frågeformulär baserat på andra företags erfarenhet inom området. Detta belyser 

tidigare erfarenhet om vad företag gjort tidigare, var svårigheter kan ligga och hur 

framtiden kan tänkas se ut. En litteraturstudie kommer även göras för att få bredare 

kunskap kring vad som gjorts i tidigare forskning om automation. Det kommer ligga 

som underlag vid kopplingen mellan befintlig teori och verkligheten.  

3.4 Forskningskvalitet 

Kvaliteten på ett vetenskapligt arbete bedöms utefter dess validitet och reliabilitet 

(Blomkvist & Hallin, 2015). 

Validitet är ett begrepp som innebär att de mätningar och den data som samlas in är 

relevant samt speglar studiens syfte och frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2015). 

Med andra ord syftar det på den utsträckning forskaren verkligen mäter det som är 

tänkt att mäta (Paulsson, 1999). 

Reliabilitet står för nivån av tillförlitlighet i de utförda mätningarna. Det innebär i hur 

stor omfattning man får samma värden vid upprepade mätningar (Paulsson, 1999).  

För att uppnå validitet i denna studie kommer författarna kritiskt granska teorier och 

insamlade data. Ett adekvat antal respondenter kommer intervjuas för att öka 

validiteten i datainsamlingen och för att intervjuerna skall hålla en opartisk ställning. 

Detta görs genom ett urval där respondenterna är valda utefter deras kunskaper kring 

ämnet intervjun handlar om. Intervjufrågorna kommer vara kopplade till studiens syfte 

och frågeställningar, med tillhörande följdfrågor för att öka förståelsen. 

3.5 Etik  

I en studie handlar etik om att följa god praxis gällande vetenskapliga arbeten så att 

ingen kommer till skada av arbetet. Vidare handlar det om att följa normer gällande 

hur det vetenskapliga arbetet ska presenteras i tal och skrift. Det ska därför framgå att 

författaren har hållit sig opartisk i arbetet samt att andra kan värdera de framtagna 

resultaten. Därför utgör adekvata källhänvisningar en stor vikt i arbetet (Blomkvist & 

Hallin, 2015). I denna studie kommer därför både primära och sekundära källor 

kritiskt granskas för att erhålla validitet. Källorna ska hänvisas korrekt för att undvika 

risken för plagiering.   

För att förhålla sig etiskt i denna studie kommer författarna dessutom följa de fyra 

krav som ställs enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Blomkvist & Hallin, 2015). Det första kravet är 
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informationskravet, vilket innebär att personerna som ska intervjuas informeras om 

studiens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att de utvalda 

personerna måste gå med på att bli intervjuade. Författarna ska därför välja ut 

informanter som själva anser att de vill medverka. Detta för att intervjuerna inte ska 

uppfattas som ett störande moment. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär 

att insamlad data kommer behandlas konfidentiellt. Det innefattar även information 

om informanter och företaget. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket 

innebär att insamlad data enbart kommer användas i det syfte som studien har. 
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4. Empiri 

Detta kapitel består av två delar: Den första delen innehåller data utifrån intervjuer 

och observationer på fallföretaget. Informationen har anpassats till 

utvecklingskartans fyra steg för automatisering. Den andra delen utgör data utifrån 

studiens benchmarking.  

4.1 Företagspresentation  

Direktlaminat AB är ett företag beläget i Hjortsberga, Alvesta, som tillverkar material, 

komponenter och möbler av laminat. Företaget startade 1981, har i nuläget 58 

anställda och omsätter cirka 100 miljoner per år.  

Eftersom bolaget är underleverantörer, har de valt att sätta flexibilitet i fokus för 

maskinerna och verksamheten. Deras processer innefattar sågning, kantlistning, 

fräsning, borrning och pressning.  

Kunderna består bland annat butiksinredare, möbeltillverkare och hotell. Företaget 

styrs i regel mot kundefterfrågan.   

4.2 Utvecklingskarta fallföretag 

Steg 1 

Är företaget redo att börja automatisera? 

 1. Är produkterna lämpliga att hantera automatiskt eller kan man anpassa dem för 

automation? 

Produkterna utgår från laminatskivor som ska sågas till i olika storlekar. Därmed är 

materialet anpassat till automatiserade processer.  

2. Finns det möjlighet att finansiera en automationsinvestering? 

Företaget har uttryckt ett intresse av att investera i en helautomatiserad såg- och lager 

lösning, vilket förutsätter att en finansiering är möjlig om investeringen påvisar 

lönsamhet. 

3. Besitter företag kompetens eller kan skaffa det för att hantera 

automationsutrustning? 
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En utmaning som företaget anser sig stå inför är att erhålla rätt kompetens till fortsatt 

utveckling. Det finns god kompetens inom företaget idag för nuvarande processer, 

men är behov av ny kompetent personal på grund av annalkande pensionsavgångar. En 

av svårigheterna för att hitta personer med rätt kompetens anser de vara fabrikens 

geografiska läge: Förbindelser med kollektivtrafik är begränsad, vilket kan vara en 

faktor till svårare åtkomlighet. En annan anledning, anser företaget, kan vara att 

marknadsföringen av företaget är begränsad med tanke på att det finns mer de kan 

göra i form av exempelvis sociala medier, samarbete med universitet och 

praktikplatser. 

Anställda medarbetare tenderar att stanna kvar på samma arbetsplats en längre tid. En 

faktor tror företaget är att arbetet är mentalt stimulerande, med varierande 

arbetsuppgifter, där medarbetaren får arbeta med olika saker på olika sätt. Interna 

utbildningar sker för att upprätthålla kompetensen kring olika processer och för att 

utveckla lärandet.  

För närvarande finns ingen intern underhållsavdelning. Underhåll anskaffas därför via 

avtal med externa leverantörer, där avhjälpande underhåll bedrivs vid behov. 

Förebyggande underhåll förekommer till viss del varje vecka i form av smörjning och 

städning av system. 

Företaget tolkar att medarbetarna är positivt inställda till en automatisering med tanke 

på att det skapar en mer varierad arbetsdag samt reducerar monotona och ergonomiskt 

ofördelaktiga arbeten. Kompetensen anses emellertid inte vara adekvat för att bedriva 

mer komplexa automatiseringar. Detta gäller främst den äldre generationen och dess 

vana och vilja att hantera datorsystem. Majoriteten av medarbetarna i produktionen har 

ingen eftergymnasial utbildning, varav erfarenhet och upplärning på företaget fyller 

det grundläggande kompetensbehovet. 

Vid nyinstallation av maskiner bedrivs utbildning av medarbetarna under en viss tid. 

Utbildningen innebär ofta CNC-programmering, vilket sker internt. Detta utförs 

sporadiskt beroende på omfattningen av personalomsättningen.  

Företagets åsikt om svårigheterna med att anpassa sig till automatiserade processer är 

att införskaffa rätt kompetens och göra yrken mer attraktiva för kommande 

generationsskifte. Detta innefattar att ta bort fördomar om industrin och för att kunna 

nå ut till studenter i rätt tid om potentiella arbetstjänster. Universitet, politiker, företag 

och andra intressenter bör likaså bidra till att kompetensutbudet följer den 

teknologiska utvecklingen så gott som det går, anser företaget. 

4. Är den egenskapsmässiga variationen hos produkterna tillräckligt liten, i form av 

vikt, yta och geometri? 

Produkterna utgår från samma typ av råmaterial och variationen är låg, dock så kan det 

uppstå problem med råmaterialet ifall acklimatiseringen sker i fel takt. 
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5. Utförs aktiviteter tillräckligt ofta för att en automation ska vara realistisk?  

Företaget inser att det finns behov av att minimera slöseri, allt från icke-

värdeskapande tid inne i fabriken till att försöka fylla transporterna så mycket som 

möjligt. Detta anses vara en svår utmaning med tanke på att kunderna har stor 

valmöjlighet för att välja produkt eller volym. Det sätter också stor press på faktorer 

som ledtid och flexibilitet för att det finns tendenser som visar att en stor 

konkurrensfaktor i dagens klimat är snabba leveranser - den som kan leverera snabbt 

överlever. Med tanke på att volymerna kan variera mycket kan det leda till många 

omställningar. Företaget anser att det är viktigt att försöka öka effektiviteten för att 

bemöta den variationen som omställningarna kan skapa. 

Mätningar av utnyttjandegraden i halv- och helformatsågarna har utförts vid två 

tillfällen i respektive såg. De största faktorerna som påverkar stopptiderna är väntan på 

material och omställningar och förberedelser vid ny order. Diagram 1 till 4 visar 

resultatet av respektive mätning.   

 

 

Diagram 1 Utnyttjandegrad Helformatsåg, mätning 1 

 

 

Diagram 2 Utnyttjandegrad Helformatsåg, mätning 2 
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Diagram 3 Utnyttjandegrad Halvformatsåg, mätning 1 

 

 

Diagram 4 Utnyttjandegrad Halvformatsåg, mätning 2 

6. Är sannolikheten stor att det finns kunder till befintliga eller liknande produkter om 

två till tre år?  

Företaget tror att kraven kunderna kommer att ställa om fem år framförallt är mindre 

volymer, snabbare leveranser och lägre priser. De menar att det kommer sätta press på 

faktorer som är relaterade till de långsiktiga målen, såsom ökad flexibilitet och 

snabbare leveranser. Som det ser ut just nu klarar företaget inte av större volymer utan 

någon form av automation, alternativt öka antalet skift för operatörer och truckförare. I 

dagsläget används istället externa aktörer som hjälper till vid behov av större volymer.  

Ur ett långsiktigt perspektiv anser företaget att det kommer ske en större integration 

med kunder digitalt. De anser att träbranschen är relativt konservativ och under 

utveckling för att försöka anpassa sig efter det framtida klimatet. De har en offensiv 

styrelse som anammar beslut angående att bygga upp en lärande process i nära kontakt 

med kunder för att öka konkurrenskraften.  
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Steg 2 

Vad kan automatiseras? 

Fabrikslayouten på Direktlaminat visualiseras i figur 1. Produktionen består av två 

olika sågprocesser: En halvformatsåg, där skivorna sågas på en sida åt gången, och en 

helformatsåg, där laminatskivorna kan sågas på både längden och bredden. 

Halvformatsågen bidrar till att manuellt arbete krävs i form av att plocka upp skivorna 

från en pall med en travers samt att vrida på skivorna vid sågning på både höjd och 

bredd. Båda såganläggningarna har sämre förutsättningar vid spillhantering, 

lagerhantering, transporter och acklimatisering av material. Helformatsågen har dock 

ett bättre ergonomiskt förhållningssätt och klarar av större kapaciteter, medan 

halvformatsågen anses vara mer flexibel vid olika materialslag. 

Laminatskivor körs in med truck från ett kallager utanför fabriken och placeras 

antingen på ett mellanlager i fabriken för acklimatisering, alternativt direkt till 

produktionens start. Vidare rymmer pallar cirka 20 laminatskivor. Samma truckförare 

lossar även inkommande och utgående gods.  

 

Figur 1 Fabrikslayout. 1) Helformatsåg, 2) Halvformatsåg, 3) Lageryta i fabrik, 4) 

Kallager 

Helformatsåg 

Vid sågning i helformatsågen placeras en pall med laminatskivor vid produktionens 

startpunkt. Därefter avemballeras pallen från klossar och strö och körs in i sågen. Två 

operatörer optimerar sågen efter produktionsorder och skriver ut följesedlar till vidare 

bearbetningsprocesser. Efter utförd sågning åker de bearbetade skivorna ut ur 

maskinen och placeras på pallar genom en automatisk pallhantering.  
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Halvformatsåg 

Vid sågning i halvformatsågen placeras en pall med laminatskivor intill sågen. 

Därefter avemballeras skivorna och plockas upp manuellt med en travers. Inställningar 

av dimensioner optimeras av operatören som sedan sågar skivan på ena längden. 

Därefter matas den sågade skivan tillbaka och operatören vrider sedan skivan för 

sågning på andra längden. Efter avklarad process placeras de färdigsågade skivorna på 

pall och eventuellt spill slängs och skickas till förbränning för uppvärmning av lokaler.  

Vid försäljning av obearbetade laminatskivor hämtas en pall med den beställda skivan 

in från kallagret och placeras vid halvformatsågen för att få tillgång till traversen. 

Skivorna plockas sedan över manuellt till en ny lastpall för att förse kunden med rätt 

antal obearbetade skivor. Resterande skivor på den inkörda pallen emballeras sedan 

och körs ut på kallagret igen. 

Steg 3  

Beskrivning av automationskandidater 

Företaget har lagt fram två alternativ till automationsinvesteringar som fortsättningsvis 

refereras som Alternativ 1 och Alternativ 2.  

Alternativ 1 (figur 2) är en såg- och lageranläggning som är tänkt att ersätta dagens 

halvformatsåg, där dagens helformatsåg även är tänkt att vara verksam. Eftersom 

investeringsalternativet baseras på en halvformatsåg innebär det att den enbart sågar 

på en sida åt gången, vilket kräver manuell vridning av skivor för ytterligare sågning. 

Anläggningen innehåller ett lagersystem som automatiskt sorterar skivmaterial efter 

order. Lagersystemet verkar även under natten för att sortera skivor och förbereda 

nästkommande dags order. Fördelen med ett lagersystem i fabriken är att materialet 

blir acklimatiserat, vilket innebär att det anpassar sig efter temperaturen och 

luftfuktigheten i fabriken. Det minskar i sin tur risken för sprickbildning och 

deformering.  

Tänkta fördelar med investeringsalternativet är bland annat högre verkningsgrad, ökad 

flexibilitet och reducering av intern transport.  
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Figur 2 Alternativ 1 

 

Alternativ 2 (se figur 3) är en större variant av en såg- lageranläggning med tillhörande 

helformatsåg. Den tar upp större yta i anspråk, men möjliggör därav större 

lagermöjligheter. Det större lagret ger upphov till ett större antal skivor som blir 

acklimatiserade innan sågning. Även detta alternativ har ett lagersystem som kan vara 

verksamt på natten. Andra egenskaper med investeringsalternativet är bland annat 

högre verkningsgrad och flexibilitet än Alternativ 1, reducerad intern transport, bättre 

ergonomi och arbetsmiljö för operatörer, samt bättre utfall på skivmaterial.  

 

Figur 3 Alternativ 2 

 

Steg 4 

Är det lönsamt att automatisera? 

Företaget erbjuder en bred valmöjlighet för kunder, vilket är en viktig del av deras 

konkurrensfaktor. Marknaden har visat sig bli allt mer kundanpassat och detta är något 

de vill ta vara på. 
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Företaget har använt sig av pay back-metoden vid tidigare investeringar. Anledningen 

har varit att investeringarna har inneburit en ersättning av föråldrad utrustning. Detta 

har bidragit till att enbart återbetalningstiden tagits i beaktande vid beslutsfattandet. 

Vid nyinvesteringar har de även baserat besluten på tidigare kunskaper och 

benchmarking.  

Båda investeringsalternativen ger upphov till minskad lageryta i ett lager placerat i 

Alvesta. Alternativ 1 innebär en reducerad lageryta på cirka 50 procent, och Alternativ 

2 reducerar lageryta upp till cirka 75 procent.  

Kostnadsbesparingar som respektive investeringsalternativ medför per år har 

estimerats och illustreras i Diagram 5.  

 

 

Diagram 5 Kostnadsbesparingar (kr) 
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4.3 Benchmarking 

Ett frågeformulär med 14 frågor rörande automatisering och dess effekter har skickats 

ut till 53 olika mindre företag med koppling till automation. Av de 53 tillfrågade har 

sju företag besvarat frågorna i större och mindre utsträckning. Frågorna har tagits fram 

tillsammans med handledare utifrån de faktorer som utgör studiens syfte med 

tillhörande teorier och tidigare forskning. Frågorna ställdes i ett brett perspektiv för att 

erhålla utförliga och reflekterande svar. Följande stycke är en sammanfattning av 

svaren.  

Fråga: Vilka effekter anser ni att automatisering bidrar till i ett företag? För- och 

nackdelar 

Som fördelar anser de flesta respondenter att automatisering bidrar till 

effektivitetsökningar såsom ökad kapacitet och produktivitet med argumentet att en 

robot gör mer på mindre tid, håller konstant och jämn kvalitet samt minskar 

arbetsinnehållet i produkten. Arbetsinnehållet, anser en respondent, bör minska 

eftersom det annars finns alternativet att producera i låglöneländer. Arbetsinnehållet i 

produkten bör därför vara mindre eller lika stort relativt till kostnaden för att 

producera i låglöneländerna. Vidare anser flera att automation bidrar till en bättre 

ergonomisk och arbetsmiljömässig situation för de anställda, samt att det bidrar till 

minskade kostnader för företaget. 

De nackdelar som belyses är främst kompetensförsörjningen som krävs för att 

implementera och hantera en automatisering. Där menar flera respondenter att enklare 

arbetsuppgifter kommer försvinna och ersättas med nya arbeten. Utmaningen innebär 

att utbilda personal i takt med utvecklingen av teknologin i företaget, för att bibehålla 

kompetensen. Två respondenter menar att automatisering kan ha nackdelar som 

minskad flexibilitet, exempelvis svårigheten att vara produktanpassad, samt att 

produktionen blir känsligare. 

Fråga: Vilka är de största utmaningarna företag har inför att automatisera sina 

processer? 

Många menar att de utmaningar som uppkommer är att förstå hur automatiseringen 

ska gå till. Det de menar är att förståelsen för den nuvarande produktionsprocessens 

flöde innan en automatisering kan implementeras. Detta innefattar bland annat att 

standardisera och styra upp material och intilliggande processer för att möjliggöra 

automatisering så enkelt som möjligt. 
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Fråga: Vilka krav ställer det på företaget i sin helhet? 

Här menar alla respondenter att kompetensen är den viktigaste faktorn. De menar att 

det är kompetens främst inom processerna, produktsortimentet, modern produktion 

och produktanpassning. En uttrycker även att kommunikationen mellan olika 

funktioner inom företaget måste bli bättre – att det ska finnas tydliga ramar till vad 

som kan och ska utföras. 

Fråga: På vilket sätt anser ni det är viktigt att företag automatiserar? Lång- och 

kortsiktigt 

På både lång och kort sikt anser de flesta att automatiseringen innebär 

konkurrensfördelar. Detta går hand i hand med kompetensutveckling och 

kompetensinvesteringar, menar en respondent. 

Några nämner att det handlar om högre lönsamhet och sänkta kostnader. Några andra 

anser att det handlar om att förbättra arbetsmiljön och skapa mer värdeskapande 

arbetsuppgifter för de anställda. 

Fråga: Hur lönsamt anser ni att en investering i automation är, både lång- och 

kortsiktigt? 

Alla respondenter anser att automatiseringen enbart ska göras ifall den anses vara 

lönsam. En pay off-tid på 3–5 år anser en respondent är en rimlig tid för att få resultat 

på investeringen. En annan menar att det varierar från fall till fall, men att en rimlig 

pay off-tid ska ligga som underlag vid investeringen. 

En respondent menar emellertid att automationen enbart ska göras först då alla 

nuvarande processer har eliminerats på slöseri. Genom att analysera nuläget och göra 

mätningar på processer och personal - för att undersöka hur arbetstiden disponeras 

varje dag och hur stor del av tiden som är värdeskapande - kan uppföljning göras för 

att förbättra de olika processerna. På det sättet ökar även produktiviteten, menar 

respondenten. Först efter att slöseriet är borttaget ur processerna så kan investeringen 

bli billigare och lättare att sköta, vilket leder till att en snabbare lönsamhetsökning 

erhålls. 

Fråga: Anser ni att produktiviteten och kvaliteten kan öka med automation? Om ja – 

hur då? 

Alla respondenter menar att produktiviteten och kvaliteten ökar med automation. 

Förutsatt att maskinen fungerar som tänkt samt att alla produktionsmoment och 

produkter är anpassade för automatisering, ger automatiseringen ett mer tillförlitligt 

produktionsutfall och stabilare processer. Några menar att roboten har en hög 
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repeterbarhet, arbetar snabbare och mer noggrant och håller kvaliteten på jämn nivå. 

Sammantaget ökar detta både produktivitet och kvalitet. 

Fråga: Hur ser ni på den etiska aspekten gällande automation – där arbeten 

potentiellt kan gå förlorade? 

Ingen av respondenterna anser att det finns något etiskt ställningstagande att ta i 

anspråk vid automatisering. Några anser att det snarare leder till att fler personer som 

besitter rätt kompetens anställs medan de monotona och icke-ergonomiska arbetena 

försvinner. En respondent svarar att alternativet att inte automatisera bidrar till lägre 

konkurrenskraft som företaget inte kan vara verksam i. Det skulle resultera i potentiellt 

förlorade arbetstillfällen och att den etiska aspekten då snarare värderas av dem som 

inte vill satsa på automation. 

En annan respondent resonerar att det inte finns någon skillnad för företag som arbetar 

med ständiga förbättringar och olika typer av andra investeringar; att automation är en 

del i det spektrumet. Vidare menar respondenten att det då vore oansvarigt att inte 

automatisera produktionen för att ta tillvara på potentialen att göra produkten bättre, 

teknisk såväl som lönsamhetsmässigt. Inom samma spår tänker en annan respondent 

att lönsamheten är det viktigaste för företag, vilket medför att en rubbning av 

lönsamheten kommer påverka företaget i sin helhet. För att uppnå detta krävs det att 

personallönen minskar i relation till att processerna blir mer effektiva och att 

produkterna billigare. Personallönerna är en stor kostnad för företag, så en minskning 

av detta uppnår företag bättre lönsamhet. 

Fråga: Det pågår mycket diskussion om att enkla arbeten kommer att gå förlorade allt 

som industrier blir mer automatiserade. Förespråkar ni att de personerna som blir av 

med sin tjänst ska bli avskedade eller omplacerade, möjligtvis utbildade internt? 

Alla respondenter ser enbart positiva effekter genom att utbilda personal internt. Vissa 

anser att vid behov kommer detta ske, men att det faktiskt inte är möjligt att utbilda 

alla. Detta kan bero på att alla inte är lämpade eller har viljan att vidareutvecklas.  

En respondent anser att det generellt är ett underskott på arbetskraft, och att 

automatisering görs på grund av att det inte går att få tag på personal. 

Fråga: Kompetens är en parameter många rapporter lägger stor vikt på vid 

anpassning av en allt mer komplex automation. Var tycker ni ansvaret ligger för att 

Sverige ska ligga i framkant inom kompetens inför framtiden? 

Respondenterna ger här svar på olika ansvarstagare. Några anser att det är en politisk 

fråga, där statsmakten och skolväsendet har ett ansvar. Andra menar att det är ett delat 

ansvar mellan företag såväl som statsmakt och universitet. Vissa anser att 
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undervisningen inom tekniska området bör börja tidigt för ungdomar, för att skapa ett 

intresse för industrin och dess utveckling. Likaså menar de att skolsystemet måste 

säkerställa att rätt antal individer utbildas efter det behov som finns, där anpassningen 

av antal platser och utbildningar motsvarar behoven, främst på universitetsnivå. 

Några anser att även företagen har ansvar att exempelvis skapa intresse i form av att 

erbjuda praktikplatser, sommarjobb och examensarbeten. Detta för att skapa större 

intresse och attraktivitet och för att få bort fördomar om industrin som en dålig 

arbetsplats. 

Fråga: Tror ni att det finns möjligheter att skapa en mer attraktiv arbetsplats för 

studenter och att öka lojaliteten för att behålla den kompetensen? Om ja – hur? 

Flera respondenter anser att företag behöver skapa engagemang genom exempelvis 

mentorskap, traineeprogram, hög flexibilitet med vidareutveckling inom olika roller i 

företaget samt genom intressanta projekt. 

Flera andra menar att automation bidrar till en mer attraktiv arbetsplats, där monotona 

arbetsuppgifter försvinner och stressnivån sjunker hos de anställda. Arbetena blir 

således mer intressanta och varierande, vilket leder till bättre arbetsmiljö. 

Vidare kommenterar några respondenter att arbetsmarknaden är mer rörlig nu för 

tiden, vilket gör att det är svårt att behålla kompetent personal då de ofta söker nya 

utmaningar och även får jobberbjudanden från andra företag. En respondent menar att 

personer inte stannar kvar i samma yrke lika länge framöver som nu eller för 20 år 

sedan.  

Fråga: Finns det andra sätt att vara redo för framtiden än att automatisera sin 

produktion? 

Två respondenter menar att digitalisering är ett alternativ till automation. 

Digitalisering menas då främst vara i form av informationsflöden. 

Några andra ser att behovet att ta hand om sin personal genom att erbjuda relevanta 

förmåner, lön och kompetensutveckling är en nyckelfaktor. Likaså, menar några andra, 

att det aktivt ska bedrivas förbättringsarbeten för att öka effektivitet och kundnöjdhet. 

Samtidigt anser de dock att detta uppnås enklast med hjälp av automatiserade 

processer. 

Fråga: Finns det alternativ till automatisering – andra alternativ för att uppnå 

önskade mål? 

Flertalet respondenter uttrycker att det inte finns andra alternativ än automatisering för 

att uppnå önskade mål. Någon understryker emellertid att alltid går att arbeta smartare 
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och med ständiga förbättringar, man att ta det upp till en ny nivå innebär att 

produktion och administration måste automatiseras. 

En respondent ser positivt på att det finns andra alternativ. Det handlar främst om att 

välja den väg och inriktning som passar företaget bäst. 

Fråga: Flexibilitet och snabb leveranstid är något som många bolag anser vara en 

stor konkurrensfaktor i dagens samhälle. Finns det andra alternativ än automation 

man kan använda sig av för att uppnå detta? 

Några respondenter menar att automation inte ökar flexibilitet och snabbare 

leveranstid, utan att det snarare handlar om logistikupplägg, informationshantering och 

digitalisering. Istället förutsätter det att man har standardiserade produkter och är bra 

på att prognostisera för att uppnå flexibiliteten i förhållande till leveranstid. En av dem 

menar då också att modulanpassning och standardiserade metoder möjliggör 

tillverkning av olika produkter, men att de innehåller samma tillverkningsmoment. 

Detta ger i sig upphov till högre flexibilitet. 

Vidare menar en respondent att digitaliserade processer däremot kommer öka 

flexibilitet och minska leveranstider. 

En annan respondent ser inga rimliga alternativ till automation. För att säkerställa 

snabb leveranstid anses det vara viktigt att ha en optimal process, vilket förenklas med 

automation. 

Fråga: Vad anser ni att de största konkurrensfaktorerna är för industrier nu och 20 år 

in i framtiden? 

Flera respondenter anser att det främst kommer innefatta kompetensförsörjning och 

möjligheter att utvecklas inom företaget. Andra menar att automationsgraden kommer 

utgöra en stor konkurrenskraft, där arbetsinnehållet måste minska och att de som inte 

gör detta i rätt tid och på rätt sätt kommer drabbas hårt. Vissa respondenter menar 

dessutom att de stora konkurrensfaktorerna kommer innefatta hållbarhet och 

samhällsnytta tillsammans med mer attraktiva arbetsplatser.  

Enbart en respondent menar - tillsammans med ovanstående svar - att även kvalitet, 

kortare leveranstid, kortare ledtid och låga priser kommer utgöra stora 

konkurrensfaktorer i framtiden.  

Två respondenter ansåg att, kan man eliminera icke-värdeskapande tid med 

automation kommer det att frigöra tid för annat. Att skapa bättre kundrelationer, lära 

känna sina kunder bättre och anpassa verksamheten efter deras behov. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras insamlade data från fallföretaget, grundat i 

utvecklingskartan, genom att jämföra data mot teorin. Analys av benchmarking utförs 

genom att analysera de sammanfattande svaren i frågeformuläret och jämföra dessa 

med befintlig teori och statistik.  

5.1 Analys av utvecklingskarta för fallföretag 

Är företaget redo att börja automatisera? 

5.1.1 Kompetens 

Företaget menar att de har svårt att erhålla rätt kompetens för vidare utveckling och 

automatisering. I den mån som går sker utbildningar internt när behovet finns, i linje 

med vad Almström et al. (2019) förespråkar. Pensionsavgångar kommer ske i en snar 

framtid, vilket gör att kompetens försvinner och ny behöver erhållas. Den äldre 

generationen har emellertid svårare att anpassa sig till datoriserade system, vilket 

företaget anser är en viktig förutsättning för att utvecklas. Därav kan en yngre 

generation med bättre datorvana ersätta den äldre generationen med relevant 

kompetens inom datoriserade system. Enligt statistik från SCB (2018) tenderar 

personer med högre utbildningsnivå att söka sig till arbetsplatser i större städer och 

kommuner med anknytning till universitet och högskolor. Företaget är lokaliserat i 

närheten av en kommun med tillhörande universitet, vilket potentiellt kan underlätta 

sökandet efter kompetent personal. 

En underhållsavdelning saknas på företaget, vilket gör att enbart extern 

underhållstjänst köps in vid behov.  De vanligaste felen företaget påverkas av är främst 

elfel i maskinerna. Landscheidt & Kans (2016) påpekar att det behövs stödprocesser 

såsom underhåll för att möjliggöra en flexibel automatiserad produktion. Faran med att 

inte ha en intern underhållsorganisation är att det tar lång tid innan reparation kan ske. 

Detta kan ge konsekvenser och kostnader i form av exempelvis personalkostnad under 

stillestånd, utebliven produktion och försenade leveranser, enligt Hagberg & 

Henriksson (2017). 

5.1.2 Utnyttjandegrad 

Efter analys av tidsstudier från företaget visade det sig att väntetid på material utgjorde 

en stor andel av den totala stopptiden. Även omställningar visades bidra till ökad 

väntetid i processen, där även den mänskliga faktorn ingår. Dessa faktorer går att 

förbättra enligt teorin gällandes reducering av slöseri och automation (Almström et al., 

2019).  
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Mätningarna av kapacitetsutnyttjandegraden som utförts på helformatsågen uppgick i 

61 respektive 70 procent, medan mätningarna på halvformatsågen uppgick till 29 

respektive 49 procent. Variationen i mätningarna på halvformatsågen beror främst på 

tidsåtgång vid olika omställningar.  

Vid jämförelse av företagets utnyttjandegrad med den svenska industrins 

kapacitetsutnyttjandegrad går det att konstatera att företaget ligger under snittet (SCB, 

2018).  Dock har författarna tagit i beaktning att SCBs siffror känns relativt höga så 

det anses mest vara en typ av vägledning. 

 

Figur 12 Svenska industrins kapacitetsutnyttjande, SCB (2018) 

5.1.3 Effektivitet 

I dagsläget finns ett antal icke-värdeskapande moment i processerna, främst vid 

halvformatsågen. Det går åt mycket tid att avemballera pallar från klossar, strö och 

papper, vilket anses vara en icke-värdeskapande aktivitet och därmed en av de sju 

mudas (Lamb, 2013). Likaså sker mycket intern transport; dels för att förse både halv- 

och helformatsågen med material, dels för att sortera och omplacera skivor på nya 

pallar. Detta ger upphov till slöseri i form av både förflyttning och hantering av 

material, samt väntetid vid halvformatsågen, eftersom traversen måste användas vid 

omplaceringen av skivor. 

Vid omplaceringen av skivor för styckförsäljning utförs även icke-värdeskapande 

aktiviteter genom att avemballera pallarna, omplacera skivorna och sedan emballera 

pallen igen innan den körs ut på kallagret. Detta anses vara en form av extraarbete och 

därmed också en muda (Lamb, 2013). Styckförsäljningen kan även bidra till att 

halvfulla transporter körs. Detta anses likaså vara en form av slöseri, enligt Lamb 

(2013). Innan en automatisering implementeras bör nämnda slöserier elimineras för att 

åstadkomma högre effektivitet (Almström et al., 2019).  
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Vad kan automatiseras?  

Det som framkom av observationen på företaget var att framförallt halvformatsågen 

har ett relativt icke-ergonomiskt moment, gällande hanteringen och uppläggningen av 

skivor med hjälp av den nuvarande traversen. Utifrån vad som framgick berörande 

traversen är den otymplig och svår att manövrera. Detta, tillsammans med stora, tunga 

skivor, gör att arbetsmiljön blir påfrestande för operatörerna. Eftersom skivorna både 

ska lyftas och vridas gör det att operatörerna kan utsättas för icke-ergonomiska 

kroppsställningar som påverkar deras kropp och kan i sin tur orsaka muskelrelaterade 

problem - framförallt på längre sikt. Sammantaget kan detta leda till minskad 

prestationsförmåga hos operatörerna. I värsta fall kan det likaså leda till 

sjukskrivningar, vilket innebär höga kostnader för både företag och samhälle, enligt 

Neumann (2004). 

Analys av automationskandidater  

SMFs är ofta associerade med små serier samt nya produkter dagligen enligt 

Almström et al (2019). Trenderna med global ökad konkurrens och allt mer 

produktanpassad tillverkning driver automationsutveckling med behov att ha högre 

flexibilitet. Investeringsalternativen bidrar till en förbättrad flexibilitet, eftersom det 

tillhörande lagersystemet automatiskt sorterar material efter order. Vid ändring av 

order ställer även systemet om och anpassar sig efter ändringarna. Lagersystemet i 

Alternativ 2 har vidare potential för framtida installationer av nya 

tillverkningsmoment.  

Ergonomin förbättras i olika avseenden genom båda investeringsalternativen. 

Alternativ 1 reducerar den manuella uppläggningen som annars sker i 

halvformatsågen. Den nya anläggningen kommer fortfarande innebära manuell 

vridning av sågat material, vilket inte utesluter en ergonomisk påverkan.  

Alternativ 2 innebär en helt reducerad manuell tillverkning, vilket genererar ett 

ergonomiskt arbetsmoment. Det påverkar medarbetarnas välbefinnande och 

prestationsförmåga genom att reducera fysisk belastning enligt (Neumann, 2004). 

Kapacitetsutnyttjandegraden är estimerad att öka till 80 procent för båda 

investeringsalternativen. 

Är det lönsamt att automatisera? 

Tidigare investeringsbeslut som utförts har baserats på pay off-kalkyler. Detta är inte i 

linje med teorin som menar att det är en riskfylld bedömning om en investering 

faktiskt är lönsam. Pay off-metoden tar inte hänsyn till intäkter och kostnader som 

ligger längre fram i tiden. Det Hagberg & Henriksson (2017) och Blanchard (2011) 

förespråkar är istället att alla kostnader under en investerings livstid bör tas i 
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beaktande vid beslutsfattandet. Företaget ser emellertid att avbetalningstiden har varit 

det alternativ att gå efter, eftersom tidigare utförda investeringar har inneburit 

nyinvesteringar av föråldrade maskiner. 

Personalkostnaden utgör en stor kostnad för företaget, vilket även Henning et al. 

(2016) påpekar. Investeringsalternativen bidrar till estimerade 

personalkostnadsreduceringar, där den större investeringen frambringar större 

reduceringar. Reduceringarna märks främst av ett färre antal operatörer och 

truckförare. Andra kostnadsreduceringar investeringsalternativen ger upphov till är 

minskad lageryta och minskade transportkostnader. Vidare medför lagersystemet att 

lagret i Alvesta minskar i relation till hur mycket som kommer kunna lagras i fabriken, 

vilket sänker kostnaderna för lagerhållning, som Lamb (2013) menar är en muda. 

5.2 Analys av benchmarking 

5.2.1 Effektivitet och ekonomi 

Fördelarna med automatisering som understryks av respondenterna är 

effektivitetsökningar i form av kapacitet och produktivitet. Även förbättrad kvalitet är 

en faktor som automatiseringen ger upphov till, vilket stärks av Frohm et al. (2006) 

och Iris Group (2015). Vidare är den ergonomiska förbättringen en fördel som 

åstadkoms genom automatisering, i linje med vad Almström et al. (2019) menar. Det 

Neumann (2004) påpekar är att kostnader associerade till dålig ergonomi kan bli höga. 

Genom att automatisera och således eliminera sådana manuella moment menar 

respondenterna att kostnadsbesparingar kan göras. Det som åsyftas är att minskade 

kostnader i form av att personaltätheten minskar kan i sin tur leda till 

konkurrensfördelar på både lång och kort sikt. Muro & Scott (2015) påpekar 

emellertid att robottätheten i industrier för olika länder inte har någon tydlig koppling 

till antalet anställda inom industrin.  

Respondenterna anser vidare att lönsamheten att investera i automation avgörs utifrån 

en rimlig pay off-tid. Som Hagberg & Henriksson (2017) uttrycker borde totala 

kostnader under en investerings livstid tas i anspråk vid beslutsfattande. En respondent 

anser att analyser om nuläget, där mätningar av nuvarande processer och eliminering 

av slöserier utförs, är en essentiell åtgärd att göra innan en automationsinvestering. 

Resonemanget styrks av vad Almström et al. (2019) påpekar. 

5.2.2 Kompetens 

Utmaningarna anses vara förståelsen för hur automatiseringen ska gå till. Det är främst 

kompetensbehovet som anses vara den begränsande faktorn. Detta belyses även i en 

studie utförd av Automathink (2018), där 40 procent av 400 respondenter menar att 

tillgången till adekvat kompetens är den största utmaningen för tillväxt.  
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Det Almström et al. (2019) menar är att medarbetare måste utvecklas 

kompetensmässigt inför automatiseringen, samtidigt som nya förmågor efterfrågas. 

Kravet på adekvat kompetens anser alla respondenter vara den viktigaste faktorn för 

att lyckas automatisera och för att hålla sig konkurrenskraftig på lång sikt. Enligt 

McKinsey (2017) erhålls bättre kompetens genom anpassning och lärande processer, 

vilket sker genom ledarskapet i ett företag. Många respondenter menar likaså att 

ansvaret ligger på företaget som bör erbjuda exempelvis praktikplatser, sommarjobb 

och examensarbeten för att främja intresse och därav ny kompetens. Utifrån 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport (2018) har praktikplatser och 

arbetsutbildningar visat goda resultat för fortsatt anställning på företag. Det framkom 

även att förändringar i arbetsmarknaden kommer öka i takt med automatisering och 

digitalisering, där ansvaret främst kommer ligga på arbetsmarknadspolitiken för att 

upprätthålla arbetsmarknaden.  

Lorentz et al. (2018) påstår att arbetstillfällen försvinner i takt med att företag 

automatiserar sina processer, så länge inte medarbetarna får adekvat utbildning. Vidare 

påpekar Stiftelsen för Strategisk Forskning (2014) i sin studie att 53 procent av dagens 

anställda estimeras att ersättas av automation och digitalisering de kommande 

decennierna. Graetz et al. (2015) menar däremot att det inte finns någon tydlig relation 

mellan förlorade arbetstillfällen och implementering av automation. Det 

respondenterna förespråkar är att automatisering bidrar till att fler personer med rätt 

kompetens anställs och icke-ergonomiska arbeten försvinner.  

Vidare menar de att om automatisering inte utförs, kommer det drabba fler personer 

eftersom företaget inte kan hålla sig lönsamma och konkurrenskraftiga. 

Respondenterna förespråkar likaså interna utbildningar för personal och att detta är en 

viktig del i företagets utveckling. Detta är även något som benämns i statistik från 

SCB (2018), som redovisar att nio av tio företag organiserade utbildningar för sin 

personal. Det kan därför ses som en vanlig företeelse inom företag.  

5.2.3 Ergonomi 

När det kommer till ergonomiska fördelar relaterat till automation, så finns det en klar 

uppfattning om att respondenterna ser detta som något positivt. Det finns många 

arbetsuppgifter som fortfarande är fysiskt och psykiskt påfrestande. Utöver 

reduceringen av de enkla arbetsuppgifter, så kan automation bidra till en mer varierad 

arbetsdag för anställda och de kan lägga fokus på andra värdeskapande aktiviteter för 

att mer tid kan tänkas frigöras i deras arbetsdag vilket styrks av (Frohm, 2006). 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som författarna kommit fram till efter genomförd 

analys av investeringsalternativen. Med tanke på den låga svarsfrekvensen i 

benchmarkingen, kan inget resultat redovisas. Istället kommer det behandlas i 

diskussion och slutsats. 

6.1 Resultat av automationskandidater 

Utifrån intervjuer och dokumentinsamling från fallföretaget har författarna utgått från 

de två investeringsalternativen som är framlagda. Utvecklingskartan i empirin 

beskriver vissa moment i processerna som gör att icke-värdeskapande tid uppstår. I 

tabell 4 illustreras jämförelsen mellan båda investeringsalternativens för- och 

nackdelar. 

 

Tabell 4 För- och nackdelar för investeringsalternativen 

Efter vägning av för- och nackdelar framgår det att båda alternativen ger upphov till 

liknande fördelar i olika utsträckning. Ytterligare analys av investeringsalternativen 

gjordes för att utvärdera potentiella förbättringar utifrån nuläget. 

6.1.1 Ergonomi 

Alternativ 1 baseras på en liknande halvformatsåg men med möjligheten till ett 

automatiserat lager, vilket skulle eliminera uppläggningen av skivor med den 

nuvarande traversen. Kvarstår gör vändningen av skivor, eftersom sågen i Alternativ 1 

enbart kan såga på en sida i taget. Därmed är inte alla icke-ergonomiska moment 

eliminerade. Om Alternativ 2 däremot skulle implementeras skulle det ge upphov till 

förbättrad ergonomi, eftersom lagersystemet opererar automatiskt och lägger fram 

skivor utifrån nästkommande order. Vidare sågas skivorna på alla sidor, i alla 
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storlekar, utan att vridning behöver utföras manuellt. Investeringen skulle dessutom 

innebära att dagens halvformatsåg ersätts med den nya anläggningen, vilket eliminerar 

ergonomiska missförhållanden i sågprocessen.  

6.1.2 Effektivitet 

Helformatsågen och halvformatsågen är i dagsläget lokaliserade en bit ifrån varandra. 

Materialet tillförs direkt till sågarnas startpunkt. Innan sågprocesserna börjar 

förekommer det stilleståndstid vid väntan på material och avemballering av pallar. Vid 

större order skulle företaget behöva utöka bemanningen med fler truckförare och 

operatörer för att uppnå uppsatta leveranskrav, alternativt automatisera processerna. 

Om någon av automatiseringsinvesteringarna implementeras hade effektiviteten i form 

av flexibilitet och produktivitet ökat. Den automatiska lagerhanteringen som 

investeringarna involverar innebär att materialet körs in på kvällen och sorteras på 

natten. Sorteringen görs utifrån order där nästkommande dags första order läggs längst 

fram. Väntan på material skulle därmed reduceras eftersom skivorna blir framkörda 

för start under natten. Avemballeringen är likaså utesluten eftersom lagersystemet inte 

kräver att klossar och strö används vid lagring. Det automatiserade lagret möjliggör 

även effektivare hantering och framkörning av material till enstycksförsäljning. 

Sammantaget kommer en automatisering minska behovet av arbetskraft. Det gäller 

reducering av både operatörer och truckförare. 

6.1.3 Kvalitet 

Om något av investeringsalternativen genomförs kan kvaliteten potentiellt förbättras 

på sågat material genom att skivorna blir acklimatiserade i lagersystemet. Materialet 

körs in i fabriken från kallagret på kvällen och hinner därmed anpassa sig till 

temperaturer i fabriken under natten. Risken för sprickbildning och deformerade 

skivor skulle därmed reduceras. 

6.1.4 Underhåll 

En eventuell automatisering skulle potentiellt sätta nya krav på hur underhåll utförs. I 

dagsläget utförs underhåll via externa tjänster, vilket kan orsaka längre stopp vid 

haveri. En underhållsorganisation är nödvändig för att regelbundet utföra 

förebyggande underhåll. Huvudsakligen gäller detta vid implementering av Alternativ 

2: Efterkommande processer är beroende av att den nya anläggningen fungerar felfritt 

utan oväntade stopp, annars stannar sannolikt resterande processer. Anläggningen kan 

potentiellt bli en flaskhals om inte förebyggande underhåll utförs regelbundet. 
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6.2 Ekonomi 

Är det lönsamt att automatisera? 

Företaget vill växa, vilket medför att fler och större order kommer behövas. Det blir 

därmed en svårighet att klara av detta på den arbetskraft som finns idag. Med ökad 

arbetskraft skulle även kostnaderna per producerad enhet öka. Automatisering hade 

därför varit ett alternativ för att både minska arbetskraften och höja produktiviteten.  

6.2.1 Pay off-metoden 

Företaget har utifrån offerter från leverantören uppskattat investeringskostnaderna för 

Alternativ 1 till 5,4 miljoner kronor, respektive 12,15 miljoner kronor för Alternativ 2. 

Inbetalningsöverskottet har estimerats till 1257 000 kr för Alternativ 1 och 2307 000 

kr för Alternativ 2. Utifrån en pay off-kalkyl framgår det att återbetalningstiden för 

Alternativ 1 är 
5400000

1257000
= 4,3 å𝑟. Alternativ 2 har en återbetalningstid på 

12150000

2307000
 =

 5,3 å𝑟.  

6.2.2 Nuvärdesmetoden 

Vid beräkning av lönsamheten av investeringarna har författarna använt sig av de 

ekonomiska data som företaget bidragit med. De ekonomiska parametrarna redovisas i 

tabell 5 nedan.  

 

Tabell 5 Ekonomiska parametrar för Nuvärdesmetoden 

Investeringsalternativens nuvärden kalkyleras genom att inbetalningsöverskotten 

diskonterats till år noll med kalkylräntan 2,5 procent. Årliga intäkter baseras på de 

intäkter maskinerna genererar i dagsläget, med en utnyttjandegradsökning på 30 

procentenheter på Alternativ 1 och 10 procentenheter på Alternativ 2. Årliga kostnader 

består av maskinernas kostnader i dagsläget minus estimerade kostnadsbesparingar 

som investeringsalternativen ger upphov till. I tabell 6 redovisas nuvärdet av båda 

investeringsalternativen.  

 

Tabell 6 Nuvärde av investeringsalternativen med 2,5 procent kalkylränta (kr) 
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En kalkylränta på 10 procent valdes för att utföra en känslighetsanalys. Valet av 

kalkylräntans storlek görs för att demonstrera skillnaden med att ha ett 

avkastningskrav på 2,5 procent gentemot 10 procent, vilket gör det till en godtycklig 

procentsats. Det nya nuvärdet redovisas i tabell 7.  

 

 

Tabell 7 Nuvärde av investeringsalternativen med 10 procent kalkylränta (kr) 

Nuvärdesdata illustreras i diagram 6 och 7. Orange stapel utgör grundinvesteringen. 

Gröna staplar utgör inbetalningsöverskotten över 15 år. År 15 tillkommer även 

restvärdet.  

 

 

Diagram 8 Nuvärde Alternativ 1 (kr) 

 

 

Diagram 9 Nuvärde Alternativ 2 (kr) 
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6.2.3 Livscykelkostnad 

Vid beräknandet av livscykelkostnaden togs energikostnader, drift- och 

underhållskostnader och förbruknings- och omställningskostnader med i kalkylen. 

Energikostnaderna erhölls utifrån produktspecifikationen från leverantören. Övriga 

kostnader estimerades av fallföretaget. Den ekonomiska livslängden på 15 år har 

använts som referens för investeringarnas livstid. Kalkylräntan är oförändrad, 2,5 

procent. Tabell 7 visar resultatet av livscykelkostnad-kalkylen.  

 

 

Tabell 7 Livscykelkostnad (kr) 

Beräkning av nuvärdet baserat på livscykelkostnaden ger ett resultat som redovisas i 

tabell 8 nedan.  

 

Tabell 8 Nuvärden baserat på livscykelkostnader (kr) 

6.3 Resultatsammanfattning 

Utifrån faktorerna ergonomi, effektivitet och ekonomisk lönsamhet påvisar Alternativ 

2 det mest fördelaktiga resultatet. Trots en längre återbetalningstid påvisar 

investeringsalternativet en högre lönsamhet med god marginal. Vid jämförelse av för- 

och nackdelar baserat på flera faktorer finns det en tydlig förbättring gällande: 

o Manuellt arbete genom helautomatiserade moment 

o Arbetsmiljö genom minskad truckkörning 

o Flexibilitet för omställningar och framtida installationer  

o Produktkvalitet 

o Effektivitet genom större lagerkapacitet i systemet, vilket ökar 

utnyttjandegraden. 

Dessa faktorer kan innebära en förbättrad ekonomisk lönsamhet på längre sikt och kan 

därför ses som beslutsgrundande fördelar.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer studiens metodval, resultat och benchmarking diskuteras utifrån 

vad som framkommit i analys och resultat.   

7.1 Metoddiskussion 

Svarsfrekvensen i studiens benchmarking var låg relativt antalet tillfrågade 

respondenter. Det medförde att respondenternas svar inte kunde användas som 

statistiskt underlag, eftersom validiteten och reliabiliteten inte blev uppfylld. Det hade 

varit möjligt att öka antalet potentiella respondenter genom att kontakta fler företag. 

Dock hade det inte varit säkert att det utgjort en större skillnad i antal svar, med 

avseende på den låga svarsfrekvensen. Av den anledningen kunde ett resultat inte 

erhållas från benchmarkingen. Benchmarkingdiskussionen utgör därför en diskussion 

baserat på respondenternas svar blandat med teoretiska uppfattningar. 

Frågeformulären för benchmarkingen bestod av flera generella frågor som 

respondenterna fritt fick spekulera i. Frågorna hade kunnat kompletteras genom att 

även utformas i tekniska och ekonomiska mätetal för att öka jämförbarheten mellan 

olika företag i benchmarkingen och studiens fallföretag. Fler frågor som berör studiens 

frågeställningar hade likaså bidragit till högre validitet i resultatet. Möjliga frågor hade 

kunnat vara: 

Vad gör ni som företag för att införskaffa er kompetens? 

Vad har ni utfört för aktiviteter utöver ekonomiska kalkyler före ni har implementerat 

automation? 

Hur har föregående automationsinvesteringar påverkat bolaget, finns det något ni 

hade velat förbättra inför nästa potentiella investering? 

Dataunderlaget för investeringskalkylerna togs fram utifrån ut- och inbetalningsvärden 

i dagsläget, och multiplicerades med ökningen av utnyttjandegraden. Detta gav enbart 

en approximation av hur värdet kan se ut. En mer utförlig undersökning om framtida 

betalningsströmmar och livscykelkostnader baserat på fler parametrar hade ökat 

validiteten i beräkningarna och utgjort ett mer tillförlitligt beslutsunderlag.  

7.2 Resultatdiskussion 

Pay off-kalkylen påvisade att investeringsalternativen är betalda efter 4,3 respektive 

5,3 år, vilket anses vara kort tid relativt den ekonomiska livslängden. Alternativ 1 har 

den kortaste återbetalningstiden och därmed den automationkandidat som företaget 

borde investera i, enligt kalkylmetoden. Pay off-kalkylen tar emellertid inte hänsyn till 
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kalkylränta eller inbetalningar efter återbetalningstiden. Metoden kan därför bli 

missvisande. 

Resultatet från nuvärdesmetoden kan tyckas verka stort och således som en väldigt 

lönsam investering som på 15 år ger nuvärden på 10 536 243 kr för Alternativ 1 och 

17 252 754 kr för Alternativ 2. Det positiva nuvärdet indikerar att båda investeringarna 

anses vara lönsamma under givna parametrar. Alternativ 2 erhöll emellertid ett högre 

nuvärde, vilket gör den till den mest lönsamma kandidaten, utifrån givna 

parametervärden.  

Eftersom kalkylräntan på 2,5 procent är förhållandevis låg utgör investeringarna 

dessutom en låg risk. Modifiering av parametrar i investeringskalkylen kan ge svar på 

hur lönsamheten förändras vid olika scenarier. Det kan exempelvis bli förändringar i 

priset på produkterna efter en effektivitetshöjning som investeringen ger upphov till. 

Genom ändring av sådana parametervärden kan man avgöra hur känslig investeringen 

är för förändring och risker. Efter en känslighetsanalys, med modifierad kalkylränta på 

10 procent, är Alternativ 2 fortsatt positiv och därmed lönsam. Alternativ 1 uppvisar 

emellertid också ett positivt värde, men fortsatt lägre än Alternativ 2, vilket gör det till 

ett mindre lönsamt alternativ.  

Utifrån resultatet av livscykelkostnaden kan det konstateras att kostnaden som 

investeringarna drar på sig under sin livstid överstiger kostnaden för 

grundinvesteringen. Nuvärdet minskar således för båda investeringsalternativen, men 

erhåller fortsatt positiva värden med samma fördelning som tidigare. Det nya nuvärdet 

bör tas i beaktande som ett mer rättroget underlag för beslutsfattande.  

Utvecklingskartan användes som metod för att framställa ett beslutsunderlag för en 

eventuell investering. Metoden har inte använts strikt från steg till steg, utan har 

använts som kontroll av olika aktiviteter som företaget gör i dagsläget. Vidare hade 

fallföretaget redan lagt fram två investeringsalternativ för automation som skulle 

ersätta två processer i fabriken. Det innebar att Steg 2 och Steg 3 i utvecklingskartan 

utgjorde en beskrivning och analys av nuläget och investeringsalternativen, istället för 

att författarna själva tog fram olika alternativ för automatisering. Metoden användes 

för att demonstrera hur den kan användas för att ta fram beslutsunderlag för 

automationsinvesteringar på ett strukturerat vis. Metoden kan därför även användas 

vid framtida tankar på automatisering.  

 

Vad vi kan avgöra av en eventuell automationsinvestering i fallföretaget är att det inte 

alltid är den ekonomiska lönsamheten utifrån investeringskalkyler som ska ligga till 

grund vid en investering, då det finns många aspekter att ta hänsyn till. Den föreslagna 

automatiseringen i företagets fall skulle bidra till fördelar för operatörer som belastas 

mindre fysiskt genom förbättrad ergonomi, bättre kvalitet på produkterna samt färre 

icke-värdeskapande aktiviteter. Sådana fördelar är viktiga att ta i anspråk vid en 

investering. Att mäta effektiviteten som en sådan investering ger upphov till på ett bra 
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sätt är emellertid svårt. Därför kan enbart estimeringar om hur exempelvis ökad 

produktivitet och kvalitet göras. Viktigt att komma ihåg är att dessa aspekter kan 

omvandlas till monetära mått, vilket också kan påverka lönsamheten. Förbättrad 

ergonomi innebär exempelvis att sjukfrånvaron och sjukskrivningar minskar, vilket 

kan innebära stora kostnadsbesparingar för både samhället och företaget. 

Före beslutet om automation behövs eller inte, är det företagets behov som bör ligga 

som grund för investeringen. I fallföretagets fall är behovet anknutet till 

kundanpassning och snabbare leveranstid. Genom att undersöka hur en kommande 

process kan påverka behoven finns det en möjlighet att förenkla beslutstagandet 

angående investering i automation. Utvecklingskartan kan användas för att få en 

överblick över vilka tillverkningsprocesser som kan utgöra lämpliga 

automationskandidater. Börja med att analysera nuläget och hantera de problem som 

finns idag, genom att eliminera slöserier och variation i processerna. Analysera sedan 

de processer som faktiskt ger effekt att automatisera, exempelvis icke-ergonomiska, 

monotona arbetsmoment som likaväl kan utföras av en robot. Utvärdera därefter om 

automationskandidaten är ekonomisk lönsam utifrån företagets behov. I fallföretagets 

fall innebär emellertid den påtänkta automationinvesteringen att de största slöserierna 

elimineras. Huvudsakligen innebär det plockning och inkörning av material, samt 

väntetider för att initiera produktionen. 

7.3 Benchmarkingdiskussion 

Efter utförda intervjuer och benchmarking har vi värderat kompetens som en 

nyckelfaktor för framtida utveckling för företag. Ett vanligt förekommande problem 

med att rekrytera ung personal till industrin är stigmat att det är en smutsig och slitsam 

arbetsplats. Många av dagens industrier håller stor renlighet, arbetar med moderna 

metoder och är högteknologiska. Detta förakt behöver därför försvinna för att klara 

den industriella tillväxten och utmaningar som framtiden för med sig.  

Företag borde fråga sig själva var de vill vara om fem-tio år och utefter det tidigt leta 

efter den kompetens som kommer behövas inför framtida behov. Utvecklingen av nya 

teknologier går fort och det gäller att vara i framkant med de nya teknologierna som 

finns på marknaden och vara medveten om vad som krävs för att implementera dessa i 

sin egen produktion. Det krävs således att medarbetare besitter de kunskaper som är 

till gagn till automation och digitalisering. Den äldre generationen är ofta den mer 

kunniga gällande manuellt arbete och den produktion som branschen verkar inom. 

Internutbildningar är av stor vikt för att bibehålla kunskapen inom företaget, men med 

allt fler pensionsavgångar krävs investeringar av ny kompetens. Det krävs därför tidigt 

engagemang hos unga, blandat med utbildningar för nya system för att täcka 

generationsgapet som kommer uppstå. För att intressera unga bör hela samhället 

samverka: Skolväsendet bör engagera ungdomar att intressera sig av ny teknik och de 

möjligheter som finns inom industrin. Företag behöver likaså nå ut till fler ungdomar 

genom att tillgodose praktikplatser och sommarjobb som väcker intresse. Ett nära 
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samarbete med skolor och universitet kan ses som en essentiell investering för 

framtiden. Utbildningar behöver bli mer relevanta och kopplade till framtida 

kompetensområden som företagen är i behov av, så att rätt kunskap lärs ut. En 

förutsättning vore att tillgodose stark teoretisk grund blandat med praktisk tillämpning 

inom utbildningar - främst på högre akademisk nivå.  

Små och medelstora företag, med sin generellt höga mix och låga volym av produkter, 

kommer behöva nya investeringar inom automation för att kunna bli ännu mer flexibla 

och kundanpassade i framtiden, då det är hur samhället tenderar att utvecklas mot. 

Många tillverkande företag indikerar att i framtiden öka automationsgraden, vilket 

innebär att monotona, icke-ergonomiska och repetitiva arbeten fasas ut. Arbeten som 

traditionellt ansetts vara enkla kommer därmed försvinna, vilket kan komma att 

påverka arbetsmarknaden drastiskt. Det sätter krav på arbetsmarknadspolitiken och 

dess ansvar att tillgodose människor med arbeten. Alla arbeten kommer emellertid inte 

ersättas av robotar, utan robotarna kommer främst att komplettera redan existerande 

arbeten, för att avlasta missgynnande arbetsmoment. Det handlar därmed även om hur 

väl anpassade människor är för den typen av arbeten rent vilje- och kompetensmässigt.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer automation antagligen vara vitalt för ökad 

lönsamhet i framtiden. Den ökande produktiviteten, förbättrade kvaliteten och 

minskade personalkostnader kommer sätta sin prägel i hur företag drivs. Likaså finns 

möjligheten till en mer flexibel produktion eftersom maskiner gentemot människor 

alltid arbetar - i många fall även snabbare. För att bemöta dagens konkurrens från 

låglöneländer kan automatiserad tillverkning vara nödvändigt för att producera 

produkter med hög kvalitet till låga priser. Den teknologiska utvecklingen går fort och 

dagens företag bör därför agera i tid för att inte ersättas av snabbare konkurrenter. 

Viktigt att konstatera är att alla processer inte måste automatiseras genast: Det tar tid 

att utföra en bra automatisering och alla aspekter måste ses över och analyseras. 

Risken finns att automatiseringen inte bidrar till ökad effektivitet om inte grundliga 

undersökningar och förstudier utförs innan.  
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8. Slutsats 

Här presenteras studiens slutsatser baserat på valda frågeställningar, där förslag för 

åtgärder och tillvägagångssätt presenteras.  

Studien har grundat sig i vilka effekter en automatisering har på ett företag och vad 

som ska beaktas innan en automationsinvestering. De frågeställningar som 

undersökningarna har utgått ifrån är följande: 

Vad är viktigt att tänka på före man investerar i automation? 

Kan en automatisering bidra till förbättrad effektivitet, flexibilitet, ergonomi och 

ekonomisk lönsamhet vid beaktande av totala kostnader? 

Hur påverkar automatisering kompetensbehovet för industrier och hur kan företag 

möta ett eventuellt kompetensbehov? 

Det vi kommit fram till i denna studie är att det finns många saker att ta i beaktande 

vid en eventuell automationsinvestering. Vi anser att det är vitalt att känna till sina 

behov och processer innan investeringsbeslut tas för att automatisera. Nuvarande 

processer kan innehålla ineffektiva moment som måste tas itu med innan en 

automatisering är möjlig. Risken om detta inte görs kan innebära att automatiseringen 

inte kommer bidra till förväntade effektivitetshöjningar, vilket därmed innebär 

bortkastade resurser. Med hjälp av utvecklingskartans fyra steg (figur 15) kan en 

kartläggning och analyser av nuvarande processer göras för att upptäcka eventuella 

avvikelser i nuläget och för att ta fram kandidater för automation.  

 

Figur 15 Utvecklingskarta 
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Att automatisera rätt är inte alltid en enkel uppgift och kräver ofta noga mätningar och 

åtgärder innan det kan utföras. En automatisering som bidrar till högre utfall av 

bearbetat material bör samspela med nästkommande tillverkningsprocesser. Om ett 

tillverkningsmoment förbättras på sådant vis genom automatisering, måste 

efterföljande processer ha kapacitet att klara av en sådan förändring. Den 

automatiserade tillverkningsprocessen riskerar annars att bli suboptimerad, vilket 

kommer påverka det planerade resultatet. Av sådana anledningar är det vitalt att känna 

till och kartlägga sina processer innan automatiseringen.  

En av lärdomarna med studien är att inte enbart ekonomisk lönsamhet ska ligga som 

beslutsunderlag för en automationsinvestering. En automatisering kan bidra till 

fördelar kring många olika aspekter, om det utförs rätt. I studiens fall skulle 

automatisering med det föreslagna investeringsalternativet förbättra olika områden 

som inte kan kopplas till direkta monetära mått, men som på sikt kan generera 

ekonomiska fördelar. Exempelvis kan ergonomiska förbättringar leda till färre 

sjukskrivningar, kvalitetsförbättringar kan leda till färre reklamationer och högre 

flexibilitet kan bidra till snabbare omställningar. Sådana aspekter är viktiga att ta i 

beaktande vid beslutsfattande.  

Beaktande av en investerings livscykelkostnader kan utgöra ett tillförlitligt 

beslutsunderlag om det utförs på ett adekvat sätt. Det är emellertid svårt att ta fram alla 

dolda kostnader som en investering kommer ådra sig. I studiens fall har detta utgjort 

ett problem eftersom adekvata data om framtida kostnader inte har varit möjliga att 

erhålla. Således har enbart presumtiva estimeringar gjorts för att utvärdera 

livstidskostnaderna för båda investeringsalternativen. Det hade därför behövts en 

djupare och mer omfattande undersökning kring olika kostnadsparametrar för att mäta 

värdet på dessa.  

Utföra riskanalyser och försöka minimera effekterna av betydande risker kan även 

vara nödvändigt för bolag. Omvärlden kan förändras snabbt och då är det viktigt att 

vara förberedd för att kunna anpassa sig som bolag. Det blir av större betydelse att 

beakta risker med tanke på den ekonomiska situationen och snabba förändringar av 

konkurrens. Det gör att de klassiska tillvägagångssätten, som förhållit sig mer passivt 

och defensivt, borde ändra inriktning till en aggressivare syn på riskhantering. Detta 

ställer krav på företag i omvärlden att prioritera de faktorer som kan påverka deras 

verksamhet till stor grad, samt erhålla relevant information att arbeta med och dra 

slutsatser av. Detta med avsikt att reducera konsekvenserna av potentiella risker. 
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8.1 Kompetenskartläggning 

Vad påverkar kompetensutbudet ur ett brett perspektiv? 

Problemet med att behålla och införskaffa personal med rätt kunskap är ett problem 

som bör belysas av många parter. Det kan exempelvis vara individer, utbildare, bolag, 

policyskapare och intressenter.  

Historia är en påminnelse av att investering i färdigheter måste vara i centrum för 

långtidsstrategier för att justera strukturella förändringar. Ett förtillstånd för detta är 

tillgång till god information om vilka färdigheter som behövs. Figur 13 är en 

kompetenskartläggning som illustrerar de parter och faktorer som kan påverka 

kompetensutbudet. 

 

 

Figur 13 Kompetenskartläggning 

8.1.1 Statsväsen 

Enkla arbeten tenderar att försvinna och ersättas med nya arbeten som har högre 

kompetenskrav, i takt med att automationsgraden ökar. Det är ett problem som 

arbetsmarknaden kommer stå inför de kommande åren. 

Statsväsen kan anamma den svenska utvecklingen inom industri på många sätt. Det 

kan vara allt från att förenkla buss- och tågförbindelser till att förespråka förmånliga 

regulationer och lagar för företag eller att investera i utvecklingsarbeten som gynnar 

den svenska industrin. Utöver detta finns det också andra sätt som går att förespråka 

utvecklingen inom industrin. Det kan vara innovationsprogram som har som mål att 

utveckla förståelsen och användandet av digitalisering och automation inom svenska 

industrier. Den offentliga finansieringen i de nordiska länderna är liten i relation med 
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världens största industriländer. Det finns därmed en gemensam utmaning i att definiera 

var det finns potential för att bli världsledande inom industrin. Detta sätter krav på att 

policyskapare som statsväsen och de ledande innovativa bolagen att tillsammans skapa 

strategier som gynnar innovation och ökar förståelsen för ny eller befintlig teknik. 

Förstärkt samarbete mellan nordiska länder kan hantera områden som samarbete 

mellan industrier, statsväsen, forskning, innovatörer och finansiärer. Olika länder 

fokuserar på olika saker för att försöka främja innovation och digitalisering 

kombinerat med automation. Utöver att hitta programmen som passar just det 

specifika landet är det även uppenbart att det behövs rätt mängd kapital och vilja för 

det. Det kan innebära kombinationer av olika alternativ för att främja ny utveckling 

eller att möjligtvis optimera det som redan finns. Detta området behöver sättas högre 

upp på den politiska agendan för det kan påverka vår svenska välfärd till hög grad. 

Det finns nog mycket som går att lära från utlandet, hur andra länder behandlar 

digitalisering, innovation och automation. Ytterligare studier hade kunnat undersökas 

för att försöka kartlägga vad för typ av program som hade bidragit positiv till 

innovation, digitalisering och automation i svenska industrier. 

8.1.2 Företag 

Det finns mycket företag kan göra för att attrahera ny kompetens. Att skapa nätverk 

med universitet och försöka marknadsföra sig som bolag är en start. Introducera 

kursmoment inom universitet som kan tänkas involvera studiebesök eller eventuellt 

föreläsningar av företaget. Det är viktigt att nå ut till studenter i rätt tid och försöka 

eliminera de fördomar som fortfarande finns om industrier som kan vara att det kan 

uppfattas som ett slitsamt eller smutsigt arbete.  

Interna utbildningar är något som hade kunnat utföras för att vara mindre beroende av 

experter inom området. I teorin nämner Löfving et al. (2018) i sin rapport att de 

respondenter som fick svara på frågor angående intern kompetens, förespråkade att 

förenkla hanteringen av automation. Det involverade intern utbildning och möjligheten 

att låta operatörer sköta programmeringen av maskinerna själva. Det finns stora 

utmaningar när det kommer till att skaffa rätt typ av kompetens för SMFs, därför 

väljer många bolag att utbilda sin personal internt. 

Det kan vara fördomar om industrijobb, då SMFs inte är automatiserade i samma grad 

som stora företag så finns det fortfarande kvar en del arbetsuppgifter som är icke-

ergonomiska. Detta håller dock på att försvinna i större grad allt som tiden går, då är 

det viktigt att försöka belysa detta för den kommande generationen. Även om många 

SMFs väljer att utbilda personal internt, är det även viktigt att få in nya personer, med 

nya tankesätt så man inte får tunnelseende som bolag. 

Arbetsförhållanden är något som kan tänkas påverka införskaffningen av kompetens, 

det gäller att ha goda arbetsförhållanden för kommande anställda. Det kan vara allt 

ifrån arbetsuppgifter, lön, arbetsmiljö med mera. 
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Ett annat koncept som vi vill belysa är nätverksstrategier, vilket beskriver samarbete 

mellan olika parter för att skapa värde för organisationer. Vi anser att det är något som 

hade kunnat gynna innovation, utveckling och implementering av ny eller existerande 

teknik. Det kan stärka innovationsoutputen samt konkurrensen mellan bolag i en 

mängd olika industrier. Vi anser att företag som inte samarbetar med andra bolag löper 

risken att ha en begränsad tillgång till information och det kan vara en negativ faktor i 

det långa loppet. Följaktligen borde regeringar fokusera på att utveckla strategier för 

att assistera utvecklingen av nätverksinfrastrukturer. Det kan tänkas att större bolag 

som vi kan anse besitter stort kapital och en god kompetens, hade kunnat samarbeta 

med antingen nya start-ups eller existerande SMFs och erbjuda tjänster för att utveckla 

deras verksamheter. Vi anser att det finns mycket företag hade kunnat gynnas av att ha 

något typ av samarbete, det hade kunnat vara ytterligare en faktor att beakta för att 

skapa goda förutsättningar i att utnyttja den existerande och kommande teknologin till 

fullo inom svenska industrier, Kompetensen bör spridas brett.  

Figur 14 är en kompetenskartläggning som illustrerar de faktorer som kan påverka 

kompetensutbudet. 

 

 

 

Figur 14 Kompetenskartläggning 

8.1.3 Universitet 

För att möta den kompetensefterfrågan som troligtvis kommer att komma i takt med 

Industri 4.0 så är det av hög grad väsentligt att försöka bemöta detta så bra som 

möjligt. Universitet har riktlinjer att följa när det kommer till utbildningar, men 

samtidigt så är det viktigt att den kompetens som erhålls under sin utbildning ligger i 

fas med vad arbetsmarknaden efterfrågar. För att olika parter ska komma fram till 
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gemensamma mål behövs det samarbete. Detta handlar inte enbart som samarbete 

mellan universitet och företag, utan samarbete mellan alla parter som har en direkt 

påverkan på kompetensutbudet. Att samarbeta med näringslivet kan ändra den synen 

universitet har på utbildning. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att mycket är sammankopplat. Det går inte att 

använda sig av en part utan att använda sig av den andra. Detta är ett gemensamt 

arbete i Sverige som vi vill uppnå, det kan även tänkas att de länder som finns i 

skandinavien kan arbeta tillsammans för att ligga i fronten inom industrin i framtiden. 

“Alla måste dra sitt strå i stacken”. 

8.2 Framtiden 

Företag i västvärlden har under en tidsperiod konkurrerat genom att outsourca 

tillverkning till låglöneländer. Idag talas det mer om hur mycket kompetens som kan 

erhållas och som finns tillgänglig i företaget. Det är en ny tävling, där de med bäst 

kompetens har bäst förutsättningar för att nå nya marknader istället för att konkurrera 

med billig arbetskraft. Om företag i västvärlden tar hem sin produktion krävs det att 

produktiviteten ökar för att bibehålla samma, eller bättre, konkurrenskraft gentemot 

utvecklingsländer. Hållbarhet och miljökrav är även något som har fått allt större 

betydelse de senaste åren. Det kanske inte är hållbart att låta produkter färdas på havet 

under en längre tidsperiod när produktionen kan ske nära konsumenterna.  

En tolkning av scenariot är att vi möjligtvis rör oss mot den typen av industristruktur 

vi hade på 1900-talet, där mycket av näringslivet var mer centraliserat bland de olika 

delarna inom industrin. Med tanke på att en stor del av den svenska industrin består av 

SMFs och mycket tyder på att kundanpassning kommer att vara en stark 

konkurrenskraft i framtiden, så kommer det ställa stora krav på flexibilitet, nu och i 

framtiden. Med detta i åtanke är det viktigt att skapa goda förutsättningar för att stötta 

SMFs i bästa möjliga mån. 
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9. Rekommendationer  

Slutligen presenteras det rekommenderade investeringsalternativet utifrån det författarna 

kommit fram till med studien.  

9.1 Automationsinvestering 

Författarna rekommenderar fallföretaget att investera i Alternativ 2, eftersom denna 

påvisar störst nuvärde. Återbetalningstiden kan emellertid anses vara hög jämfört med 

andra företags syn på avkastningskrav, men låg relativt den ekonomiska livslängden. 

Andra faktorer som kan tas till hänsyn är den förbättrade ergonomin som investeringen 

kan resultera i. En av anledningarna att automatisera, som författarna ser det, är att 

reducera så mycket icke-ergonomiska och repetitiva arbetsmoment som möjligt. 

Därför ses Alternativ 2, som har minst ergonomiskt påfrestande arbete, som ett val för 

framtida investering. Den ergonomiska faktorn kan vara svår att mäta i monetära mått, 

men en antagning är emellertid att det skulle bidra till ökad trivsel och minskad 

sjukfrånvaro, vilket ger upphov till kostnadsbesparingar i både ett samhälls- och 

företagsperspektiv.  

Författarna anser att effektiviteten och den ekonomiska lönsamheten potentiellt skulle 

öka med investeringen, eftersom den ger ett mer tillförlitligt flöde, med en högre 

utnyttjandegrad än nuvarande system. Utnyttjandegraden idag är starkt förknippat med 

väntan på material och manuella omställningar vid nya order, varav 

investeringsalternativet reducerar dessa moment kraftigt. Även kvaliteten på materialet 

ökar, eftersom lagersystemet inbegriper möjlighet till acklimatisering av ett större 

antal skivor. Möjligheten med ett större lagersystem i fabriken reducerar dessutom 

lagerytan i Alvesta, som potentiellt kan minska lagerhållningen med 75 procent.  

Alternativ 2 har, utifrån sin storlek, potential till ombyggnation och tillägg vid 

framtida förändringar av exempelvis volym eller efterfrågan på nya produkter. 

Lagersystemet har i sig en vital funktion som, om nya eller modifierade produkter 

efterfrågas, kan användas till andra bearbetningsprocesser. Det kan innebära adderade 

processer innan eller efter sågning, som annars görs genom efterkommande processer i 

fabriken. Det möjliggör en mer flexibel produktion och ett jämnare flöde vid en 

potentiellt varierande efterfrågan i framtiden.  

Risken som författarna ser med investeringen är avsaknaden av en intern 

underhållsorganisation. Investeringen medför kravet att systemet inte får utsättas för 

haveri. Inträffar ett haveri stannar resterande efterföljande processer och den nya såg- 

och lageranläggningen utgör därmed en flaskhals. Det krävs att snabbt kunna åtgärda 

fel vid behov, samtidigt som ett adekvat förebyggande underhåll bör bedrivas för att 

minska risken att stillestånd inträffar. Författarna anser därför att en intern 

underhållsorganisation bör implementeras för att motverka detta scenario.  



62 
 

10. Referenser 

A 

Almström, Peter; Frisk, Johan; Jarebrant, Caroline; Löving, Malin; Wadman, Boel; 

Widfeldt, Magnus: 2019, DRAFT Swedprod Guide för Flexibel automation av 

lågvolymproduktion, Swerea IVF, Sverige  

Alpenberg, Jan; Karlsson, Fredrik: 2005. Investeringar i mindre och medelstora 

tillverkande företag, Lund Business Press, Lund 

Arbetsförmedlingen, 2018: Arbetsmarknadsrapport 2018 

B 

Bakshi, Hasan; Downing M, Jonathan; Osborne A, Michael; Schneider, Philippe: 

2017, The future of skills - Employment in 2030, Pearson Rapport  

Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt: 2012. Kvalitet - från behov till användning, 

Studentlitteratur AB, Lund 

Blanchard, Benjamin S; Fabrycky, Wolter J. 2011, Systems Engineering and Analysis, 

femte utgåvan. USA: Pearson Education, Inc. 

Blomkvist, Pär; Hallin, Anette: 2015, Metod för teknologer - Examensarbete enligt  

4-fasmodellen, Studentlitteratur AB, Lund  

Boisset, Fabrice: 2018, The History of Industrial Automation in 

Manufacturing,  https://www.motioncontrolonline.org/content-detail.cfm/Motion-

Control-Tech-Papers/The-History-of-Industrial-Automation-in-

Manufacturing/content_id/2570 [2019-05-05] 

Bughin, Jacques; Hazan, Eric; Lund, Susan; Dahlström, Peter; Wiesinger, Anna; 

Subramaniam, Amresh: 2018, Automation and the future of the workforce. McKinsey 

Global institute. 

Bryman, Alan: 2016, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Stockholm 

C 

Carbonero, Francesco; Ernst, Ekkehard; Weber, Enzo: 2018, Robots Worldwide - The 

impact of automation on employment and trade, International Labour Office 

Chevalier, A:1994, Rizika podnikání, Victoria Publishing, Praha, Czech Republic 

D 

Denscombre, Martyn: 2014, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur AB, Lund 

 

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Rapporter/Arbetsmarknadsrapporter/Rapporter/2018-05-28-Arbetsmarknadsrapport-2018.html
https://futureskills.pearson.com/research/assets/pdfs/technical-report.pdf


63 
 

F 

Frohm, J; Lindström, V; Winroth, M; Stahre, J: 2006, The industry’s view on 

automation in manufacturing, Division of Production Systems, Chalmers University 

of Technology, Gothenburg, Sweden 

G 

Graetz, Georg; Michaels, Guy: 2015, Robots at work. CEP discussion paper no 1335 

The London School of Economics and Political Science 

Gustafsson Ledell, Stefan: 2018, Industry trend monitor: Analys hösten 2018 - Teknik 

och trender, AutomaTHINK. https://www.elmia.se/globalassets/automathink/analys-

industri-trend-monitor_hosten_2018.pdf [2019-03-23] 

H 

Hagberg, Leo; Henriksson, Tomas: 2018. Underhåll i världsklass, OEE Consultants 

AB, Lund 

Henning, Martin; Borggren, Jonathan; Boström, Joakim; Enflo, Kerstin; Lavén, 

Fredrik: 2016, Strukturomvandling och automatisering - Konsekvenser på regionala 

arbetsmarknader, 

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/strukturomvandling.pdf  

[2019-04-28] 

I 

Iris group: 2015, Digitalisation and automation in the Nordic manufacturing sector, 

Rosendahls‐Schultz Grafisk, Denmark 

L 

Lamb, Frank: 2013, Industrial Automation hands-on, McGraw Hill Education, United 

States 

Landscheidt, Steffen; Kans, Mirka: 2015, Automation Practices in Wood Product 

Industries: Lessons learned, current Practices and Future Perspectives, Linnaeus 

University, Växjö, Sweden 

Lantz, Björn; Isaksson, Anders; Löfsten, Hans: 2018, Industriell ekonomi - 

Grundläggande ekonomisk analys, Studentlitteratur AB, Lund 

Ljung, Birger; Högberg, Olle: 1996. Investeringsbedömning - en introduktion, Liber 

ekonomi, Malmö 

Lorenz, Markus; Rüssmann, Michael, Strack, Rainer; Lueth, K.L; Bolle, Moritz: 2015, 

Man and Machine in Industry 4.0 - How Will Technology Transform the Industrial 

Workforce Through 2025, The Boston Consulting Group, Inc 

 

https://www.elmia.se/globalassets/automathink/analys-industri-trend-monitor_hosten_2018.pdf
https://www.elmia.se/globalassets/automathink/analys-industri-trend-monitor_hosten_2018.pdf
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/strukturomvandling.pdf


64 
 

L. Sirkin, Harold; Zinser, Michael; Rose Ryan, Justin: 2015, The robotics revolution, 

The next great leap in manufacturing, The Boston Consulting Group 

M 

Muro, Mark; Andes, Scott: 2015, Robots Seem to Be Improving Productivity, Not 

Costing Jobs, Harvard Business Review, 2015-06-16 

https://hbr.org/2015/06/robots-seem-to-be-improving-productivity-not-costing-jobs 

[2019-05-15] 

Myšková, Renata; Doupalová, Veronika: 2015, Approach to risk management 

decision-making in the small business, University of Pardubice, faculty of economics 

and administration, Tjeckien 

N 

Neumann, Patric: 2004, Production ergonomics, identifying and managing the design 

of high performance work systems W doctoral thesis 

P 

Parizi S., Mohammad; Radziwon, Agnieszka; Bilberg, Arne: 2014, Innovative 

collaboration in implementation of automation solutions in SMEs, Mads Clausen 

Institute, University of Southern Denmark, Danmark. Researchgate 

Patel, Runa; Davidsson, Bo: 2011, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning, Studentlitteratur AB, Lund  

Paulsson, Ulf: 1999, Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare, 

Studentlitteratur, Lund 

R 

R, Keith Mobley: 2004, Maintenance fundamentals, Butterworth-Heinemann, Elsevier  

S 

SCB (2016) Ökat kapacitetsutnyttjande inte alltid detsamma som ökad produktion 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okat-kapacitetsutnyttjande-inte-alltid-

detsamma-som-okad-produktion/  [2019-05-21] 

SCB (2018) Nio av tio företag organiserade personalutbildning 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-

forskning/befolkningens-utbildning/continuing-vocational-training-statistics-

cvts/pong/statistiknyhet/personalutbildning-i-foretagen/ [2019-05-14] 

Sharma, K.L.S: 2017. Overview of Industrial Process Automation, Elsevier Inc, 

Amsterdam 

 

 

https://hbr.org/2015/06/robots-seem-to-be-improving-productivity-not-costing-jobs
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okat-kapacitetsutnyttjande-inte-alltid-detsamma-som-okad-produktion/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okat-kapacitetsutnyttjande-inte-alltid-detsamma-som-okad-produktion/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/continuing-vocational-training-statistics-cvts/pong/statistiknyhet/personalutbildning-i-foretagen/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/continuing-vocational-training-statistics-cvts/pong/statistiknyhet/personalutbildning-i-foretagen/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/continuing-vocational-training-statistics-cvts/pong/statistiknyhet/personalutbildning-i-foretagen/


65 
 

Stiftelsen för strategisk forskning: 2014, Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - 

utmaningar för Sverige, Trydells Tryckeri, Stockholm 

Bilder och figurer 

“LCC-Isberget”: Upphandlingsmyndigheten: 2017 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/ [2019-04-13] 

SCB (2018) kapacitetsutnyttjande figur x: 

https://www.scb.se/contentassets/2f19a3acc814433fbd5c0407dcb9f3f6/nv0701_2018k

04_di_01_sv.gif [2019-05-10] 

SCB (2018) Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin: https://www.scb.se/hitta-

statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/industrins-

kapacitetsutnyttjande/industrins-kapacitetsutnyttjande/pong/statistiknyhet/industrins-

kapacitetsutnyttjande-4e-kvartalet-2018-/ [2019-05-20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/
https://www.scb.se/contentassets/2f19a3acc814433fbd5c0407dcb9f3f6/nv0701_2018k04_di_01_sv.gif
https://www.scb.se/contentassets/2f19a3acc814433fbd5c0407dcb9f3f6/nv0701_2018k04_di_01_sv.gif
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/industrins-kapacitetsutnyttjande/industrins-kapacitetsutnyttjande/pong/statistiknyhet/industrins-kapacitetsutnyttjande-4e-kvartalet-2018-/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/industrins-kapacitetsutnyttjande/industrins-kapacitetsutnyttjande/pong/statistiknyhet/industrins-kapacitetsutnyttjande-4e-kvartalet-2018-/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/industrins-kapacitetsutnyttjande/industrins-kapacitetsutnyttjande/pong/statistiknyhet/industrins-kapacitetsutnyttjande-4e-kvartalet-2018-/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/industrins-kapacitetsutnyttjande/industrins-kapacitetsutnyttjande/pong/statistiknyhet/industrins-kapacitetsutnyttjande-4e-kvartalet-2018-/


66 
 

Bilagor 

 

Intervjufrågor för fallföretag 

1. Hade ni kunnat presentera lite mer information om bolaget; Bakgrund, antal anställda, 

affärsidé, dagens kunder, efterfrågan, produktionsresurser etc 

 

2. Största konkurrenter? Vad gör konkurrenterna för att vara större än er? Har ni planer på 

att ta en större del av deras marknad? 

 

3. Vilka marknader verkar ni på? 

 

4. Har ni planer på att expandera till andra marknader innanför eller utanför Europa? 

 

5. Vad har ni använt för kalkylmetoder för att beräkna investeringar tidigare? 

 

6. Har ni utfört en LCC-analys innan? 

 

7. Gör ni någon form av benchmarking när ni står inför ett nytt investeringsbeslut som rör 

fabriken? 

 

8. Varför väljer kunderna er? 

 

9. Vilka krav tror ni att kunderna ställer om 5 år?  

 

10. Vad är viktigt från er sida för att få ökad konkurrenskraft? 

 

11. Vilka krav ställer detta på en automation? 

 

12. Åt vilket håll tenderar branschen att röra sig mot i framtiden? 

 

13. Hur ser ni er själva som organisation om 10-20 år? Fabrik, anställda, arbetssätt etc. 

 

14. Vad är anledningen och målet/målen med att investera i hel-automatiserade processer? 

Långsiktiga, kortsiktiga 

 

15. Har ni konkurrenter som har automatiserade processer? 

 

16. Vad har ni för tankar om effekterna för automatisering? (för- och nackdel) 

 

17. Vad anser ni vara de största svårigheterna med att anpassa sig till allt mer automatiserade 

processer i framtiden? 

 

18. Hur anser ni att automatisering kommer påverka arbetsbelastningen på operatörerna 

(ergonomi, hälsa etc)? 
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19. Hur är utbildningsnivån hos era anställda? 

 

20. Hur väl anpassade är personalen till en automatisering? 

 

21. Hur ställer sig de anställda (operatörer etc) till automation? 

 

22. Finns det problem med att hitta rätt kompetens för bolaget? 

 

23. Vad kommer att hända med den personal som blir av med sina tjänster pga automation? 

 

24. Vad anser ni att ni gör och kan göra för att få rätt kompetens i företaget? 

 

25. Var tycker ni att ansvaret ligger inför framtiden för att studenter ska besitta rätt 

kompetens för nya industriella eran som vi går in i?  

 

26. Vad är era ledtider idag på den befintliga sågprocessen?  

 

27. Har ni en uppskattning om hur automation kommer att påverka ledtid, flexibilitet? 

 

28. Finns det andra faktorer än automation som ni anser att ni kan använda er av för att 

uppfylla era långsiktiga mål och hålla er konkurrenskraftiga på marknaden? 

(Förbättringsarbeten, marknadsföring etc) 

 

29. Utmaningar, svårigheter och problem ni ser nu? 

 

30. Hur lång tid tror ni det kommer ta att köra igång linan efter installation?  
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Frågeformulär för benchmarking   

 

1. Vilka effekter anser ni att automatisering bidrar till i ett företag? För- och nackdelar   

 

2. Vilka är de största utmaningarna företag har inför att automatisera sina processer? 

 

3. Vilka krav ställer det på företaget i sin helhet?  

 

4. På vilket sätt anser ni det är viktigt att företag automatiserar? Lång- och kortsiktigt.  

 

5. Anser ni att produktiviteten och kvaliteten kan öka med automation? Om ja – hur då?  

 

6. Hur ser ni på den etiska aspekten gällande automation – där arbeten potentiellt kan gå 

förlorade?  

 

7. Hur lönsamt anser ni att en investering i automation är, både lång- och kortsiktigt?  

 

8. Finns det andra sätt att vara redo för framtiden än att automatisera sin produktion?  

 

9. Finns det alternativ till automatisering - andra alternativ för att uppnå önskade mål?  

 

10. Kompetens är en parameter många artiklar lägger stor vikt på vid anpassning av en allt 

mer komplex automation. Var tycker ni ansvaret ligger för att Sverige ska ligga i 

framkanten inom kompetens inför framtiden?  

 

11. Det pågår mycket diskussion om att enkla arbeten kommer att gå förlorade allt som 

industrier blir mer automatiserade, förespråkar ni att de personerna som blir av med sin 

tjänst ska bli avskedade eller omplacerade, möjligtvis utbildade internt?  

 

12. Tror ni att det finns möjligheter att skapa en mer attraktiv arbetsplats för studenter och 

öka lojaliteten för att behålla den kompetensen och i så fall hur?  

 

13. Flexibilitet och snabb leveranstid är något som många bolag anser vara en stor 

konkurrensfaktor i dagens samhälle. Finns det andra alternativ än automation man kan 

använda sig av för att uppnå detta?  

 

14. Vad anser ni att de största konkurrensfaktorerna är för industrier nu och 20 år in i 

framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 


