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Abstract 
The purpose of this study was to describe and analyze how small and medium sized enterprises, SME, 
from Sweden worked with industrialization of new products in their production systems and how 
SME worked with digitalization and sustainability in connection to the industrialization process. A 
qualitative study was conducted which included nine interviews with respondents from seven 
companies. Simultaneously a literature study on industrialization was conducted and the results from 
the interviews were compared and analyzed with the theory. The results showed that all the studied 
companies worked with industrialization in a similar fashion, that the companies had a similar 
approach to sustainability, and that there were differences in how the companies worked with 
digitalization. Some of the studied companies saw great opportunities, and some described that 
digitalization were not particularly useful. The study concluded that there were areas of 
improvement and gave suggestions on how to improve the industrialization process.  
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Sammanfattning 
Syftet med rapporten var att beskriva och analysera hur små och medelstora företag, SMF, från Sverige 
arbetade med industrialisering av nya produkter i sina produktionssystem, och hur SMF arbetade och 
kopplade digitalisering och hållbarhet till industrialiseringsprocessen. En kvalitativ studie genomfördes 
vilken inkluderade 9 respondenter från 7 olika företag. Genomgående har en litteraturstudie 
genomförts, där resultatet från intervjuerna jämfördes och analyserades mot den teoretiska 
bakgrunden från litteraturstudien. Resultatet visade att samtliga av de studerade företagen arbetade 
med industrialisering på ett liknande sätt och att företagen hade liknande förhållningssätt till 
hållbarhet. Det fanns skillnader i hur de studerade företagen arbetade med digitalisering, där några av 
företagen såg stora möjligheter och där några ansåg att digitalisering inte var speciellt användbart i 
deras verksamhet. Utvecklingssområden observerades i industrialiseringsprocessen och förbättrings-
förslag gavs över hur industrialiseringen skulle kunna utvecklas. 
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Förord 
Detta är ett kandidatexamensarbete skrivet på Kungliga Tekniska högskolan inom området 
industrialisering, med fokus på små och medelstora företag. Arbetet har genomgående varit mycket 
givande och lärorikt. Vi vill tacka de företag, och de personer som ställt upp på intervju och bidragit 
med information och data till studien.  

Vi vill även tacka våra handledare Monica Bellgran och Rodan Hanna som har givit oss stöd och 
bidragit med kunskap och riktlinjer genom hela arbetet.  

Slutligen vill vi tacka vår uppdragsgivare, Södertälje Science Park som gett oss möjligheten att 
genomföra ett mycket givande kandidatexamensarbete.  

Kungliga Tekniska högskolan, Maj 2019 
Elis Lidberg och Marcus Andersson 
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1. Introduktion  
 
Svensk tillverkningsindustri utgör idag en av grundstenarna i svenskt näringsliv. Tillsammans med 
tjänstesektorn kopplad till industrin beräknas bidraget vara närmare 25% av Sveriges totala BNP 
(Hagman et al. 2015). Sektorn utgörs av företag i alla storlekar, däribland SME vilket står för small and 
medium-sized enterprises, på svenska förkortat SMF.  Kategorin innefattar företag med mellan 10 – 
250 anställda, där mindre företag utgörs av 10 till 49 anställda och medelstora företag utgöras av 50 
till 250 anställda (Holmström, 2018). Idag arbetar närmare 1,25 miljoner svenskar inom små och 
medelstora företag vilket gör kategorin till en av Sveriges största arbetsgivare (Holmström, 2018).  

Framtida utmaningar för svensk tillverkningsindustri ligger i att kunna hantera variation i efterfrågan, 
kunna agera på möjligheter och ta marknadsandelar. Det är inget undantag för de svenska SME. För 
att bibehålla sin konkurrenskraft i en tid av ökad globalisering krävs att SME har flexibilitet i 
produktionen och har produktionskapacitet för att kunna kapitalisera på nya marknadstrender 
(Lenander, 2018).  

Vitalt för att bibehålla en konkurrenskraftig produktion   är en lyckad industrialiseringsprocess, det vill 
säga att säkerställa att steget från förändring eller utveckling av produkt eller produktkoncept till 
volymproduktion är tidseffektivt, resurssnål och ekonomiskt hållbart. Misslyckande i industrialiserings-
processen kan leda till ekonomiska förluster, förlorade marknadsmöjligheter och skadat anseende 
(Frank et al. 1996). För SME kan detta få stora konsekvenser för hela verksamheten, då företag av den 
storleken arbetar med begränsade ekonomiska resurser.  

Misslyckande i industrialiseringen kan därmed låsa verksamheten under en längre tidsperiod, vilket i 
en snabbt föränderlig värld bidrar med stor problematik. Industrialiseringen måste lyckas för att de 
tillverkande SME företagen ska kunna hävda sig på nationella och internationella marknader (Frank et 
al. 1996). 

2. Syfte 
 
Rapporten identifierar hur små och medelstora svenska bolag, SME, arbetar med industrialisering samt 
identifiera vanligt förekommande utmaningar under denna process. Fokus ligger på produktionsteknik 
och områden kopplade till detta. Rapporten kommer även att belysa hur SME ser på digitalisering och 
hållbarhetsfrågor kopplade till industrialiseringsprocessen, och utmaningar kring de två områdena. 
Vidare kommer studien att generera förbättringsförslag för hur tillverkande SME kan effektivisera och 
förbättra sin industrialiseringsprocess. Detta i syfte att ge input till Södertälje Science Park, i deras 
arbete med att stärka svensk produktion hos SME.   

2.1 Frågeställning 
 
För att uppfylla syftet kommer följande frågor att behandlas i rapporten: 

• Hur arbetar SME med industrialisering av nya produkter? 
• Hur ser industrialiseringsprocessen ut? 

○ Vilka är utmaningarna med industrialisering? 
○ Hur ser SME på hållbarhet och digitalisering kopplat till industrialisering av nya 

produkter? 
• Vilka förbättringsmöjligheter finns för att åstadkomma en mer effektiv och lyckad 

industrialiseringsprocess? 
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2.2 Avgränsningar 
 
Studien har genomförts under en tidsperiod på 6 månader med en arbetstakt på 50%. För att studien 
ska få en rimlig omfattning har följande avgränsningar gjorts:  

• Undersökningen som genomfördes fokuserade endast på producerande företag inom 
tillverkningsindustrin som innehar egen produktion 

• Företagen som intervjuades tillhörde storlekskategorin SME 
• Företagen som intervjuades är lokaliserade i Sverige 
• Industrialisering och produktintroduktion i fokus 

o Leverans av färdig produkt till kund ej i fokus 
o Ekonomiska investeringskalkyler ej i fokus 
o Daglig verksamhet ej i fokus 

• Datainsamling kommer endast från person- eller telefonintervjuer där respondenterna hade 
befattning antigen VD, produktionschef eller produktionstekniker 

 

3.  Metod 
 
I detta kapitel beskrivs hur datainsamlingen har genomförts, vilken struktur datainsamlingen följt samt 
motivering till val av tillvägagångssätt. 

3.1  Tillvägagångssätt 
 
För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie genomförts. Kvalitativ metod är ett 
samlingsbegrepp för den forskningsmetodik som används vid svar av frågor som utgår ifrån människors 
upplevelser, med utgångspunkt att verkligheten kan uppfattas på olika sätt och att det därmed inte 
finns någon absolut sanning. Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer (Berggård et al. 
2002). Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp för den forskningsmetodik som baseras på insamling 
av empiriska, kvantifierbara data med stor datamängd (Encyklopedin, u.å). 

Valet av en kvalitativt inriktad studie framför en kvantitativ, motiverades med att arbetet utgår ifrån 
att öka förståelsen för hur SME arbetar med industrialisering. Med detta som utgångspunkt ansågs 
den data som låg till grund för resultat och diskussion vara svår att endast kvantifiera i siffror. Vidare 
motiverades valet av kvalitativ studie av att urvalsstorleken vid starten av studien var öppen, där 
antalet intervjuer som skulle genomföras inte var fastställt. Utöver detta motiverades även valet av 
kvalitativ studie av att mångfalden i den insamlade data kunde komma att bli mycket stor, då studien 
ämnat att samla in data från flera olika företag verksamma inom olika branscher. Detta för att få en 
tydligare bild över hur SME arbetar med industrialisering, både branschspecifikt och generellt för 
företag i storlekskategorin SME, vilket ytterligare motiverar valet av en kvalitativ metod framför en 
kvantitativ.  

Parallellt med intervjuerna genomfördes en litteraturstudie som sträckte sig genom hela arbetet. 
Litteraturstudien genomfördes för att få en förståelse och kunskap för hur industrialiseringsprocessen, 
produktionssystemets utformning och uppskalning beskrivs i teorin. Utöver dessa områden tar 
litteraturstudien även upp hållbarhet och digitalisering, samt begrepp kopplade till dessa områden. 
Den data som insamlats under intervjuerna kunde därmed analyseras och jämföras mot en teoretisk 
bakgrund. 
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3.2 Datainsamling 
 
Data som ligger till grund för resultatet kommer från intervjuer, vilka genomfördes kontinuerligt under 
studiens gång. Företag som intervjuades i person kom från Mälardalsområdet, då dessa var inom 
författarnas reseavstånd. Övriga intervjuer hölls via telefon med personer från företag utanför detta 
område. Respondenterna som intervjuades innehade titel som VD, produktions/teknisk chef eller 
produktions-tekniker. Motivering till valet av respondenter med dessa titlar var att de både har 
ingående kunskap om hur deras produktionsanläggning är uppbyggd och fungerar. De kunde dessutom 
svara på hur företaget såg på områden som digitalisering, finansiering, hållbarhet och liknande 
strategiska frågor. För att säkerställa att respondenterna hade den information som söktes, skickades 
information kring vilka ämnen intervjun skulle komma att behandla i förväg.  

Tabell 1: Tabell över information om respondent och företag. 

Respondent  Företag Bransch Titel 

1 A Plast VD 

2 B Metall VD 

3 C Elektronik VD 

4 D Metall VD/produktionschef 

5 E Elektronik Produktionstekniker 

6 F Finmekanik VD 

7 D Metall Produktionstekniker 

8 B Metall Produktionstekniker 

9  G Livsmedel Teknisk chef 
 

Intervjuerna utfördes med semistrukturerad intervjumetodik och följde ett förberett frågeformulär, se 
bilaga 1. Valet av denna typ av struktur motiverades med att den passar valet av en kvalitativ metod 
för datainsamling. En semistrukturerad intervjumetodik tillät anpassning av frågorna efter situation 
och företag, samt gjorde det möjligt att avvika från formuläret vid behov och ställa följdfrågor (Hedin 
och Martin, 1996). Samtliga intervjuer var 30 – 45 minuter långa och genomfördes med 
respondenterna utan inblandning från utomstående och avskilt från övrig verksamhet i syfte att skapa 
lika förutsättningar.  

Intervjuerna strukturerades så att en person antecknade svaren på frågorna, och en person följde 
frågeformuläret samt kom med följdfrågor vid behov. Positionen som intervjuare och antecknare 
skiftade beroende på om intervjun gjordes i person eller på telefon. Detta för att reducera skillnaden i 
intervjustil och dess påverkan på datainsamlingen. Fem av nio intervjuer var personliga intervjuer och 
övriga fyra genomfördes via telefon. Samtliga intervjuer spelades in, vilket kom att användas som stöd 
då intervjuerna transkriberades.  
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3.3 Dataanalys och tolkning av data 
 
Dataanalysen följde en lathund för analys av semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen började med 
att intervjuerna transkriberades, i syfte att filtrera bort överflödig information, för att sedan kunna 
göra en objektiv bedömning av den data som samlats in utan påverkan av personlig interaktion. 
Nyckelord markerades och intervjuerna sammanfattades därefter separat. Den data som insamlats 
placerades därefter in under olika kategorier, där gemensamma teman identifierats. Detta för att få 
en tydlig bild över de likheter och olikheter som fanns mellan företagen. Därefter bearbetades data till 
ett slutgiltigt resultat bestående av kortare sammanfattningar. Därefter analyserades det slutgiltiga 
resultatet i syfte att söka efter mönster och trender. Tillvägagångssättet stämmer väl överens med den 
metodik som tillämpas på dataanalys av data från semistrukturerade intervjuer (Hedin och Martin, 
1996).  

Efter att data analyserats ges förbättringsförslag vilka är baserade på jämförelser mellan data och teori, 
samt slutsatser och mönster som uppkommit under analysen av resultatet.  

Genomgående har utdrag och citat från intervjuerna använts i rapporten för att belysa och beskriva 
svaren på frågeställningarna. Valet av citat har gjorts selektivt, motiverat av att mängden data från 
intervjuerna varit stor vilket gjort att ett urval har behövt göras. 

3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Begreppet validitet kan förklaras som giltigheten hos insamlade data, alternativt hur väl den insamlade 
data representerar den verklighet som försöks beskrivas. Att utföra en studie med hög validitet är 
därmed av stor vikt då studiens resultat i så hög utsträckning som möjligt ska motsvara verkligheten 
(Berggård et al. 2002). 

Resultatet i denna studie validerades genom ett urval med företag från många olika branscher, 
intervjuer med respondenter med olika yrkesroll, samt kvantitativt med totalt nio intervjuer. Därmed 
kunde en bredd i den insamlade data säkerställas med många olika perspektiv och synvinklar. Med 
detta kunde en tydlig bild fås över hur SME arbetar med industrialisering, både inom olika branscher 
och inom olika företag. Valet av semistrukturerad intervjumetodik är en beprövad metodik för 
datainsamling där intervjuer används, vilket ytterligare ökar studiens validitet.  

Utmanande med studiens validitet har varit kvantiteten av företag, vilket främst berott på tidspress 
och svårigheter med att få kontakt med företag. En risk med datainsamling från ett mindre antal 
företag är att resultatet inte motsvarar hur verkligheten ser ut för många tillverkande SME som arbetar 
med industrialisering. För att motverka detta har intervjuer gjorts med personer som sitter på olika 
positioner, för att få ett ökat antal perspektiv samt ökad mängd data. Vidare har dataanalysen inte 
gjorts med avseende på statistik vilket kräver en större mängd data. Analysen utgår därför ifrån 
frågeställningar som är av allmänt generiskt intresse. Detta för att motverka den mindre datamängden 
och därmed öka validiteten i resultatet. 

Begreppet reliabilitet kan förklaras som en mätmetods tillförlitlighet, alternativt hur bra och exakta 
mätningar metoden genererar (Berggård et al. 2002). Reliabiliteten i denna studie säkerställdes genom 
att samtliga respondenter intervjuades utan påverkan från yttre faktorer. De hade därmed samma 
fysiska förutsättningar under intervjuerna. Vidare intervjuades flera personer från samma företag 
vilket bidragit till ökad reliabilitet. 
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Utmanade med studiens reliabilitet har varit att intervjuerna genomförts både i person och via telefon. 
Det kan ha gjort att budskap missuppfattas då kroppsspråk inte kunnat avläsas vid telefonintervjuer. 
För att hantera detta har kontakt återtagits då otydligheter uppkommit.  

4. Teori 
 
I detta avsnitt kommer begreppet industrialisering tas upp, hur industrialiseringsprocessen beskrivs 
teoretiskt, samt beskrivning av områden som kopplas till denna process, digitalisering och 
kompetensförsörjning. Grundläggande och återkommande begrepp och koncept kommer att 
beskrivas och förklaras. Modeller och teori som är nödvändig för att ge en ökad förståelse av projektets 
syfte kommer också att redovisas.  

4.1 Industrialiseringsprocessen 
 
Begreppet industrialisering omfattar de aktiviteter som utförs från konstruktion till produktion. 
Aktiviteterna beskrivs som tre i antal: produktintroduktion, beredning och upprampning  (Bellgran och 
Säfsten, 2005). I detta kapitel kommer begreppen att introduceras och förklaras för att ge ökad 
förståelse för begreppens innebörd och potentiellt minska den förvirring eller förväxling som kan 
uppstå mellan de olika begreppen. 

Det första begreppet i ordningen är introduktionen av nya produkter eller tjänster vilka oftast benämns 
som produktintroduktion respektive tjänsteintroduktion. Denna etapp i utvecklingsprocessen ses som 
en avgörande faktor för en organisations framtida framgång och fortlevnad. Genom en strategisk 
genomtänkt produkt- eller tjänsteintroduktion kan organisationer bredda organisationens 
marknadsandelar, etablera nya marknader och teknologier. Samtidigt som det ger möjligheter till att 
möta nya marknadskrav och ger utrymme för förändring och innovation (Bellgran och Säfsten, 2010). 
I litteraturen framhävs betydelsen av att minimera tiden för introduktion av nya produkter där 
processen ses som en funktion av organisationens förmåga att behålla, förvalta och skapa kunskap 
(Smith et al. 2005). 

Konkret så syftar produktintroduktion på det förberedande arbete som kopplar samman och anpassar 
produkten med det befintliga produktionssystemet. Detta görs effektivast med prototyper som 
utformas och byggs för att sedan kunna analyseras. Analysen omfattar identifiering av framtida 
potentiella komplikationer som kan uppstå vid produktion av hårdvaran. De komplikationer som 
identifieras kan exempelvis innebära utmaningar i att maskinparken ej kan bearbeta det valda 
materialet, produkten är för stor för att produceras i befintlig maskinpark eller att det inte finns 
tillräckligt med utrustning för specifika moment som krävs. Man utreder produktens producerbarhet 
(Bellgran och Säfsten, 2005). 

Två engelska begrepp som kan tydliggöra detta steg och används för ytterligare förståelse är 
Engineering prototypes och Factory protypes. I det svenska språket översätts de två begreppen till 
konstruktionsprototyper respektive fabriksprototyper (Bellgran och Säfsten, 2005). Det första 
begreppet har som syfte att validera produkten, det vill säga dess estetiska utformning, funktion och 
egenskaper som kunden söker/efterfrågar. Det andra begreppet har som syfte att validera 
produktionsanpassningen samt dess produktionsprocess, det vill säga hur väl är produkten designad 
för att produceras och finns det resurser för att genomföra produktion av hårdvaran (Bellgran och 
Säfsten, 2005). 

Det andra begreppet i ordningen är beredning. Intention av denna aktivitet är att göra produkten 
produktionsmässig och utarbeta ett underlag för tillverkning. Detta innebär att man utför en 
konstruktionsgranskning av produkten eller prototypen för att bestämma hur väl produkten är 
konstruerad för produktion. Man tar även beslut om att köpa in eller tillverka komponenter som krävs 
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för färdigställandet av produkten. Man bestämmer och planerar även tillverkningsprocessen samt 
beräknas styck och ställtider för att förbereda inför nästa steg (Bellgran och Säfsten, 2005). 

Slutligen, är steget driftsättning och upprampning. Det är de två mest förekommande begreppen för 
vad som sker efter man realiserat produktionssystemet tills man uppfyllt den kvalitet, volym och takt 
av produktion som önskas. Idealt, separerar man de två, då driftsättning respektive inkörning syftar på 
vad som benämns förserieproduktion. Upprampningen är den fas efter driftsättning och är sista fasen 
innan volymproduktion enligt den modell av som Bellgran et al. hänvisar till som introducerats av Ulrich 
och Eppinger (Bellgran och Säfsten, 2005). 

För att tydliggöra denna distinktion mellan driftsättning och upprampning ytterligare kan en 
separation göras mellan de två begreppen produktionsstart och produktionsmål. Produktionsstart 
innefattar de produkter som producerats når slutgiltig kund. Produktionsmål syftar på de initiala mål 
som organisationen satt upp för den specifika tillverkningen eller produktionsserien (Bellgran och 
Säfsten, 2005). 

Begreppet industrialisering diskuterades kort i början av avsnittet, men kommer nu att introduceras 
tydligare. Industrialisering är även det begrepp som rapporten kommer att hänvisa till när den följd av 
aktiviteter som beskrivits ovan och de aktiviteter som beskrivs nedan kommer att behandlas. 
Begreppet omfamnar de tre begreppen ovan och vidgar sig ytterligare. Industrialisering inkluderar 
även aspekten om att undersöka ifall produkten kan vara möjlig att producera i planerad volym 
till/enligt kund. Tre aspekter som beaktas vid industrialisering är, enligt (Bellgran och Säfsten, 2005): 

• Produktens producerbarhet: 
o Hur väl produktions- och monteringsanpassad är produkten 

• Val av utformning av produktionsprocess: 
o Utvärdering av lämpliga och nödvändiga produktionsprocesser, samt utvärdering av 

hur skall dessa utformas och kombineras för att effektivisera produktion 
• Säkerställandet av produktion 

o Säkerhetsställa att efterfrågan på komponenters rätt kvantitet och kvalitet kan mötas 
under produktens livslängd och de finns tillgängliga till rätt pris 

Sammantaget, det är naturligt att alla inte talar samma språk och använder samma terminologier. 
Avsnittet och även resterande avsnitt har i syfte att försöka stringensera språket och förhoppningsvis 
underlätta det för både författare och läsare att förstå vad som adresseras.  

4.2 De fyra konkurrensfaktorerna 
 
I avsnittet kommer ytterligare begrepp att introduceras för läsaren i syfte att skapa en stringens i 
rapportens språk och ge ökad förståelse.  

Kostnad, kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet hänvisas vanligen inom företagskulturer som de fyra 
konkurrensfaktorer och tillsammans med ordervinnare och orderkvalificerare kan de utgöra en 
beskrivning av ett företags målbild (Säfsten, Och och Löfving, 2014). Nedan genomförs en uppräkning 
och beskrivning av respektive begrepp från boken Produktionsutveckling (Bellgran och Säfsten, 2005). 

Kostnad: Förmågan hos ett företag att producera och leverera produkter till en låg kostnad. Kortfattat, 
företagets kostnadseffektivitet. Genom att utnyttja skalfördelar, erfarenheter, minska leverantörs-
kostnader, förbättra produkt- och processutformning kan ett företag uppnå en hög 
kostnadseffektivitet. 

Kvalitet: Förmågan hos ett företag att tillfredsställa och möta kundens behov och förväntningar. God 
kvalitet kan uppnås antingen genom att användarupplevelsen är hög eller så har produkten som 
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levererats ett högre värde än kundens förväntningar. Den andra aspekten är att man producerat en 
produkt som stämmer överens med specifikationen, det vill säga produktkvaliteten är hög. 

Flexibilitet: Förmågan hos ett företag att snabbt och effektivt anpassa produktionen vid förändringar 
av olika förutsättningar. Främst är det variationer av volym och volymflexibilitet som eftersträvas. 
Vanligt är också ens förmåga att hantera olika produktvarianter. 

Leveransförmåga: Förmågan hos ett företag att leverera sin produkt enligt plan, man kollar främst på 
parametrarna säkerhet (pålitlighet) och hastighet. 

Orderkvalificerare: Syftar på de egenskaper som företaget måste uppfylla för att vara en aktuell 
kandidat för ordern. 

Ordervinnare: Är de egenskaper som avgör om företaget får ordern eller inte. Det kräver att man är 
bättre än sina konkurrenter. 

Kortfattat kan man beskriva orderkvalificerare som de variabler som öppnar dörren till en marknad 
men det innebär inte att kunden nödvändigtvis kommer att köpa produkten eller tjänsten. 
Ordervinnare är de avgörande variabler som kunden beaktar vid köp av en produkt eller tjänst (Jonsson 
och Matsson, 2016). 

Begreppen anses som viktiga aspekter för ett företag att betrakta. En ökad globalisering av både 
produktion och försäljning så kan det vara av vikt att utvärdera vart företaget befinner sig och hur väl 
man presterar inom respektive konkurrensfaktor. Introduktion av nyckeltal för de fyra konkurrens-
faktorerna kan vara lönsamt för att dels standardisera mätetal och sedan möjliggöra uppföljning av de 
uppsatta målen. Vad som är viktigt är att kontrollera så att mätetalens utformning stödjer 
verksamhetens måluppfyllelse för att säkerhetsställa att den rör sig i rätt riktning (Säfsten, Och och 
Löfving, 2014). 

Sammanfattningsvis hade avsnittet syftet att introducera begrepp som kan användas för att utvärdera 
och förstå nuläget av verksamheten och stödja dess utveckling. Konkurrensfaktorerna kan också 
sammankopplas med industrialiseringen då besluten är vitala för att kunna konkurrera globalt. För 
detta krävs produktion i världsklass och en förmåga att ta fram rätt produkter med rätt kvalitet i rätt 
tid samt till rätt kostnad (Säfsten, Och och Löfving, 2014). 

4.3 Hållbar och konkurrenskraftig produkt- och designframtagning 
 
Detta avsnitt är en vidareutveckling av vad som sker vid produktintroduktionen. Concurrent 
engineering, Design for manufacturing och Design for Assembly är tre arbetssätt som har tydlig 
anknytning till produktintroduktion och industrialiseringsprocessen. Metoderna har som grund att 
tidigt eliminera kostnader och minimera risken för att framtida justeringar behöver göras (Boothroyd 
et al. 2001). 

Det engelska konceptet Concurrent engineering svenska översättning är integrerad produktutveckling. 
Dess koncept är ett krossfunktionellt arbetssätt och en produktionsfilosofi som har som syfte att 
minimera tiden för produktframtagningsprocessen inom teknikintensiva branscher som exempelvis 
fordonsindustrin (El Wakil, 1998). Grundprincipen är att alla berörda parter skall involveras i 
framtagningsprocessen och designen av en ny tjänst eller produkt. Detta för att minska omotiverade 
förslag och identifiera förbättringsmöjligheter tidigt. Det är ett parallellt arbete som sker mellan 
samtliga avdelningar (Eskilander, 2001). De som designar produkten ses inte som ett enskilt organ i 
organisationen, utan skall i symbios med övriga intressenter frodas och utveckla konkurrenskraftiga 
produkter eller tjänster (El Wakil, 1998). 
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Boothroyd et al., menar på att concurrent engineering kan kopplas samman med de två engelska 
begreppen Design for manufacture, DFM och Design for Assembly, DFA. Förslagvis menar författarna 
att arbetssätten DFM och DFA kan slås samman och skapar akronymen DFMA, Design for manufacture 
och assembly (Boothroyd et al. 2001). Då de båda arbetssätten har som huvudsyfte (Boothroyd et al. 
2001): 

● Att utföra tekniska studier för att ge vägledning till designteam samtidigt  
○ förenkla produktstrukturen 
○ minska tillverknings- och monteringskostnader 
○ kvantifiera förbättringarna 

● Användas som ett benchmarkingverktyg för att studera konkurrenters produkter och 
kvantifiera tillverknings- och monteringsproblem 

● Användas som ett kostnadsverktyg och ge stöd vid förhandling av leverantörskontrakt 

DFMA har även syftet att förenkla tillverkningen och reducera monteringskostnader. Det är därför av 
extra vikt att tidigt implementera tekniken vid produktutveckling för effektivare och bättre resultat 
(G.F och Carvalho, 2013). Vilka tillverkningsmetoder som behövs tillämpas och hur väl anpassad 
produkten är för montering är aspekter som tas hänsyn till. Även tillverkning av antalet komponenter 
ska reduceras samtidigt som underhåll och service av produkten vid designfasen tas väl i konsideration. 
Man vill reducera antalet monteringsmoment genom att reducera antalet delar och förenkla 
monteringsprocessen för att effektivisera och hålla nere resursutnyttjandet. Vidare förklaras även 
vikten av att kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete och dokumentering av de föregående 
designade produkter eller tjänster för att utnyttja det vid utveckling av framtida produkter (Boothroyd 
et al. 2001). 

Fasen produktutvecklingen kan även ses som ett idealistiskt tillfälle för att väva in ett 
hållbarhetsperspektiv och betrakta arbetssätt som innefattar både utformandet av en hållbar produkt 
och en hållbart producerad produkt. Industrin behöver distansera sig från det traditionella 3R-
modellen och dubblera antalet R. Förutom begreppen reduce, reuse och recycle, skall även begreppen 
recover, re-design och re-manufacture in under de sex r:en, totala antalet är nu 6R. Man har nu skapat 
en sluten multidimensionell livscykel från vad som i början var ett öppet och endimensionellt paradigm 
(Jayal et al. 2010). 

Författarna Jayal et al., 2010 hänvisar till en modell som de själva skapat för att utvärdera en produkts 
hållbarhet. De sex hållbarhetselementen klassificeras som (Jayal et al. 2010): 

● Miljöpåverkan 
● Funktionalitet 
● Tillverkningsanpassad 
● Återvinningsanpassad 
● Resursutnyttjandet 
● Social inverkan 

Vidare så diskuteras även problematiken i att varje produkt är unik och att implementera effektiva 
metoder för utvärdering av hållbar tillverkning tidigt i produktframtagning kan kompromissa 
huvudsyftet med livscykelanalysen. Det krävs därför ett omfattande samarbete mellan design- och 
processingenjörer men även mellan marknadsavdelningen, ledningen och slutanvändaren eller 
kunden för att inte inskränka varandras möjligheter och produktidéer (Jayal et al. 2010). 

Metoder, koncept eller filosofier oavsett hur man kategoriserar begreppen som introducerats ovan är 
det deras innehåll som är det viktiga och hur väl man förstår de samt hur man kan översätta och 
implementera de i sin verksamhet. Concurrent engineering och DFMA är som effektivast när man 
använder dem i symbios (G.F och Carvalho, 2013). Kombineras detta med de 6R:en kan 
produktutveckling nå större nytta och ge resultat som gynnar både miljö, ekonomi och människan. 
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4.4 Utformning och utveckling av produktionssystem 
 
Rapporten vilken har sitt ursprung i det begrepp som tidigt introducerades som industrialisering. En 
aktivitet som har relevans och nära anknytning till själva industrialiseringsprocessen är utveckling av 
produktionssystemet. 

Ständiga förbättringar innebär också kontinuerlig utveckling av definitioner för olika koncept och 
teorier. Definitionen av produktionssystem är inte ett undantag. Ett flertal definitioner har 
introducerats genom åren vissa mer revolutionerande än andra. I denna rapport används följande 
definition: 

”Ett produktionssystem syftar till att från råvaror, och olika insatsvaror och komponenter producera 
varor och tjänster som kunden är beredd att betala för. I vid mening sträcker sig produktionssystemet 
längs hela kedjan från naturresurser fram till slutkund. Det omfattar inte bara tillverkning utan även 
produktutveckling i alla led samt transporter” (Axelsson, 2008). 

Vad som bör tilläggas till modellen, är att en helhetssyn bör tas vilket inkluderar både människan och 
tekniken. Ett holistiskt synsätt kan därav vara av relevans. Genom att tillämpa detta synsätt vid 
utformning av produktionssystem kommer hänsyn tas både till de tekniska och fysiska delarna i 
systemet, samtidigt kommer människan och organiseringen av arbetet att inkluderas (Bellgran och 
Säfsten, 2005). Viktigt att förstå är också att ett system kan bestå av delsystem inom olika nivåer och 
genom att ha ett holistiskt perspektiv tas hela systemet i åtanke och hur de olika systemen integreras 
och interagerar med varandra för att uppnå större nytta (Bohgard et al. 2015). 

Trots att litteraturen belyser lönsamheten i att designa produktionssystem så är de empiriska studierna 
få. Vad orsaken till detta är, är ännu oklart. En anledning till detta kan vara svagt motiverade monetära 
incitament och pressen av att få ut produkter snabbt på marknaden för att möta och mätta kundkrav 
som produktionsutveckling inte fått samma uppmärksamhet som produktutveckling. Något som 
exempelvis Bellgran et al. diskuterar (Bellgran och Säfsten, 2005). 

Vad Bruch et al., däremot är övertygade om är att produktionssystemet och dess utveckling kan stödja 
utvecklingen av verksamheten men även motståndskraften mot ökad internationell konkurrens 
samtidigt som resursutnyttjandet minskas. Återigen belyses även vikten av att tillämpa ett holistiskt 
perspektiv, parallellt med att involvera människan och tekniken. Man betonar även strävan efter ett 
långsiktigt perspektiv och synsätt (Bruch och Bellgran, 2013) 

Något som också uppmärksammas vid design av produktionssystemet är den missuppfattning som 
anses hämma utvecklingen och designen av produktionssystem. Bruch et al. menar på att den riktiga 
genomslagskraften i att utveckla eller designa produktionssystem är inte de reducerade produktions-
kostnaderna utan vad den egentligen möjliggör är snabbare produkter till marknaden, lättare 
produktionsvolymsökningar vid beredning och upprampning men även starkare acceptans hos kunder 
för nya produkter (Bruch och Bellgran, 2013). 
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Utvecklingsprocessen kan delas in i ett antal distinkta delaktiviteter enligt Bruch et al. Ett angreppssätt 
är att separera processen i två delar, förberedande design och detaljerad design. Dessa kan sedan delas 
in ytterligare fem delprocesser. Där förberedande design innefattar aktiviteterna (Bruch och Bellgran, 
2013): 

• Bakgrundsstudie 
•  Förstudie 

Den detaljerade designen innefattar aktiviteterna: 

• Design för konceptuellt produktionssystem 
• Utvärdering av konceptuellt produktionssystem 
• Detaljerad design av utvalt produktionssystem 

Det är en koherent och bunden process och kräver att varje delprocess genomförs grundligt innan man 
fortsätter till nästa aktivitet (Bruch och Bellgran, 2013).  Även om de olika aktiviteterna är beskrivna i 
ett sekventiellt flöde behöver det inte nödvändigtvis innebära att de sker i den följden. Utformningen 
av ett produktionssystem kan också upplevas som en cyklisk process där man ständigt behöver 
återkomma och utvärdera ifall processen är i enlighet med de ställda målen (Bellgran och Säfsten, 
2005). 

Återigen hänvisar författaren till att det krävs ett holistiskt synsätt för att implementeringen och 
realisering skall bli så effektiv och resultatinriktad som möjligt. Hänsyn till de fyra subsystemen för att 
inte riskera suboptimering vid beslut av aktiviteter och förbättringsförslag (Bruch, 2012). De fyra 
subsystemen identifieras som (Bruch, 2012): 

• Tekniska systemet, vilket representerar den hårdvara som är direkt kopplad till 
produktionssystemet, inkluderat maskiner, verktyg och fixturer 

• Människan, representerar den direkta och indirekta arbetskraft som krävs för att driva och 
kontrollera produktionssystemet 

• Kontrollsystem, representerar den planerings- och kontrollförmåga som krävs för att 
koordinera och kontrollera produktionssystemet 

• Materialhantering, representerar den hårdvara som krävs för att lasta på, positionera och lasta 
av samt transport och hantering mellan stationer 

Tidigare så beskrevs utvecklingsprocessen som en process i två delar, förberedande design och 
detaljerad design där den första delen i processen bestod av en bakgrunds- och förstudie. I detta skede 
av processen kan det både vara intressant och lönsamt att utvärdera befintliga produktionssytem för 
att öka sannolikheten vid realisering av ett nytt produktionssystem som ger goda resultat i både 
effektivitet och anpassningsbarhet (Säfsten et al. 2012). 

Genom att observera och utvärdera det befintliga produktionssystemet på systemnivå kan större nytta 
uppnås. Produktivitet och effektivitet är ledorden. I boken Handbook of Stochastic Models and Analysis 
of Manufacturing redovisas och förklaras ett antal stokastiska modeller för beräkning av ett 
produktionssystems beteende (Smith och Tan, 2013). Majoriteten av bokens modeller är stokastiska 
eftersom produktionssystem naturligt uppför sig på ett slumpmässigt vis. Bokens syfte är att utvärdera 
redan aktiva produktionssystem, men de områden som behandlas kan även betraktas vid utformning 
och konstruktion av ett produktionssystem (Smith och Tan, 2013). 

Modellerna kräver att man involverar effekterna av variationer och störningar. Produkterna som 
produceras kommer att variera både i utformning och volym, maskiner kommer att fallera, efterfrågan 
kommer att fluktuera över tid, operatörer kommer att göra fel. Dessa är bara ett fåtal exempel på 
kritiska scenarion som kan ske. Designern behöver identifiera och förutse dessa för att minimera de 
känsliga källorna för variation och osäkerhet vid utformningen av systemet. Chefer kräver enkla 
produktionssystem att överse och hög tillgänglighet med hög kvalitet och säkra investeringar.  
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Detta kombinerat med en hög flexibilitet för att kunna hantera variation i efterfrågan och 
marknadsförändringar (Smith och Tan, 2013). 

Att öka tillverkningsproduktiviteten är komplicerat men boken hävdar att genom reducerar risken för 
variabilitet kan man åstadkomma förbättringar. Oavsett hur kompetenta och skickliga medarbetare är, 
så har de ej samma inneboende möjligheter i form av arbets- och rörelsehastighet och 
inlärningsförmåga. Samtidigt behöver man motarbeta och motverka maskinstopp, producera nya idéer 
och produkter, men även andra oförutsedda scenarion som kan hindra ökad produktivitet (Smith och 
Tan, 2013). 

För- och bakgrundsstudie är nu genomförd och utvecklingsarbetet kan nu fortskridas. Nästa fas inne-
fattar design av en detaljerad plan. Fasen är uppdelad i tre delaktiviteter. 

Den första av tre innefattar typiska aktiviteter enligt Bruch (Bruch, 2012): 

• Bestämma systemparametrar 
• Interaktion och relationer mellan delsystem 
• Hantera komplexitet 
• Generera lösning 
• Skapa, abstrahera, söka och reflektera 

Den andre delfasen av aktiviteter är att: 

• Bestämma metod för utvärdering 
• Utvärdera 
• Estimera kostnader 

Slutligen den sista delfasen: 

• Konstruera slutgiltig design 
• Kommunicera och etablera vald lösning 
• Eliminera risker och förfina 
• Dokumentera 

Genom att utföra dessa föreslagna aktiviteter som kräver stort engagemang från olika funktioner i 
verksamheten för att bidra med både ny input men också medverka i viktiga beslut som behövs tas. 
Aktiviteterna behöver inte enbart utföras av intern personal det finns även möjligheten att inkludera 
extern kompetens vid design och konstruktion av produktionssystem. Det kan vara ytterst angeläget 
att kombinera intern och extern kompetens för att skapa innovation och utnyttja detaljerad kunskap 
(Bruch, 2012). 

Besluten av ett produktionssystems utformning är inte slumpmässiga. Det finns en tanke bakom de 
beslut som tas, dock kan en argumentera ifall dessa är tydligt uttalade eller ej (Bellgran och Säfsten, 
2004). I texten ovan har en övergripande modell över utformning och utvecklingsprocessen av ett 
produktionssystem redogjorts. Både Bellgran et al., och Bruch beskriver den som en dubbel uppgift, 
den innehåller både förberedelse och genomförande (Bellgran och Säfsten, 2005; Bruch, 2012). Ordet 
utformning kan både ses som ett verb och substantiv. Den dubbla uppgiften kan skapa förutsättningar 
för ett standardiserat arbetssätt förutsatt att man synliggör och tydliggör den dubbla uppgiften och 
nödvändigheten i att planera utvecklingsarbetet (Bellgran och Säfsten, 2004).    

4.5 Begreppet digitalisering och dess användning inom tillverkningsindustrin 
 
Digitalisering beskriver omvandlingen från analog till digital information och är idag synonymt med 
övergången till ett digitalt informationssamhälle (Encyklopedin, u.å).  
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Kopplat till tillverkningsindustri finns också begreppet industri 4.0 vilket beskriver den 
transformationsprocess som industrin befinner sig i med digitalisering av tillverkning, som en effekt av 
nya tekniska lösningar (Marr, 2018). Digitalisering kan stötta effektivisering av befintliga processer, 
bidrag till skapandet av helt nya värdeerbjudanden och omvandling av traditionella produkter till nya 
tjänster. Att öka digitaliseringen i verksamheten kan därmed vara av stort intresse för Sveriges SME 
(Sverige Digitaliserar, u.å). 

Digitalisering och den digitaliseringstrend som utvecklats under senare år kommer att påverka många 
av Sveriges industrisektorer, på olika sätt och i olika takt (Bossen och Ingemansson, 2016). Avgörande 
är digitaliseringen och i den takt det kommer genomföras på ligger i flertalet faktorer. De innovations-
möjligheter som tekniken bidrar med, och det värdeskapande som detta kan medföra kommer att 
påverka i vilken grad och takt olika industrisektorer utvecklas. Digitaliseringsbredden innebär hur brett 
de digitala lösningarna kan användas inom olika industriområden och kommer att ha stor påverkan på 
hur snabbt trenden sprider sig. Utöver detta finns även de legala och ekonomiska aspekterna att 
beaktas, då även dessa har stor påverkan över hur digitalisering används inom svensk industri (Bossen 
och Ingemansson, 2016). 

Fordonsindustrin är ett tydligt exempel på en industrisektor som redan idag påverkats av och som 
använder digitalisering i stor utsträckning. Här är det främst produkten, fordonen, som lett och 
kommer leda till stora förändringar inom den industrisektorn. Maskinindustrin är en annan industri 
som kommer att påverkas kraftigt av digitaliseringen, där maskinerna kommer att öka sitt digitala 
innehåll i både produkt och tillverkningsprocess (Bossen och Ingemansson, 2016). Detta är ett måste 
för att svenska företag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på den nationella och globala 
marknaden. Samtidigt krävs det att de svenska företagen verksamma i process och verkstadsindustrin 
kan hantera graden av ökad digitalisering på maskiner/tillverkningsprocesser och utrustning. Görs 
detta förväntas digitaliseringen bidra till bättre produkter, kortare cykeltider och ökad flexibilitet 
(Bossen och Ingemansson, 2016). 

De digitala teknikområden som kan användas inom tillverkningsindustrin är många. Några exempel är 
(Bossen och Ingemansson, 2016): 

• Big data – analys 
• Additiv tillverkning 
• Simulering och modellering 

Ovannämnda teknikområdena är sådana som används och som kommer att användas inom alla typer 
av tillverkningsindustrier. Simulering och modelleringstekniken kan användas för bland annat utforska 
olika typer av produktionsprocesser i virtuell miljö, framtagning av digitala prototyper och utvärdering 
av produktionslinjer. Additiv tillverkning öppnar möjligheten för att tillverka komplexa komponenter 
som tidigare varit omöjliga med traditionell tillverkningsteknik, eller som medfört orimligt höga 
produktionskostnader. Big data – analys tillåter sammankoppling av tillverkningsenheter och en 
förbättrad översikt av produktionssystemet. Tekniken är mycket användbar för verkstadsindustrier då 
avvikelse kan upptäckas tidigt och produktionen kan anpassas utifrån både interna och externa 
faktorer (Bossen och Ingemansson, 2016). 

Digitaliseringen av svensk industri medför utöver alla dessa möjligheter även många utmaningar.  Av 
alla dessa är två av de största kompetent arbetskraft och investeringar. Sverige investerar idag stora 
summor på forskning och utveckling, men i förhållande till andra nordiska länder är bidraget per 
invånare lägre (Bossen och Ingemansson, 2016). En utmaning som belysts är att Sverige som land 
medvetet måste fokusera på olika nischer baserade på de styrkor som finns i dagsläget, för att kunna 
ta ledande positioner i framtiden. 
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Tillverkande företag i Sverige bedömer att de riskerar kompetensbrist till följd av svårigheter med 
rekrytering av personal med önskade kvalifikationer och kompetens. Samtidigt har svensk skola sjunkit 
i kvaliteten inom matematik och naturvetenskap. Detta tillsammans med att många äldre personer 
lämnar arbetsmarknaden leder till att kompetensförsörjningen inom industrin, även inkluderat SME, 
kommer att bli en utmaning då digitaliseringen ökar (Bossen och Ingemansson, 2016). 

4.6 Kompetensförsörjning - att utveckla och bibehålla kompetens inom SME 
 
Begreppen kompetens, kompetensutveckling, livslångt lärande och lärande organisation är modeord 
inom ett flertal organisationer. För många organisationer är de även strategiska verktyg för framgång. 
Genom ständiga förbättringsarbeten och anamma självständig styrning av tillverkningsprocessen krävs 
det kunskapsutveckling inom områden som lärande av rena fakta och information men även om 
samarbete och kommunikation (Bohgard et al. 2015). Kompetensförsörjning har länge varit ett 
problem för företag i kategorin SME, vilket har försvårat utvecklingen av de områden som beskrivits 
tidigare i rapporten. Året 2016 var kompetensförsörjning det område som SME upplevde som det 
största problemet för ökad tillväxt (Företagarna, 2016). 

Att kunna bibehålla och utveckla intern kompetens är därmed av mycket stor vikt för SME, då bristande 
kompetens påverkar organisationens alla delar och aktiviteter, inkluderat industrialiseringsprocessen.  

Det råder en matchningsproblematik på den svenska arbetsmarknaden enligt tillväxtverket. Rapporten 
Företagens villkor och verklighet understryker denna verklighet då rapporten redogör för en relativt 
hög arbetslöshet samtidigt som arbetsgivare upplever en brist på arbetskraft. Något som också 
framhävs i rapporten är att det blivit sent uppmärksammat vilken kan medföra stor problematik 
(Tillväxtverket, 2014). 

Enligt en enkätundersökning utförd av Tillväxtverket, 2014 uppger 32 procent av 16 000 deltagande 
företagen att anställa personal är viktigt medan 41 procent menar att den interna kompetens-
utvecklingen är viktigast, för tillväxt av företaget (Tillväxtverket, 2014). För medelstora företag rankas 
den interna utvecklingen som den mest betydelsefulla åtgärden för att göra det möjligt för att växa 
(Tillväxtverket, 2014). I rapporten belyses även att mindre företag inte har samma ambitioner eller 
behov av att anställa därav upplever de tillgången på kompetent arbetskraft som lägre. Att ha större 
administrativa resurser och en mer utvecklad organisation för att tillgodose och bibehålla en hög 
kompetensförsörjning är något som medelstora företag kan tänkas ha. Medelstora företags varumärke 
kan också vara mer erkänt för potentiella medarbetare och bidra till att arbetsplatsen upplevs som 
mer attraktiv. Dessa faktorer kan gynna medelstora företag att rekrytera och därmed upplever de inte 
samma hinder som småföretag (Tillväxtverket, 2014). 

Kompetensutveckling kan ske både internt och externt. Extern kompetensutveckling sker antingen 
genom formella utbildningar på institut, men främst sker kompetensutveckling inom SME genom 
kunskap som förmedlas formellt eller informellt av deras kunder och underleverantörer (European 
Comission Council, 2003). Kortfattat köps utbildningar och lärande från externa källor som inte finns 
tillgänglig inom företaget (ibid). 

Intern kompetensutveckling är vanligt förekommande inom SME. Mer specifikt är det den internt 
informella kompetensutveckling som är mest förekommande. Diskreta metoder som ”lära av 
varandra” och ”on-the-job” är typexempel. Detsamma gäller för ”learning by doing”. De är effektiva 
och utses vanligen som en av de mest vitala konkurrenskrafter som organisationer innehar. Denna typ 
av kompetenser klassificeras ofta som tysta kompetenser och färdigheter, vilka i sin tur är svåra att 
känna igen, mäta och dokumentera. Detta leder till utmaningar i kunskapsöverföring mellan anställda, 
framförallt vid uppsägning, flytt eller pension (European Comission Council, 2003). 
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Ett effektivt sätt att bibehålla värdefull kompetent personal inom företaget är genom omrekrytering. 
En metod för att utveckla och motivera befintlig personal genom att engagerade de i samtal och 
dialoger om organisationens vision och mål och hur de bidrar till värdeskapandet (Benest, 2008).  

Vad som skiljer individuell och organisatorisk kompetens likt begreppen indikerar är att vid individuell 
kompetens sker att kunskapsbehandling och inlärning på individnivå, inom individens huvud. De båda 
kompetenserna betraktas som mycket vitala för ett företag. Dock är det viktigt att belysa att en hög 
nivå av individuell kompetens inte nödvändigtvis resulterar i hög nivå av organisatorisk kompetens. 
Som ett exempel är det gemensamma mentala modeller inom organisationen som resulterar i rutiner 
och kollektiv kunskap. För att uppnå en hög organisatorisk kompetens krävs en stabil infrastruktur, 
tillgängliga resurser och stödverktyg samt tydliga standardiserade ramverk för att gynna denna 
kommunikation och interaktion mellan individen och organisationen (European Comission Council, 
2003). 

Enligt en studie utförd K.G Smith et al., drogs slutsatser om hur betydelsefull kompetens var för 
organisationers framgång inom produktintroduktion och innovation. Relationen mellan statiska 
(existerande) och dynamiska kunskapskapaciteten belystes. Utbildningsnivå och funktionell 
heterogenitet är centralt för den kunskapsberikande processen. Genom att anställa och utbilda 
välutbildade personer ökas sannolikheten att den anställde kommer att kombinera och utbyta deras 
idéer för att skapa ny kunskap (Smith et al. 2005). 

Studien visade även att organisationers arbetsklimat har en strategisk roll i utvidgningen av 
kunskapskapacitet. Ett arbetsklimat som stödjer risktagning expanderar förmågan av utvecklandet av 
kunskapskapaciteten. Spekulationer i orsaken till detta ansågs vara att organisationer som hade detta 
beteende var mer öppna för ny information och nya idéer. Det öppna klimatet bidrog också till nya 
sätta att interagera med varandra i team. Sinsemellan kunde man utnyttja varandras kollektiva 
kompetens och kunskap, simultant kan man inspirera andras innovationer (Smith et al. 2005). 

4.7 Dödens dal 
 
Avsnittet avslutar teorikapitlet med en beskrivning av begreppet dödens dal, och hur detta kan kopplas 
till industrialiseringsprocessen. Dödens dal är ett begrepp som ibland används vid beskrivning av 
tillfället då en ny teknologi eller produkt misslyckas med att ta steget från fungerande prototyp till 
kommersiell produkt. Steget där misslyckande förekommer är då en produkt är utvecklad och kan 
uppvisa önskade funktioner, men inte kan säkra finansiering för uppskalning och volymproduktion. Det 
är i detta steg som statligt stöd försvinner då utvecklingen är klar, samtidigt som den privata sektorn 
inte vill investera då produkten eller teknologin inte implementerats. Detta steg, och den osäkerhet 
som det innefattar är vad som benämns som dödens dal (Frank et al. 1996). 

En effektiv och kvalitativ industrialiseringsprocess kan förkorta steget från prototyp till att produkten 
når kommersiell status och undviker dödens dal. För att minska risken för misslyckade krävs god 
kommunikation med investerare, samt att stor vikt läggs i förstadiet. Att förstå kundens behov är 
essentiellt, det är bättre att misslyckas i ett tidigt skede och kunna anpassa produkten efter vad kunden 
önskar innan stora summor allokerats på produktutveckling (Alpman, 2014).   

Kapitlet har haft avseendet att förklara och stringensera begrepp och modeller som kommer att 
förekomma i rapporten. Dels för att skapa en röd tråd men även underlätta det för läsaren. Kapitlet 
började med en introduktion av det mycket centrala begreppet industrialisering. Sedan introducerades 
fyra konkurrensfaktorer och dess relevans för rapporten och industrialiseringen av produkter. Vidare 
introducerades olika modeller för hållbar produktutveckling och -framtagning.  
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Definitionen av ett produktionssystem och hur man kan utforma produktionssystemet för att hållbart 
producera produkten var efterföljande delkapitel. Fortsättningsvis introducerades områdena 
digitalisering och kompetensförsörjning och deras relevans för SME och industrialiseringsprocessen. 
Slutligen, kapitlet avslutades med att introducera begreppet dödens dal. 

5. Resultat 
 
Resultatkapitlet beskriver hur de studerade företagen, se tabell 1, arbetade med industrialiserings-
processen, vilka utmaningar som uppkom i varje processteg, samt övergripande områden som direkt 
och indirekt påverkade industrialiseringen.  

5.1 Start av industrialiseringsprocessen  
 
Beroende på vad det var för typ av kund arbetade företagen på olika sätt, från det att kontakt 
upprättats med kunden. Om det var en kompetent köpare, exempelvis ett större företag, så skickades 
skiss och kravspecifikation direkt till företaget. Om det var en mindre kund förekom det att kunden 
inte alltid visste exakt vad den behövde och hur produkten skulle se ut. I dessa fall erbjöd de studerade 
företagen kunden konsultation för utformning av skiss och kravspecifikation. 

Beskrivning av kunskapsvariationen exemplifierades av en respondent: “Kunderna har mycket 
varierande kunskap. Detta gör att det kan bli problem rent praktiskt. Här behövs det en helt annan 
stöttning. Det är både positivt och negativt.”  - Respondent 8, företag B. 

5.2 Offerering  
 
Efter att första kundkontakt tagits och kravspecifikation fåtts från kund gjorde samtliga studerade 
företag som producerade på kundorder en offert. Utformningen av detta steg såg olika ut beroende 
på vilken bransch som företagen var verksamma inom. Inom plast och elektroniktillverkning med 
produktion mot kundorder så stod kunden för kostnader på verktyg och fixturer, vilket inte var fallet 
vid legotillverkning i metall. Gemensamt för samtliga studerade företag i offertfasen var att ta ställning 
till följande frågor: 

• Analys av produkten - kan företaget producera produkten? 
• Teknisk beredning - hur ska produkten produceras, vad behövs? Finns det intern kompetens 

att tillgå? 
• Krossfunktionellt arbete - vilka personer/delar av organisationen ska involveras? 
• Prototypgranskning - behövs det göras förändringar i ritning eller av material?  
• Ekonomisk analys – vilken ekonomisk analys behöver göras?  

Viktigt under offerering var kundkommunikationen och kundrelationen. Samtliga studerade företag 
beskrev utförligheten i kundens detaljbeskrivning och ritning, samt kundens förståelse för vad som är 
möjligt att producera som viktiga faktorer för en lyckad industrialisering. För företagen som 
producerade egna produkter tog offererandet längre tid då introduktionen av ny produkt krävde mer 
djupgående analyser, både ekonomiska och produktionstekniska. Dessa företag beskrev att besluten 
som fattades var strategiska, med långsiktig påverkan på både produktion och ekonomi. Ett större 
tidsperspektiv behövde därmed tillämpas vid industrialisering av egna produkter. Kommunikation 
mellan beställare och producent skedde internt i kontrast mot extern beställare, men betydelsen av 
en utförlig detaljbeskrivning för en lyckad industrialisering kvarstod.  
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5.2.1 Utmaningar vid offerering 

Utmaningar under denna del av industrialiseringsprocessen var: 

• Svårt för kunden att förstå vad som är möjligt att producera 
• Tillverkningskostnader, verktyg och fixturkostnader 
• Beroendeställning mellan kund och leverantör - asymmetriskt förhållande mellan storkund och 

SME Ekonomisk osäkerhet vid maskininvesteringar 

5/ 6 intervjuade företag som producerade mot kundorder beskrev att en utmaning var att kunden inte 
alltid förstod vad som var möjligt att producera, där design kontra producerbarhet var ett vanligt 
förekommande problem. Produktskissen som kunden skickade var inte ritad utifrån hur produkten 
fysisk skulle produceras vilket kunde resultera i höga produktionskostnader eller orealiserbara 
produktionsprocesser. Ett sådant scenario kunde uppkomma då kunden satt mycket små toleranser, 
vilket gjorde tillverkningen dyr eller orealistisk.   

Vidare beskrev en av respondenterna utmaningar kopplade till tillverkningskostnaden. Företaget 
upplevde att utvecklingen av frågan kring vem som skulle stå för investeringskostnaden av verktyg 
kopplat till ordern gick i negativ riktning. Respondenten förklarade att kunderna vill lägga kostnader 
för verktyg på tillverkaren och endast betala för produkten, vilket skulle kunna slå hårt mot SME. 

“Flera av kunderna, främst större industrikunderna, går mot ett sätt att upphandla som går stick i stäv, 
ska bara betala för att detaljen och inte hela produktionen. Miljöaspekterna kommer inte fram, det blir 
mer fokus på pengar. Leveranssäkerhet osv försvinner då fokus alltmer ligger på pengarna, trots att 
företagen ofta kommunicerar motsatsen.” – Respondent 1, företag A.  

Utöver tillverkningskostnader beskrev samtliga företag utmaningar vid investeringar i nya maskiner, 
både kopplat till industrialisering, men även generellt i verksamheten. Maskinerna kostade ofta stora 
summor i jämförelse med företagets omsättning vilket gjorde att en investering bidrog med osäkerhet 
och skulle kunna låsa företaget ekonomiskt en tid framöver. En respondent beskrev den ekonomiska 
osäkerheten på följande sätt:  

“Vid beställning av nya maskiner behöver vi ta hänsyn till att leveranser kan uppgå till 12–14 månader. 
Vi behöver ställa frågor som, 

-         Vad behöver vi? 

-       Vad ska vi tjäna pengar på om tre år?  

Processen vid inköp beräknar vi som en period på två år för utredningen, som sker kontinuerligt 
årligen. En maskininvestering blir en nisch av hur verksamheten kommer vara i framtiden.”- 
Respondent 6, företag F. 

5.3 Prototypfasen 
 
Nästkommande steg i industrialiseringsprocessen var skapandet av en prototyp. Syftet med detta steg 
var dels att fysiskt undersöka ifall prototypen kunde produceras och om det fanns rum för förbättring 
i utformningen av produkten. Valet av material utvärderades också i detta processteg. Kunden hade 
oftast invändningar på förändringar som företaget gjort.  
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I dialogen med kunden diskuterades även resultatet av de första prototyperna. Mötte resultatet 
förväntan hos de båda parterna var en fråga som behandlades under denna process. Nya krav och 
förändringar från kund var också en faktor som kunde påverka utformningen och själva processen från 
skiss till färdig vara.   

“Företaget brukar ofta lämna förslag på ändringar av mått/geometri. Då kan företaget effektivisera 
produktionen och på så sätt spara både tid och pengar, både för kund och för företaget själv.” – 
Respondent 2, företag B.  

5.3.1 Utmaningar vid prototypfasen 

Utmaningar i detta steg var främst att bedriva en god och produktiv dialog med kund. Ett 
återkommande samtalsämne var vad som är fysiskt möjligt att producera och etablera en förståelse 
hos kunden för detta. Stor vikt lades också på att producera en väl fungerande prototyp då detta 
underlättade senare delar av industrialiseringsflödet avsevärt.  

Vidare förekom även produktionstekniska utmaningar i detta steg, vilka var följande:  

● Valet av material. 
● Låga toleranser. 
● Producerbarheten av produkten. 
● Förändringar från kund. 
● Höga kostnader för prototypframtagning. 

Valet av material och låga toleranser var utmaningar som samtliga företag kändes vid. De intervjuade 
företagen beskrev att dessa utmaningar påverkade produktens producerbarhet, där framförallt små 
toleranser var en stor utmaning. Förändringar från kund var också problematiskt, då det både kunde 
påverka materialval och toleranser. Förändringar kunde även leda till produktion av nya prototyper, 
vilket beskrevs som mycket utmanande av några av de intervjuade företagen. En respondent beskrev 
problematiken på följande sätt: 

“Offert och ev. prototyp. Företag vill ha 10 st prototyper, för att prova, verktyg kan kosta 50-60tkr, 
vilket gör det svårt att göra många olika prototyper. Steget från prototyp till massproduktion är ofta 
mycket stort pga den höga kostnaden för verktygen kontra ordervolymen.” - Respondent 1, företag A. 

5.4 Produktionsstart 
 
En majoritet av företagen upplevde att ett grundligt utfört arbete i prototypfasen underlättade stadiet 
för ökad produktionsvolym. Verifiering och validering av produkten förenklades, även intrimning av 
maskiner och personal möjliggjordes. En generell uppfattning bland samtliga företag var att i detta 
steg såg man inga direkta hinder vid industrialiseringen av en produkt 

5.4.1 Utmaningar vid produktionsstart 

Ett vanligt förekommande problem i detta stadie var hantering av situationer då kunden släpper 
tidigare underlag och/eller gör ändringar i befintligt underlag. Detta var 5/7 företag överens om. 
Förändringar i underlag kunde resultera i att hela processen tog mycket längre tid än planerat, med 
ökade kostnader för både kund och företag som följd. 
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Utöver ovanstående problem belystes även allmänna problem och utmaningar som tillverknings-
företag behövde hantera. Områden som belystes under intervjuerna var följande:  

• Lagerhantering och lagerkostnader 
• Omställningar 
• Flexibilitet 
• Tidspress 

 
Beroende på vilken typ av industri som de studerade företagen verkade inom var utmaningarna kring 
dessa olika. Företagen verksamma inom legotillverkning som innehade stor produktflora beskrev lager 
och materialkostnader samt omställningarna och ställtider som stora utmaningar/förbättrings-
områden, medan flexibiliteten var ett större problem för företag som innehade en mer kontinuerlig 
produktion. Gemensamt för samtliga var att tidspressen sågs som en utmaning, där orsaken till den 
upplevda tidspressen varierade stort beroende på företag och bransch. En intervjuperson upplevde 
tidspress till följd av personalbrist, andra till följd av ställtider och aspekten med nedlagd tid kontra 
ekonomisk ersättning. Ett av företagen verksamma inom livsmedelsindustrin upplevde att tidspressen 
grundade sig i förhastade beslutfattande, vilket kunde resultera i problem vid upprampning av 
produkten. 

5.5 Företagens perspektiv på begreppen hållbarhet och digitalisering  
 
6/7 av de studerade företagen uppgav att de arbetade aktivt med hållbarhetsfrågor, både under 
industrialiseringsprocessen och i övrig verksamhet. Dess vikt och relevans skiljde sig mellan företagen. 
3/7 uppgav att miljöaspekten var mycket viktig för företaget, och att det gav dem en marknadsföring 
och konkurrensfördel. 3/7 uppgav att hållbarhetsaspekten var viktig men inte avgörande, och 1/7 
uppgav att frågan inte hade någon större inverkan på beslut som togs i företaget, men att den 
beaktades. En gemensam faktor hos de studerade företagen var att valet av inköp av nya maskiner 
landade i effektivitet kontra pris, snarare än pris kontra miljöpåverkan. Högre inköpspris för en 
miljömässigt bättre maskin kunde accepteras, förutsatt att den höll samma effektivitet som andra 
alternativ. Om så inte var fallet fanns inte tillräckliga incitament för att välja det mest miljövänliga 
alternativet, vilket gjorde att det hamnade sekundärt på rangordningen.   

Företaget som var verksam inom livsmedelsindustrin såg både konkurrensfördelar och miljöfördelar i 
att investera i hållbara material och förpackningstekniker. Då företaget använde stora mängder 
förpackningsmaterial i produktionen var miljöaspekten av stor relevans vid val av material och teknik. 
Detta då företaget både kunde spara in på materialkostnader genom att ha högt materialutnyttjande, 
samt minska sin miljöpåverkan vilket i sin tur kunde användas vid marknadsföring av produkter.   

Samtliga företag var medvetna om begreppet digitalisering och hade diskuterat utvecklings-
möjligheterna inför det industriella paradigmskiftet till Industri 4.0. Tekniska lösningar och mjukvaru-
system som stöd var något som företagen var gemensamt eniga om. Företagen ansåg sig också vara 
uppdaterade om vilken feedback och information de kunde ha till sitt förfogande. Hur data skulle 
hanteras vidare, var något som skiljde sig mellan företagen. Ett företag ville använda sig av data men 
visste inte hur. Ett annat företag var medveten om data som insamlats men såg inget mervärde i att 
analysera och utnyttja den. 
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En andel av företagen som medverkade i intervjustudien menade på att digitaliseringen i produktionen 
inte skulle skapa något mervärde för själva produkten. Alternativt skulle en investering i en mer 
digitaliserad produktion resultera i ett riskfyllt och kostsamt projekt som potentiellt inte kommer vara 
ekonomisk lönsamt eller skapa ökad effektivitet. Andra såg stort värde av att investera i digitala 
lösningar för att öka sin framtida konkurrenskraft.  

“Digitalisering är inte så intressant, kommer inte slå så hårt. Vi har inga linor eller större volymer, och 
därmed inte någon större nytta av digitalisering. Vi är förvånansvärt väl digitaliserade. Administrativa 
uppgifter har varit digitaliserade sedan 15 år tillbaka. Processen är väldigt optimerade, ordrar och 
diverse sker digitalt. Vi känner oss lugna med industri 4.0, ej anpassat för medelstora företag.” - 
Respondent 4, företag D. 

“Vi har sedan vi tog över 2015 investerat 40 % av årsomsättningen i nyinvesteringar i maskinparken, 
bytt ut maskiner till det nyaste som finns där den äldsta maskinen nu är från 2008. Ny lokal, effektivare 
flöden har gett oss besparing på minst 15 % i lokalen. Kommande år kommer robotiseringen att öka, 
då vi kommer vara väldigt långt gånga. Görs detta så är inte Kina eller Baltikum ett hot då 
transporttider och kostnader är dyrare.” - Respondent 2, företag B. 

Digitaliseringen av de administrativa arbetsuppgifterna uppgav majoriteten av de studerade företagen 
som utvecklade. Dock ansåg en större del av de intervjuade företagen att det finns stora fördelar i att 
fortsätta utveckla de administrativa processerna för att skapa ett mervärde.  

“Digitalisering för oss idag kommer främst utnyttjas i hur vi marknadsför oss. Hur kan vi rationalisera 
orderflöden, och hur vi sköter projektutförande. Att ha direkt uppkoppling till varje maskin har vi redan. 
Bygger det kundvärde?  Lägga x antal resurser på IT kan vi ej.” - Respondent 6, företag F. 

5.5.1 Utmaningar vid digitalisering 

En utmaning som majoriteten av företagen ansåg var svår, var hur man skulle identifiera tydliga 
incitament för att bedriva utveckling mot en mer digitaliserad verksamhet. Men också initiera de 
tekniker och funktioner som krävs för en mer automatiserad organisation. Ett av företagen var även 
medvetna om att designen och utformningen av deras egen produkt idag inte är tillräcklig för att ställa 
om till ett helautomatiserat produktionsflöde.  

“Koncept för robotar, kan vi lyfta produktionen, vad kan vi robotisera, där måste vi samarbeta med 
konstruktion. Produkten idag är inte designad för automatisering.” - Respondent 5, företag E. 

Ett av företagen hade viljan att digitalisera sin produktion och såg mycket goda utvecklingsmöjligheter 
i att fullfölja processen dock ansåg de att deras befintliga maskinpark inte vara tillräckligt modern. 
Utmaningen hamnade i att hitta digitala lösningar som kan tillämpas i befintlig maskinpark. Detta var 
något som också kom på tal i flera intervjuer. Kombinationen av nyare och äldre utrustning gjorde det 
svårt att digitalisera och hitta synergieffekter genom hela maskinflödet.  

5.6 Övriga utmaningar - med relevans för industrialiseringsprocessen 
 
Utöver de utmaningar som nämnts ovan har det under intervjuerna också förekommit ytterligare 
utmaningar som SME upplever, vilka inte specifikt är kopplade till en enskild industrialiseringsprocess. 
De har dock stor relevans i syftet, och har potential att påverka hur effektivt och kvalitativt 
industrialisering genomförs.  
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En av de stora utmaningar som samtliga företag som medverkade i studien har diskuterat och 
reflekterat över är de utmaningar relaterade till rekrytering och kompetens. Personalen och den 
interna kompetensen sågs som en mycket viktig konkurrensfaktor, både för företagets framgång och 
för en lyckad industrialisering. Företagen arbetade både med kompetensutveckling och kompetens-
spridning, med formella och informella metoder. Bibehållandet av kompetens och kompetens-
spridning var ett område som ansågs vara en stor utmaning hos majoriteten av företagen. På ett av 
företagen beskrev respondenten att det ibland fanns en ovilja att dela med sig av sin kunskap till andra, 
vilket var problematiskt och något som behövde förbättras. 

“En känsla av att förlora mandat genom att dela kompetens. Mjuka frågor måste tas med. Det är 
mycket viktigt att alla är öppna med att dela med sig av sin kompetens.”  - Respondent 7, företag D. 
 
Samtliga företag ansåg att rekrytering av kompetent personal var och kommer fortsatt vara en 
utmaning. Det var svårt att hitta människor med önskad kompetens, och att locka unga människor till 
industrin.  

“Utmaningen är att få tag i utbildad personal och personer som ser att jobba inom industrin är väldigt 
kul och det är inte smutsigt och skitigt utan det är teknikintensivt, man kan påverka hur en produkt tas 
fram, tillverkas och går i drift. Att få ungdomar intresserade av detta och välja att söka sig till industrin 
ses som en stor utmaning.” - Respondent 2, företag B. 

Vidare, har en annan utmaning var att det inte funnits tydliga modeller eller ett strukturerat arbetssätt 
för investeringar av nya maskiner. Ett av företagen menade på att det inte fanns några konkreta 
standarder för detta ändamål. En annan, beskrev processen som spretig. De respondenter som 
hävdade dessa påståenden menade på att det främst berodde på att man inte hade en kontinuitet av 
maskininvesteringar och övriga investeringar vilket ledde till att ett standardiserat arbetssätt vid inköp 
var svårt att motivera och framförallt etablera. 

“Vad behöver vi? Vad ska vi tjäna pengar på om tre år? Processen vid inköp beräknar vi som en period 
på två år för utredningen, som sker kontinuerligt årligen. En maskininvestering blir en nisch av hur 
verksamheten kommer vara i framtiden.” - Respondent 6, företag F. 

Investeringar sågs som en mycket kritisk aktivitet för företagen men den identifierades även som en 
aktivitet som både har direkt och indirekt koppling till en specifik industrialiseringsprocess något som 
samtliga företag uppgav.   

6. Analys och diskussion 
 
Under avsnittet analyseras och diskuteras resultatet av studien med återkoppling till teoriavsnittet. 
Avsnittet beskriver hur de intervjuade företagen hanterar industrialisering och områden kopplade till 
detta. Vidare presenteras flödesmodeller för hur industrialiseringsprocessen kan beskrivas.  

6.1 Industrialiseringsprocessen 
 
De studerade företagen arbetade på liknande sätt genom hela industrialiseringsprocessen, där de olika 
processtegen har stora likheter. Detta illustreras i figur 1:  
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Figur 1: Flödesmodell av industrialiseringsprocessen 

 

Företagens olika arbetssätt gör att konkreta handlingar kopplade till industrialiseringsprocessen skiljer 
sig stort, vilket är naturligt då processen anpassas utifrån en typ av verksamhet. En av de största 
skillnaderna som framkommer vid analys av resultatet är den mellan industrialisering av egen produkt, 
kontra att producera en produkt på förfrågan av annat företag. För företagen som industrialiserar en 
egen produkt förlängs tidsperioden i offertfasen av processen då mer djupgående analyser måste 
genomföras. Utöver detta finns skillnader i det att beställaren är intern, vilket gör att kundkontakten 
skiljer sig stort då beställaren är intern istället för extern. Genomgående i båda fallen är att företagen 
beskriver kontakten med beställaren, samt tydligheten i orderbeskrivningen som en stark bidragande 
faktor till hur effektivt och kvalitativt industrialiseringen kan genomföras.  

Under offertfasen använde de studerade företagen sig av mycket liknande arbetssätt. De utförde 
analyser av produkt, tekniks beredning och tvärfunktionellt arbete för att kunna lämna en offert, 
alternativt tacka nej till ordern. Utmaningarna var mer varierande än arbetssätten, där det både 
förekom gemensamma nämnare och företagsspecifika utmaningar. Det är i det här stadiet av 
industrialiseringsprocessen som avgör om företaget blir en ordervinnare eller inte. Det resonemang 
som framkom under intervjuerna utgick ifrån att produkten som kunden efterfrågad inte alltid var 
anpassad med produktionen i åtanke. Det, tillsammans med andra faktorer kunde göra att företaget 
inte tog/fick ordern. Diskussion kan här föras kring vad det är som gör att ett företag blir ordervinnare, 
och hur det kopplar till industrialiseringsprocessen.  

Utgångspunkten i vad som gör ett företag till ordervinnare bör utgå ifrån de fyra konkurrensfaktorerna, 
Kostnad, kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet. Orderkvalificerade är företaget då de får in 
förfrågan om att producera en produkt till kund, det är nu som steget kan tas från kvalificerade till 
ordervinnare (Bellgran och Säfsten, 2005). Genom att genomföra industrialiseringen på ett effektivt 
sätt, både i tid och kostnad uppfylls två av fyra konkurrensfaktorer. Flexibilitet och leveransförmåga 
kan både direkt och indirekt kopplas till industrialiseringsprocessen, samtliga konkurrensfaktorer kan 
därmed sägas påverkas av hur industrialiseringen genomförs. Med konkurrensfaktorerna som 
bakgrund bör SME inte endast fokusera på huruvida de kan acceptera en order eller inte, utan också 
ta ställning till frågor som:  

● Vad gjorde att vi inte fick ordern?  
● Vad är det som gör att vi inte kan ta emot en order? 

Genom att utvärdera och reflektera över vart företaget befinner sig och hur väl man presterar inom 
de olika konkurrensfaktorerna kan offertfasen, hela industrialiseringsprocess och hela verksamheten 
utvecklas. Förslag för att göra detta är att införa nyckeltal för konkurrensfaktorerna och göra 
kontinuerliga uppföljningar (Säfsten, Och och Löfving, 2014).   
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Vidare identifieras att majoriteten av företagen beskriver prototypfasen som det avgörande 
processteget för hur lyckad industrialiseringen av en ny produkt blir. Genomförs prototypfasen på ett 
effektivt sätt upplevs följande processteg som betydligt lättare att hantera. Observeras processen i 
helhet kan detta steg därmed beskrivas som den största flaskhalsen, vilket tillsammans med den 
tidspress som upplevs, gör detta steg centralt i industrialiseringen.  

 

Figur 2: Sammanfattning av arbetssätt och utmaningarna under prototypfasen. 

Stöttning i det här steget kan i och med detta vara mycket viktigt för att hela industrialiserings-
processen ska lyckas. Stöttningen skulle kunna göras genom statliga program vilka inriktar sig på steget 
från prototyp till kommersiell produkt, där arbetssätt utvecklas och utmaningar behandlas, se figur 2. 
På så sätt går det att minimera risken att industrialiseringsprocessen faller igenom och landar i dödens 
dal (Frank et al. 1996). Andra förslag är kommunikation och samarbeten med andra företag. Då det i 
resultatet framkommer att prototypsteget är en central del inom samtliga branscher, kan 
företagsöverskridande kommunikation och nätverksbildning vara ett sätt att stötta, hjälpa och lära av 
varandra då problem uppkommer.  

Viktigt är dock att inte endast fokusera på detta processteg vid en förbättring av processen, då det är 
föregående processteg som lägger grunden till hur prototypfasen hanteras. Hela industrialiserings-
processen måste beaktas, och beroenden mellan dem måste identifieras för att effektivt kunna 
förbättra processen. Analyseras processtegen separat riskeras suboptimering av processen, där ett 
steg förbättras samtidigt som ett annat försämras till följd av bristen på ett holistiskt synsätt (Bruch, 
2012). 

Analys av resultatet visar även att ett förekommande problem är att kunden avviker från tidigare 
beslutsunderlag och vill göra någon typ av förändring under senare delar av industrialiserings-
processen. I dessa fall belyses flexibiliteten i företagets produktionsprocesser. Figur 1 visar även på att 
stora förändringar från kund gör att processen kan återgå tillbaka till prototypfasen, vilket ytterligare 
påvisar att det steget i flödet är centralt för hur lyckad industrialiseringen blir. Utmaningarna i figur 2 
är därmed mycket viktiga att arbeta med. 

Koppling mellan teori och praktik är en annan jämförelse som är intressant att göra. I teorin om 
industrialiseringsbegreppet beskrivs processen i princip på samma sätt som de intervjuade företagen 
beskriver sitt arbetssätt. Det som skiljer sig åt är de begrepp som används i teorin, kontra de som 
intervjupersonerna använde sig av. Under produktframtagningsprocessen beskrev flertalet av de 
intervjuade att de använde sig av ett tvärfunktionellt arbetssätt, där personer från olika delar av 
organisationen används.  
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I teorin beskrivs denna typ av arbetssätt som concurrent engineering, ett arbetssätt som involverar 
samtliga delar av en organisation för att minimera tiden för produkt-framtagningen (Boothroyd et al. 
2001). Innebörden är alltså i princip den samma. Under intervjuerna framkom dock att denna typ av 
arbetssätt inte var självklart för alla, och att det gjordes i olika utsträckning.  

En av fördelarna med SME är att de är relativt små företag, där kommunikationsvägarna är betydligt 
kortare än för större företag. Det är därför mycket viktigt att ta vara på dessa. Möjligheten att involvera 
samtliga delar av företaget och använda sig av ett tvärfunktionellt arbetssätt måste tas till vara på. 
Genom att arbeta på ett sådant sätt kan produktframtagningsprocessen förbättras ytterligare, vilket i 
sin tur kommer påverka hela industrialiseringen på ett positivt sätt (El Wakil, 1998). Utöver de 
produktionstekniska aspekterna som kan förbättras genom tvärfunktionella arbetssätt bidrar det även 
till att involvera fler människor i företagets arbete, vilket både ger individen möjligheten att påverka 
samt känna sig delaktig. Vid analyser och förbättringsarbete av industrialiseringsprocessen får inte 
människan glömmas bort, något som teorin belyser kontinuerlig (Bohgard et al. 2015). Känner sig inte 
arbetarna inkluderade och motiverade kommer det vara mycket svårt att genomföra de tekniska 
förändringar som krävs.  

Kopplat till begreppet concurrent engineering finns även begreppen design for assembly och design 
for manufacture, det vill säga utformandet av produkten med produktionen i åtanke vilket beskrivs i 
teorin kopplat till produktdesign (G.F och Carvalho, 2013). Då designen av produkten ofta gjordes av 
kunden/beställaren var detta steg mycket svårt att hantera för de företag som producerade på 
beställning. För att bemöta problematiken ses kundrelationen som mycket viktig, där möjligheten till 
att öka kundens förståelse för vad som är produktionstekniskt möjligt att producera är av stor vikt. Vid 
analys av resultatet framkommer även att beroendeställning mellan kund och företag påverkar hur 
denna process går till. Stora kunder lämnar ofta grundliga underlag för beställningen vilket är positivt, 
samtidigt kan det vara svårt för SME att tacka nej till en stor order trots produktionstekniska problem 
existerar till följd av designen.  

Diskussion om design kontra tillverkning kan ses från två olika perspektiv.  Ett perspektiv är att det är 
de intervjuade företagens produktionsanläggningar som inte är tillräckligt anpassningsbara, där det 
andra perspektivet utgår ifrån att det är designen av produkten som är otillräcklig. Ett argument från 
beställarens sida kan vara att företaget som anlitas ska kunna anpassa sig till kundens behov utan att 
behöva anpassa sin produkt. Om inte så är fallet finns scenariot att kunden väljer något annat företag 
som kan möta samtliga krav, vilket med dagens globala marknad inte är osannolikt. Resultatet uppvisar 
att förändringar av produkt är något som förekommer inom företag som producerar mot kundorder. 
Det kan därför ses som osannolikt att samtliga företag har produktionsanläggningar som inte kan 
anpassas efter kunden, utan att det är kundens produktionstekniska kunskap som ibland är otillräcklig. 
Viktigt att poängtera är att kundens produktionskunskap inte får användas som en ursäkt för en 
oflexibel produktionsanläggning då företaget snabbt kan tappa konkurrenskraft. 

 

6.2 Digitalisering som en del av industrialiseringsprocessen 
 
Samtliga företag var bekanta med begreppen industri 4.0 och digitalisering som kommer att sätta sin 
prägel på framtidens utveckling av svensk och internationell industri. I intervjuerna var det dock olika 
uppfattningar om slagkraften hos de två begreppen. En respondent menade på att det inte kommer 
att påverka SME särskilt hårt, då de inte har produktion med höga volymer. Andra påstod att de såg 
stora utvecklingsmöjligheter att digitalisera produktionen. Något som majoriteten var överens om var 
möjligheterna med att digitalisera de administrativa delarna i organisationen.  
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Företagen bedrev även i olika utsträckning datainsamling från feedback av maskiner. Även här skildes 
åsikterna om varför man ska fortsätta med detta och vad skall den insamlade data användas till.   

Men som teorin redogör är digitalisering och dess potentiella påverkan enorm inom tillverknings-
industrin (Sverige digitaliserar, u.å.). Fordonsindustrin har tidigt tillämpat konceptet och sett en 
lönsamhet i att vidareutveckla det (Bossen och Ingemansson, 2016). Det är dags för SME att se 
lönsamheten i att digitalisera. 

Big data-analys är ett teknikområde som kan vara mycket gynnsamt för SME. Att få feedback från 
maskiner om framtida potentiella haverier innan de uppkommer kan vara avgörande både i hänsyn till 
ökad leveranssäkerhet men även bidra till minimerade underhållskostnader (Bossen och Ingemansson, 
2016).  Insamling av data möjliggör det även att introducera digitala tvillingar som man sedan kan 
utnyttja för att simulera produktintroduktioner. Detta var något som ett mindre antal av de intervjuade 
företagen arbetade med och tillämpade. 

Ytterligare ett teknikområde som kan tillämpas för SME är additiv tillverkning, vilket möjliggör det att 
tillverka komplexa komponenter som inte kan produceras enligt traditionella tillverkningstekniker eller 
är mycket kostsamma. Tekniken kan även underlätta den tidigare diskuterade utmaning då företagen 
ibland upplevde att det var svårt för kunden att förstå vad som är och inte är producerbart, det fanns 
ett kunskapsgap (Bossen och Ingemansson, 2016). 

Infrastrukturen finns, vad som kan hämma utvecklingen är de krav som digitaliseringen ställer på 
personella och monetära resurser, något som både studien och teorin var överens om. Att övergå mot 
en mer digitaliserad produktion kommer att kräva investeringar, kunskap och kompetens. En allmän 
utmaning som SME behöver hantera. 

Något som kan diskuteras vidare är just vad som beskrivits ovan och de kopplingarna mellan teori och 
vad intervjustudien påvisade. Fordonsindustrin var enligt Bossen et al., tidiga med att tillämpa 
digitalisering i sin produktion, det kan bero på främst två saker (Bossen och Ingemansson, 2016). De 
arbetar oftast i designerade linor med höga volymer. Något som framkom i intervjuerna och därför 
ansågs inte digitaliseringen slå hårt mot SME. Den andra var tillgången på resurser. Det är kostsamt att 
ställa om till en mer digitaliserad produktion och kräver kunnig personal för att det ens skall vara 
genomförbart. Dessa förutsättningar är något som de större aktörerna inom fordonstillverknings-
industrin har. Det innebär att arbetet och införandet av en mer digitaliserad produktion förenklas. De 
har även arbetat med koncepten under flera år. Att tillämpa de exakta metoder och tekniker som 
företag som lyckats genomföra digitaliseringsprojekt kanske inte är den rätta vägen att gå, men att 
tillämpa det som fungerat bra och undvika det som inte fungerat så kan processen effektiviseras 
samtidigt som kostnaden minimeras. 

Med andra ord har delar av fordonsindustrin uppnått en högre mognadsgrad och kommit längre i 
utvecklingen mot en digitaliserad produktion. SME kan ses som de är i början på sin resa och jämföra 
sig med de större aktörerna är inte optimalt för deras utveckling. Fokus bör ligga på vad begreppet 
digitalisering betyder enskilt för företaget och hur digitaliseringen kan tillämpas. Vad som potentiellt 
kan vara en anledning till företagens inställning är kunskapen om begreppet internt, det kan delvis 
lösas genom rekrytering, dock något som samtliga företag ansåg som en stor utmaning. Men här är 
det viktigt och mindre kostsamt att ta vara på intern personal och kompetens.  

Det finns inga tvivelaktigheter i att framtidens industri går mot en ökad grad av digitalisering och 
utvecklingen går mycket snabbt. Att inte anamma tekniken och förstå vilka möjligheter som 
digitaliseringen kommer att medföra kan endast beskrivas som ett stort misstag. Det gäller för samtliga 
tillverkande företag, inkluderat SME.  
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6.3 Övriga utmaningar med relevans för industrialiseringsprocessen  
 
I denna del av analysen kommer de utmaningar som inte är direkt kopplade till en specifik 
industrialiseringsprocess att belysas och diskuteras. Det är utmaningar som identifierats som vitala för 
svenska SME fortsatta konkurrenskraft. 

Ett område som frekvent beskrevs som en av de stora utmaningarna för svenska SME var rekrytering. 
Företagen oavsett bransch och storlek upplevde stora utmaningar med att rekrytera kompetent och 
kvalificerad personal. Något som tidigare har studerats av tillväxtverket och anses som ett problem 
som samtliga SME oavsett bransch runt om i Sverige upplever. Den genomförda studien påvisar och 
styrker den studie som tillväxtverket publicerade trots fokus låg på tillverkande SME (Tillväxtverket, 
2014). 

Orsaken till varför det är svårt att rekrytera kompetent personal var det blandade uppfattningar om. 
Men en av grundorsaken till det kan hänvisas till att tillverkningsindustrin har målats upp som smutsig 
och slitsam arbetsmiljö medan det i själva verket är en teknikintensiv arbetsmiljö där man som 
anställda kan påverka mycket hur en produkt skall se ut och utformas. Det finns stora utvecklings-
möjligheter i att arbeta i SME då organisationen arbetar tvärfunktionellt med korta beslutsvägar 
samtidigt som man involverar personal utan att inveckla det i allt för mycket byråkrati. Korta 
beslutsvägar och stora möjligheter att påverka bör vara något SME ska skylta med för att rekrytera 
kompetens. 

Något som också var en generell uppfattning bland samtliga företag var att den interna kompetensen 
ansågs som en av de viktigaste konkurrensfaktorerna som företagen besitter. Trots stor värdering av 
den interna kompetensen så finns det stora utvecklingsmöjligheter i hur SME kan förvalta och ta vara 
på den. Möjligheterna som finns i att bedriva en kunskaps- och kompetenshantering kan ses som en 
åtgärd för att bibehålla SME fortsatta konkurrenskraft men även underlätta rekrytering av ny personal. 
Att endast veta vilken kompetens och kunskap man besitter är inte tillräckligt, den behöver 
dokumenteras och utvärderas. Den interna kompetensen behöver också höras, tyst kompetens som 
beskrivs i teorin behöver bli hörd och lyftas till att bli organisatorisk kompetens och kunskap (European 
Comission Council, 2003).  

En av de intervjuade menade på att ibland fanns det ett motstånd i att dela med sig av sin kompetens 
då en ansåg sig tappa sitt mandat. Om detta är något som förekommer mer än på denna arbetsplats 
så är det ett problem av stor omfattning. För att återkomma till vad som behövs göras är det att 
utnyttja och anamma de metoder som finns för kunskaps- och kompetenshantering. I intervjuerna 
framkom det att i samtliga företag genomfördes det någon typ av kunskapsdokumentering och 
kompetensdokumentering. Kompetensmatriser och informella personliga samtal med anställda var 
vanligt förekommande men detta arbete behöver vidareutvecklas. 

Kompetensdokumentering kan även bidra till en förenklad rekryteringsprocess då organisationen 
tydligare vet vilken kunskap och kompetens den besitter. Organisationen kan därmed lättare 
identifiera vad för typ av kompetens man eftersöker vid rekrytering. Genom att bedriva en bättre 
kompetens- och kunskapsspridning internt i företag, förutom att utveckla och ta vara på den interna 
kompetensen kan arbetet också leda till att rekrytering inte nödvändigtvis behövs. Utveckling av 
befintlig personals kompetens kan bidra till en högre nivå av både individuellt och organisatoriskt 
intellekt (European Comission Council, 2003; Smith, Collins och Clark, 2005). Komplettera detta med 
externa utbildningar kan större nytta utvinnas från företagets tidigare tillgångar.  
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Ett annat större område som också kan direkt och indirekt kopplas till industrialiseringsprocessen var 
investeringar i maskinpark men rapporten kommer enbart behandla investeringsprocessen. Vad detta 
innebär egentligen är att frågan om pengar inte diskuteras särskilt djupt, ett fokus kommer att 
allokeras på processen och arbetssättet som SME tillämpar vid investeringar av maskiner och verktyg. 

Det var inget tvivel om att SME ansåg att tillgången av kapital var en kritisk faktor. Samtliga intervjuade 
lade stort engagemang i att förklara dagens situation och hur påfrestande ämnet är. Men egentligen, 
om man bortser från tillgången på kapital ser man att huvudproblemet grundade sig i två fall, 
kontinuiteten av investeringsprojekt och hur kritiskt det var att göra rätt från början. Att lyckas vid 
första försök och göra rätt från början grundar sig i att tillgången på monetära och personella resurser 
är ändliga. Tyvärr är det en verklighet för samtliga verksamheter oavsett storlek och bransch dock kan 
förutsättningarna se olika ut. Det är ett faktum som man motsträvigt får acceptera. Ta möjligheten att 
utveckla arbetssätt som säkerhetsställer att investeringen blir lyckad från första början. 

Detta spinner sedan vidare till den andra utmaningen. Standardiserade arbetssätt bygger på ett 
principiellt fundament att det finns en kontinuitet i arbetet. Större investeringar inom SME sker inte 
lika frekvent som teorin kring standardiserade arbetssätt förespråkar enligt de genomförda 
intervjuerna. 

Företagen behöver inte enbart utföra dokumentation under investeringens gång utan behöver även 
reflektera och utvärdera efter avslutad investering oavsett om den var lyckad eller mindre lyckosam. 
Det finns likheter likt det finns skillnader, men genom att hitta dessa likheter mellan olika investeringar 
och identifiera de kritiska momenten för att sedan utifrån dessa framföra och utveckla ett arbetssätt 
som kan tillämpas på framtida investeringar. Förslaget innebär att utveckla ett arbetssätt för hur man 
organiserar investeringar. Utformning, tidsplanering och vem skall inkluderas kan ses som viktiga 
aspekter att ta hänsyn till. I intervjuerna så framkom det att tidspress var en påverkande faktor, vilket 
oftast grundar sig i en undermålig planering. Det framkom även att man arbetade i sammansvetsade 
grupper men det fanns inte alltid en tydlig modell över vem som skall inkluderas. Förslagsvis behöver 
den outtalade arbetsgången dokumenteras och standardiseras men också följas upp allteftersom.   
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Efter analys och diskussion kring industrialiseringsprocessen och områden kopplade till detta skapades 
följande modell för att beskriva och illustrera helheten i industrialiseringen, se figur 3. 
 

Figur 3: Modell över samverkan mellan industrialiseringsprocessen och påverkande faktorer. 

 
6.4 Utvecklingsmöjligheter för industrialiseringsprocessen 
 
Efter analys och diskussion lämnas följande förslag för en effektivare industrialiseringsprocess: 

En ökad helhetssyn. Vid industrialiseringen av en ny produkt behöver hela flödet i produktionssystemet 
beaktas, inte endast den del där förändringen sker. Genom ett holistiskt synsätt kan suboptimering 
undvikas, öka förståelsen för beroenden mellan olika aktiviteter och effektiviteten genom hela 
produktionen kan öka. Flödesanalyser och modellering av det interna flödet är förslag på verktyg som 
kan användas för att få en tydlig överblick.  

Prototypfasen i industrialiseringsprocessen är central, där en väl genomförd prototypfas kommer bidra 
till framgång genom hela kedjan. För att öka effektiviteten under detta stadie föreslås ökat 
tvärfunktionellt arbete, där samtliga av företagets olika delar engageras. För att säkerställa att gruppen 
som arbetar med detta innehar rätt kompetens krävs dokumentation av personalens kunskap. 

Öppen för digitalisering. En ökad digitalisering kan användas för att effektivisera flöden eller skapa 
digitala tvillingar för att simulera produktionsflöden. Det kan även innebära nya affärer och 
utvecklingen av nya affärsmodeller. Det är ett område med ytterst relevans och skall inte negligeras. 
Tempot i teknikutvecklingen ökar, för att bibehålla konkurrenskraften kommer ny teknik behöva 
implementeras. Först och främst behöver man etablera en förståelse för digitalisering och vad 
begreppet specifikt innebär för företagets verksamhet. Men gradvis måste även rätt tekniker 
identifieras, vilka måste kunna anpassas till den egna verksamheten och ta till sig nya digitala lösningar. 
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Bedriva en bättre kompetens- och kunskapsspridning internt i företag, förutom att utveckla och ta vara 
på den interna kompetensen kan arbetet också leda till att rekrytering av ny kunskap inte 
nödvändigtvis behövs. Utveckla processer för kompetenshantering internt för att uppnå en högre 
organisatoriskt intellekt. Kommer även att underlätta vid rekrytering då företaget vet vilken 
kompetens företaget besitter. 

Tydliggöra arbetsgången för investeringar. Vilka skall inkluderas, skapa praxis och metoder, utveckla 
ett standardiserat arbetssätt och verktyg som kan utgöra en grund för investeringsprojekt oavsett 
situation. 

Etablera företagsnätverk där man har en dialog och kommunikation med andra företag inom 
branschen eller utanför för att ge stöd vid utveckling. Ett utvecklat samarbete mellan olika SME kan 
leda till exempelvis bredare kompetens, skapandet av nya kundkontakter och ökad konkurrenskraft då 
fler lösningar och möjligheter kan erbjudas för kunden.   

Utvecklingsmöjligheterna kräver ett holistiskt synsätt, helheten behöver tas i beaktning. Kraften och 
möjligheterna i att digitalisera behöver synliggöras och tillämpas. Identifiera de nyttor som 
digitaliseringen kan bidra till i industrialiseringsprocessen och i verksamheten som helhet. Skapa 
förståelsen för hur system interagerar med varandra och hur man kan samarbeta i företagsnätverk för 
ökad konkurrenskraft och kompetensförsörjning. 

7. Slutsats 
 
Resultatet av studien visar på att industrialiseringsprocessen fungerar på liknande sätt för samtliga 
företag som intervjuades. Skillnader uppkom främst kring områden som var bransch/företagsspecifika, 
men beskrivningen av industrialiseringen var mycket lik. Kundkontakt, lämnande av offert, 
framtagandet av prototyp och produktionsstart var gemensamma arbetssätt för samtliga av de 
studerade företagen vid industrialisering av ny produkt. Utöver bransch/företagsspecifika skillnader 
observerades även andra skillnader i industrialiseringsprocessen, vilka berodde på om företaget 
industrialiserade en egenutvecklad produkt eller industrialiserade en produkt på kundförfrågan. 
Arbetssättet skiljde sig dock inte markant mellan industrialiseringarna, de största skillnaderna var 
längre tidsåtgång, och en intern kund istället för en extern. Slutsatsen för hur industrialiserings-
processen ser ut landar därmed i figur 1, vilken beskriver industrialiseringsprocessen och hur de olika 
processtegen samverkar.  

De studerade företagens beskrivning av hållbarhet och digitalisering, och bemanning och kompetens-
spridning, tillsammans med beskrivningen av industrialiseringsprocessen har gjort att slutsatsen på 
frågan: Hur arbetar SME med industrialisering av nya produkter, landar i figur 3 vilket illustrerar 
samverkan mellan industrialiseringsprocessen, hållbarhet och digitalisering, och bemanning och 
kompetensspridning.  

Utmaningarna som beskrevs av företagen under industrialiseringsprocessen var många, och skiljde sig 
beroende på bransch och hur verksamheten såg ut. Slutsatsen kring frågan: vilka utmaningar som finns 
under industrialiseringsprocessen landar i att de till stora delar är företagsspecifika, men att det finns 
gemensamma nämnare vilka överskrider både bransch och företagsgränser. Exempel på sådana är 
utmaningen med kundens produktionstekniska kompetens, höga kostnader vid prototypframtagning 
och förändringar av produkt under senare delar industrialiseringsprocessen. 
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Slutsatsen i huruvida SME hanterar digitalisering och hållbarhetsfrågorna landar i att åsikterna kring 
digitalisering är mycket spridda, där delar av företagen ser det som en stor utvecklingsmöjlighet, 
medan andra inte ser några större fördelar. Att några av de intervjuade företagen inte såg fördelarna 
med digitalisering och hur det kunde anpassas till deras verksamhet var intressant och något som gick 
emot den teoretiska beskrivningen. Att öka förståelsen för hur digitalisering kan förbättra 
produktionen blev därmed ett av förbättringsförslagen.  

Åsikterna kring hållbarhetsfrågorna var mer enhetligt. Hållbarhet var något som samtliga företag 
arbetade aktivt med, i den mån att beslut som togs även skulle vara ekonomiskt gångbara. Slutsatsen 
kring detta landar därmed i att SME är väl medvetna om ämnet, arbetar och tar hänsyn till hållbarhets-
frågorna, både i industrialiseringsprocessen och i den löpande verksamheten. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Industrialisering  
• Kort presentation om dig som person och om företaget 

- Storlek på företaget, anställda, omsättning, utbildning, bakgrund osv. 

Finansiering 
• Hur går det till vid introduktion av ny produkt i produktionssystemet? Behöver ni köpa in nya 

maskiner, nya verktyg? Betalat leverantören eller tar företaget kostnaden?  
- Ser ni några problem/ finns det några vanliga problem kopplat till detta? 

• Hur ofta behöver man köpa nya maskiner eller rent av produktionslinor för en ny större 
order? 

• Vad använder ni för beslutsunderlag vid nyinvesteringar i produktionen? 
• Finansiering kopplat till upprampning/uppskalning från prototyp till massproduktion? 
• Hur ofta behöver man köpa nya maskiner eller rent av produktionslinor för en ny större 

order? 

Produktionssystemet 
• Hur brukar uppbyggnad, installation, inkörning och upprampning gå till när av en ny maskin 

eller en line/station? Typiska problem och störningar. 
- Vilka produktionstekniska utmaningar finns med detta? 
- Hur ser ni på införandet av ny maskin i befintlig produktion? Tittar ni isolerat på maskinen 
eller på hela produktionsflödet? 

• Hur tas beslutsunderlag fram kring vilka/vilken maskin eller verktyg som ska köpas in fram? 
- Använder ni er av någon typ av standard eller är det beroende på situationen? 
- Finns det någon problematik vid inköp av nya maskiner? 

• Vilka produktionstekniska lösningar/metoder använder ni er av? Används några specifika 
strategier? Har ni någon vision? Tex Lean, quality management. 

• Ta oss igenom hur det kan gå till då ni får en ny order/affär som handlar om en ny produkt 
som ni inte tillverkat förut.  
- Vilka är de vanligast förekommande problemen i ert produktionssystem vid ett sådant 
scenario? 

Kundrelationen  
• Hur ser beroendeställningen ut mellan er och era kunder?  

- Finns det några problem med detta?  

Bemanning och kompetens 
• Hur arbetar ni för att bibehålla den kompetens som finns på företaget hos era arbetare? 

- Dokumenterar ni arbetarnas kunskap i någon form? Hur överförs kunskapen mellan 
arbetarna? 

• Är er organisations personalkunskap ett viktigt konkurrensmedel? 
• Är det ett problem att bibehålla kunskapen på företaget för er? Tex vid pension, flytt osv? 
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• Är det svårt att få in rätt kompetens och rekrytera ny personal? 
• Största utmaningarna för er kring personal och kompetens? 

  

 

Hållbarhet och framtid 
• Vilka ser ni som era största utmaningar i framtiden? 
• Hur ser ni på digitalisering och industri 4.0? Är det något ni arbetar med? 

- Problem kring detta? 
• Hur viktigt är hållbarhet för er? Är miljöfrågan något som ni aktivt arbetar med? 

- Hur väger ni hållbarhet kontra ekonomisk vinning? Tex vid maskininköp, 
produktionsprocess etc. 
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