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Sammanfattning 

Automation har blivit ett allt större verktyg som företag utnyttjar när de vill förbättra sin 
produktivitet, kvalité, effektivitet och även för att minska arbetsbelastningen för sin personal. 
Idag arbetar större företag systematiskt med automation. Det finns dock många mindre företag 
som inför automation utan att tänka igenom varför eller vad automationen kan skapa för 
förutsättningar. Ett beslut gällande införandet av automation kan verka trivialt, men fattar man 
ett felaktigt beslut så kan det orsaka stora ekonomiska konsekvenser för företaget. 

Tydliga beslutsmodeller kan enligt forskare minska andelen felaktiga beslut. Modellerna ger 
möjlighet att redan från början analysera och diskutera varför automation kan vara ett bra 
verktyg för företaget. Beslutsmodellerna ger även en tydlig arbetsgång genom förstudien vars 
syfte är att behandla relevanta aspekter för automatiseringen. 
Empirin för kandidatexamensarbetet omfattar två företag samt tre forskare som samtliga har 
kopplingar till ämnet automation. Företagen ifråga är Sandvik Coromant i Gimo, som 
representeras av Magnus Karlsson och Jan-Olov Willerström, samt Scania i Oskarshamn, som 
representeras av Erik Nygren. Forskarna ifråga är Andreas Feldmann (KTH), Anna Granlund 
(MDH) och Björn Langbeck (Swerea IVF). 

Samtliga empiriobjekt har fått möjlighet att delge sina individuella erfarenheter kring integrering 
av automation i en industriell produktion. Resultatet visar att forskarna är enade om att en 
beslutsmodell är rätt verktyg att utnyttja samt att en förstudie och en produktionsstrategi bör 
ligga till grund för en automatisering. 

Företagarna bekräftar att de oftast arbetar utifrån rutiner och erfarenheter och att de i dagsläget 
saknar tydliga beslutsmodeller. Dessa rutiner och erfarenheter är dock till stor hjälp och kan i sin 
helhet ses som en undermedveten beslutsprocess. I grova drag kan beslutsprocessen beskrivas 
genom att en idé alstras, en förstudie tar fart (kravspecifikation utarbetas) och leverantörer 
kontaktas för att leverera den tekniska lösningen. 
Det har påvisats att företag skulle fungera effektivare om det fanns tydliga modeller och 
riktlinjer att följa. Det kvarstående problemet idag är att de befintliga beslutsmodellerna har 
svårigheter att nå fram till verkstadsgolven och därmed skapa förändringar i arbetsrutinerna.  
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Abstract 
Automation has become a larger appliance for companies to use to enhance their; productivity, 
quality, effectiveness and even reduce employees workload. Today bigger companies work 
systematically with automation. However, there are a lot of smaller companies who invest in 
automation without answering important questions such as “Why should we automate?” and 
“What will automation contribute?”. A decision to introduce automation in the company’s 
production can seem trivial. But making wrong decisions can have a major financial impact on 
the company. 
Clear decision models, can according to researchers, reduce the amount of ill-made decisions. 
From the beginning these models provide an opportunity to analyze and discuss why automation 
can be a good appliance for the company. The decision models also provide a clear work process 
through the feasibility study which purpose is to deal with all the aspects that are relevant for the 
automation.  
The empirical data of the thesis involves two companies and three researchers that all have a 
connection toward the subject automation. The companies questioned were Sandvik in Gimo, 
represented by Magnus Karlsson and Jan-Olov Willerström, and Scania in Oskarshamn, 
represented by Erik Nygren. The researchers questioned were Andreas Feldmann (KTH), Anna 
Granlund (MDH) and Björn Langbeck (Swerea IVF). 

All empirical objects have been given the opportunity to share their individual experiences’ 
regarding integrating automation into an industrial production. The results show that the 
researchers agree that the right way of work is with decision models. The researchers also state 
that the feasibility study together with the production strategy should form a basis for the 
automation.  
The companies questioned confirm that they often work routinely, from experience, and lack 
clear decision models. However, these routines and experiences are of great help and can in a 
way be seen as an unconscious decision process. The decision process can roughly be described 
in three steps. An idea is generated, a feasibility study begins to take form (specifications of 
requirements are drawn up) and suppliers are contacted to deliver the technical solution. 

It has been proven that companies would function more effectively if they would have clear 
models and guidelines to follow. The problem today is that the existing decision models have 
problems reaching the factory floor and thus creating change in work routines. 
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NOMENKLATUR 
Här nedan listas alla beteckningar och förkortningar som används inom examensarbetet. Dessa 
finns för att betona betydelsen samt säkerställa förståelsen genom examensarbetet.  

 

 

 

beslutsprocess Är de förlopp som föregår under ett mer omfattande och komplicerat 
beslut. 

budgetförfrågan Företag meddelar intresse till leverantör och delger en kravspecifikation 
för det tilltänkta förslaget. Inget bindande intresse. 

budgetoffert Är ett svar på budgetförfrågan. I offerten ska ett förslag på lösning 
presenteras och kan även inkludera prisuppgifter. 

flaskhals En kritisk del i produktionen där produkter samlas upp och fördröjer 
produktionsflödet. 

kassation Produkter som gallras bort när de inte uppfyller de krav som slås fast för 
att godkännas vid försäljning.  

KTH   Kungliga Tekniska Högskolan 
lean produktion Resurssnål och tidseffektiv produktionsmetod. Kunden i fokus och det 

som inte skapar värde för kunden elimineras. 
MDH   Mälardalens Högskola 

pay-off   Den tid som förflyter innan investeringen återbetalat sig. 
process  1. Är ett förlopp som kan innebära att något förändras eller utvecklas. 

2. Process kan även vara arbetsmoment 
räkna hem  Man undersöker om investeringen ger ett lönsamt resultat. 

tillgänglighet  Förhållandet mellan systemets avsatta drifttid och den faktiska drifttiden  
   uttryckt i procent. 
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1 INTRODUKTION 
Introduktionskapitlet syftar till att introducera examensarbetet, varför detta arbete har 
genomförts samt att ge en beskrivning av bakgrunden. Syftet och målet med examensarbetet 
beskrivs, de bestämda avgränsningarna presenteras samt även den metod som använts för att få 
fram resultatet. 

 
 

1.1 Bakgrund 
Automation, som är ett stort och omfattande begrepp, har flera olika områden såsom mät- och 
reglerteknik, övervakning, produktion, materialhantering samt robotteknik. 

Automation kan definieras som den teknik med vilken en process eller ett förfarande är 
fullbordat utan mänsklig assistans. Det har länge varit ett välkänt verktyg som företag använder 
sig av i takt med att företaget utvecklas och vill förbättra sin produktivitet, effektivitet, kvalitet, 
genomloppstid och säkerhet samtidigt som de vill sänka omkostnaderna (Groover, 2008; Baines 
2004). 
Automatiseringsbeslutet kräver en helhetssyn, d.v.s. det måste relateras till en hel del olika 
aspekter inom produktionssystemet. Beroende på produkt och årsantal av producerande 
produkter kan besluten se helt olika ut (von Axelson, Tangen, 2006). Trots de fördelar som 
kommer med automatisering ska man vara medveten om att automation inte alltid är den bästa 
lösningen (Groover, 2008). Automation har en unik position inom produktionen men används 
automationsteknologin med fel avsikter kan det förvärra, istället för att förbättra, ett företags 
konkurrenskraft. Därför är det viktigt att den används på rätt sätt och i rätt syfte samt med rätt 
förutsättningar (Porter, 2004).  
Forskare har sett att fler och fler aktörer väljer att automatisera utan större eftertanke. Detta har 
gjort det tydligt för forskarna att beslutsmodellerna behövs. I dagsläget finns det mycket 
forskning kring ämnet ’integrering av automation’ och fler forskare publicerar process- eller 
beslutsmodeller för detta. Examensarbetet kommer att gå på djupet med en del av dessa modeller 
och fastställa vilka aspekter man faktiskt bör granska som företagare.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga beslutsprocessen vid integrering av automatisering 
mot industriell produktion. Kartläggningen ska sammanställa situationen idag, ifall företagen har 
en beslutsmodell eller inte och hur de i sådana fall går tillväga. 
Detta för att se hur mycket av teorin, som forskarna presenterar, stämmer överens med den 
verkliga produktionen, den som företagarna står för. Syftet är inte att baktala någon av parterna, 
utan arbetet ska ses som en jämförelse för att kartlägga eventuella kunskapshålrum.  

 

1.3 Frågeställning 
För detta examensarbete har frågeställningen utformats som en arbetsbeskrivning och inte som 
en fråga att besvara. Frågeställningen är formulerad enligt nedan: 

• Kartläggning av beslutsprocessen vid integrering av automation mot industriell produktion. 
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För att besvara frågeställningen och ge tydliga riktlinjer för arbetsbeskrivningen har tre 
underfrågor utformats. Detta för att ge stöd mot ett tydligt resultat för examensarbetet. 
Underfrågorna är formulerade enligt nedan: 

• Hur kan en beslutsmodell se ut och vilka är de viktigaste beståndsdelarna? 
• Vilken syn har företagare respektive forskare på beslutsprocesser? Utnyttjas 

beslutsmodellerna? 
• Finns det ett självklart tillvägagångssätt för integrering av automation eller ”uppfinns 

hjulet” varje gång? 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetets fokus är riktad mot beslutsprocessen, när verksamma inom 
tillverkningsindustrin önskar att integrera automation i sin produktion. Examensarbetet kommer 
inte behandla hur beslutsprocessen ser ut för mindre företag samt ämnet automation på så sätt att 
man går in på detalj i olika tekniklösningar. 
Hela beslutsprocessen kan sammanfattas enligt Figur 1, som visar en översiktskarta över 
arbetsgången när ett moment i produktionen ska automatiseras. Processen omfattar de två första 
blocken, idéfas och förstudiefas. De två andra blocken, projekteringsfas och drifttagningsfas, 
kommer inte behandlas i detta arbete.  

Förstudiefasen kan delas in i elva olika steg. Dessa steg presenteras i form av en lista här nedan 
(Wallster, 1994):

1. Specifikation 
2. Arbetsmiljö 
3. Konstruktionsanpassning 
4. Teknik 

5. Praktiska prov 
6. Säkerhet 
7. Layout 
8. Lönsamhet 

9. Känslighet 
10. Fortsättning 
11. Redovisning 

 
Stegen är till för att ge en bra grund för en väl utförd förstudie. Examensarbetet kommer att gå 
på djupet med Steg 1 ”Specifikation”, Steg 2 ”Arbetsmiljö”, Steg 3 ”Teknik”, Steg 4 
”Lönsamhet” samt Steg 9 ”Känslighet”. Examensarbetet kommer även behandla konceptet 
produktionsstrategi. 

  

Idéfas	   • Enklare	  layoutskisser	  
• Övergripande	  kapacitetsberäkningar	  

Förstudiefas	  
• Projektledare	  utses	  	  
• Skriftlig	  dokumentation	  
• Analys	  av	  föramtidsvision	  

Projekteringsfas	   • Projektet	  drar	  igång	  

Drifttagningsfas	  

Figur 1: Process karta över ett typiskt ”JA-beslut” (Wallster, 1994). 
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1.5 Metod 
I detta avsnitt presenteras examensarbetets arbetsgång. Detta illustreras med hjälp av ett 
flödesdiagram, se Figur 2, som ger en överblick av processen i sin helhet. 

Litteraturstudie 

Arbetsgången inleddes med en grundlig litteraturstudie vars syfte främst var att ge en bra grund i 
teorin kring automatisering men även ge en djupare förståelse för ämnet.  
Litteraturstudiens fokus var mot vetenskapliga artiklar och vetenskaplig litteratur. Efter detta 
påbörjades en informationsinsamling vars syfte var att kartlägga befintliga modeller från tidigare 
forskning. Med detta som underlag kunde empiriinsamlingen påbörjas. 

Empiri 
Empirin delades upp i två delar, där den första delen fokuserades på intervjuer med forskare och 
den andra på företag. En intervjumall för vardera empiriobjekt togs fram, specialanpassad för 
unika forskare och företag. Denna mall låg sedan till grund under själva intervjuerna. Materialet 
sammanställdes i kortfattade beskrivande texter vars syfte är att ge en god återblick av samtalet.  

För empiriinsamlingen intervjuades tre forskare från akademin och två företag från 
tillverkningsindustrin. 

Analys 
Avslutningsvis skedde en analys av det insamlade materialet, där både teorin och forskares samt 
företagares åsikter behandlades. Genom resultatet och slutsatserna, där analysen stod till grund, 
genererades arbetet fram och en kombinerad och anpassad modell kunde presenteras.  

Litteraturstudie	   Informations-‐
insamling	   Intervjuer	   Analys	   Resultat	  

Figur 2: Arbetsgången för att uppnå önskade resultat. 
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2 REFERENSRAM 
I referensramenskapitlet presenteras de modeller och tillvägagångssätt som publicerats i både 
vetenskapliga rapporter och vetenskapliga artiklar. Det som presenteras är ett urval av 
tillgängliga beslutsmodeller. 
 

 

2.1 Beslutsmodeller 
Beslutsmodellerna som kommer beskrivas i det här kapitlet är ett utplock av de modeller som 
olika forskare har tagit fram. Några tar upp vikten av att ha ett produktionstänk, andra vikten av 
att ha en grundläggande förstudie och vissa vikten av att göra investeringsberäkningar.  

Blockmodellen 
En metod som man kan utgå ifrån är blockmodellen (Wallster, 1994). Modellen utgår ifrån att 
man tittar på 25 olika block och modellen kan tillämpas när man tittar på investeringar som 
ligger mellan 1 – 50 Mkr. Modellen är uppdelad i två större block, även kallade förstudie och 
projekteringsfas. I förstudien ingår totalt elva av dessa block och de presenteras i Figur 3 nedan. 

Genom att bemöta förstudiens elva block ska man med detta material ta fram ett beslutsunderlag. 
Utifrån beslutsunderlaget ska man kunna fatta ett ja/nej beslut. Beslutsunderlaget används sedan 
som material när man går vidare mot projekteringsfasen. Genom att behandla de elva blocken 
utformas en stabil grund och goda förutsättningar för projektet skapas. Här nedan behandlas 
några av blocken mer ingående (Wallster, 1994).  

 

  

Förstudie	  

1.	  SpeciIikation	  

4.	  Teknik	  9.	  Känslighet	  

Figur 3: Blockmodellen. Översiktsbild av förstudien (Wallster, 1994). 
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Specifikation: Kravspecifikationen ska innehålla de krav, förväntningar och visioner som man 
har på det färdiga systemet. Det kan bland annat innefatta cykeltiden för produktionen, drifttiden 
per år, den ekonomiska livslängden, investeringsutrymme, kvalitetskrav, ergonomikrav, 
leveransvillkor, mål nyckeltal samt produktlista. Kravspecifikationen ska vara författad i detalj 
och ska kunna fungera som ett facit efter installationen. Den kan också innehålla 
utbildningskrav, interna regler och allmängiltiga lagar. 
Arbetsmiljö: Då personalen är företagets viktigaste resurs är personalens kompetens avgörande 
för konkurrenskraften. En kompetensanalys, där personalens kunskaper och förmågor summeras, 
bör göras och användas för att ta fram vilka kompetensutvecklande åtgärder företaget ska 
fokusera på.  
Teknik: Här tas den tekniska lösningen fram, med krav och mål för systemet som riktlinje. Detta 
är det mest tidsomfattande steget i processen och stort fokus ligger på att utveckla och hitta en 
teknik som ligger rätt i tiden. Det gäller att hitta en teknik som man tror sina medarbetare kan 
hantera och som inte orsakar stora produktionsstopp. Genom att ha detta tillvägagångsätt 
undviker man att tekniken blir alltför avancerad och man ser istället till att tekniken används som 
ett verktyg.  
Säkerhet: Det är väldigt viktigt att man är noga med sitt säkerhetssystem. Man bör tänka igenom 
alla situationer, både de som förekommer utan och med ett automatiserat system. Det är viktigt 
att komma ihåg att de flesta olyckor inträffar i samband med drift. Säkerhetssystemet ska 
omfatta både skyddsutrustning och arbetsrutiner. Arbetsrutiner omfattar säkerhetsrutiner såsom 
vad som händer vid ett nödstopp och hur förbrukningsmaterial ska kunna fyllas på utan risk.  

Lönsamhet: Genom ekonomiska förutsättningar skapas utgångspunkter för investeringar. 
Arbetsgången för lönsamhetsanalysen följer fyra steg; Motivering, Klassificering, Kvantifiering 
och Kalkylering. Först noteras motiv, både det som talar för och emot investeringen. Under 
klassificeringen delar man in investeringarna i fem olika motiveringsområden, den tvingande 
investeringen, som omfattar att nya eller ändrade lagar tvingar till en investering. 
Ersättningsinvesteringen, som baseras på att en gammal manuell maskin gått sönder och måste 
ersättas. Rationaliseringsinvestering, som innebär att investeringen är tilltänkt att minska 
kostnaden per tillverkad produkt. Marknadsinvestering, som görs för att öka framtida intäkter, 
samt strategisk investering, som återfinns hos beslutsfattarna. När allt är klassat ska de 
kvantifieras d.v.s. uppskattas i kronor.  

Känslighet: Kan även sammanfattas under begreppet riskanalys och avser de aspekter och risker 
som kan komma att sätta projektet på spel. Här bedömer man känsligheten och hur stor risken är 
för att vissa scenarion ska ske. Denna analys ger även möjlighet att bedöma de ekonomiska 
riskerna. Vilka faktorer som mest påverkar lönsamheten, såväl positiva som negativa. 
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Beslutsguide: Två sektioner 
En annan modell är uppdelad enligt två sektioner. Den första delen syftar till att besvara vad och 
till vilken utsträckning processer ska automatiseras och den andra delen syftar till att besluta 
vilka processer som ska automatiseras (von Axelson, Tangen, 2006; Tangen et al., 2008). 

Den första delen består av tre huvudfrågor, se Figur 4, där huvudfrågorna bryts ner till flera 
underfrågor. Den tredje huvudfrågan utgår helt ifrån hur man svarat och agerat på de förgående 
frågorna (von Axelson, Tangen, 2006). 

I den andra delen arbetar man utifrån fyra steg. Här kan produktionsstrategier eller annan 
planering av fabriken arbetas fram. De fyra stegen är enligt följande (Tangen et al., 2008): 

Steg 1: Lista alla processer och aktiviteter som planeras utifrån de komponenter, moduler och 
produkter som behövs. T ex, bearbetning, montering, lagring. 

Steg 2: Identifiera kandidater för automatisering genom att ifrågasätta och utvärdera aktiviteterna 
i produktionen. Besvara och betygsätt processerna med ”nej” = 1 poäng, ”kanske” = 3 poäng 
eller ”ja” = 9 poäng utifrån frågorna nedan. Processer med ett genomsnitt på över 3 poäng bör 
övervägas att automatiseras. 

• Finns tillräckligt kvalificerad arbetskraft för att utföra processen manuellt? 
• Går uppgiften inte att utföra manuellt på grund av t ex miljöfaktorer? 
• Finns det en besparings- eller intäktspotential i automatisering? 
• Kan drifttiden ökas? 
• Är processen 3D (Dirty, Dangerous eller Demanding)? 
• Krävs konstant och hög kvalitet? 

Steg 3: Gör en konsekvensanalys och rita upp processerna i sekvens. Besvara sedan följande 
frågor för var och en av processerna: 

• Är produkterna utformade så att vi enkelt kan automatisera processen? 
• Blir omgivande processer (uppströms, nedströms) påverkade på ett ofördelaktigt sätt? 
• Finns fortfarande den viktiga mänskliga kvalitetsövervakande aspekten kvar i processen? 

Steg 4: Dokumentera och markera i produktionsstrategins layout-del de processer som ska 
övervägas att automatisera. 

 

  

FRÅGA	  1:	  
Vad	  kan	  uppnås	  med	  
automatiseringen?	  

• 	  1A:	  Vad	  är	  kapacitet,	  
tillgänglighet	  och	  tillförlitlighet	  
hos	  systemet?	  
	  
• 	  	  1B:	  Vilka	  andra	  systemprinciper	  
kan	  användas:	  manuell	  eller	  
hybridlösning?	  
	  
• 	  	  1C:	  Hur	  påverkar	  respektive	  
lösning	  kostnad,	  kvalitet,	  
leveransförmåga/ledtid	  och	  
Ilexibilitet?	  

FRÅGA	  2:	  
Hur	  mycket	  kostar	  det?	  

	  

• 	  	  2A:	  Hur	  ser	  produktens	  
livscykel	  ut?	  
	  
• 	  	  2B:	  Vad	  är	  systemets	  livscykel?	  
	  
• 	  	  2C:	  Vilka	  kostnader/
besparingar/intäkter	  är	  direkta	  
respektive	  indirekta,	  synliga	  
respektive	  osynliga?	  

FRÅGA	  3:	  
Vad	  är	  tillförlitligheten	  på	  
svaren	  på	  förgående	  frågor?	  

• 	  	  Den	  tredje	  frågan	  rör	  vilka	  data	  
som	  används,	  hur	  de	  samlas	  in,	  
vilka	  antaganden	  samt	  vilka	  
bedömningar	  som	  är	  gjorda.	  

Figur 4: Beslutsguidens tre huvudfrågor (von Axelson, Tangen, 2006). 
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Modell baserat på automationsstrategi 
En annan modell, se Bilaga A, som tagits fram ur ett automationsstrategitänk har till syfte att 
formulera en övergripande vision så att automatiseringen går i linje med företagets vision.  Det 
är viktigt att automatiseringsprocesserna fungerar ihop med resten av företagets produktion för 
att automatiseringen ska ge ett bra resultat. Modellen syftar också till att automation inte har ett 
egenvärde utan ska fungera som ett verktyg för företagen. Därför ses automationsstrategin som 
en del av produktionsstrategin (Granlund, 2014). 
Automationsstrategin delas upp i fyra huvudområden; organisation, teknik, process och 
ekonomi. Huvudområdena kan delas upp i mindre områden där syftet är att få svar på frågor som 
”Vad behöver göras?” och ”Hur ska automationen hjälpa oss att nå våra behov och mål?”. De 
mindre områdena ska ses som en bruttolista där företaget behandlar och tar upp de frågor som de 
anser vara viktigast för dem. Nedan ges en kort beskrivning vad varje huvudområde skulle kunna 
behandla (Granlund, 2014). 
Organisation: Behandlar bland annat frågor såsom ”Vem ska ansvara för automationen?”, ”Hur 
ska kunskapen om automation överföras till medarbetarna?” och ”Hur ska informationen av 
automationsstrategin förmedlas till de anställda så att de kan ta del av den?”. Det kan också vara 
att lista upp vilka resurser och kompetenser företaget har, identifiera nyckelpersoner som ska ha 
specifika ansvarsområden och hur nätverket mellan en tredje part ska se ut.  

Teknik: Tar upp hur företaget generellt tänker kring automation, vad man ska automatisera och 
vilken typ av processer man vill använda. Det kan exempelvis handla om att bestämma att all 
automation ska komma från samma tillverkare. Företagets syn på ergonomi, säkerhet, 
miljöaspekter etc. behandlas också här.    

Process: Här etableras olika rutiner som ska ligga till grund för när man vill integrera en 
automation. En process kan till exempel vara att företaget utarbetar en rutin för hur de ska 
analysera när de vill leta efter förbättringar i sitt nuvarande automationssystem. Rutinen kan 
innehålla; vad man ska leta efter, hur man ska utvärdera det och hur man ska dokumentera det 
etc.  
Ekonomi: Riktlinjer etableras för hur företaget tänker kring budget, förväntade nyckeltal och 
pay-off.  
Sammanfattningsvis handlar automationsstrategin om att utforma ett underlag som sedan kan 
ligga till stöd när man befinner sig i idéfasen och senare ska gå vidare till förstudiefasen 
(Granlund, 2014). 

Modellen med fokus mot investering 
En annan modell lägger stort fokus på själva investeringen (Tangen, Gröndahl, 2005). Modellen 
lägger fokus på investeringsprocessen och består av totalt sex steg, se Bilaga B, som var och en 
fyller en viktig funktion. Varje steg innehåller i sin tur en rad aktiviteter som ska utföras och 
dokumenteras. I linje med tidigare presenterade avgränsningar läggs fokus på Steg 1 
”Förstudien”. I förstudien beskrivs syftet med investeringen och sammanfattas under fyra block, 
Konceptstudie, Budgetförfrågan, Projektplanering och Projektplan, se Figur 5. 

Konceptstudie	   Budgetförfrågan	   Projektplanering	   Projektplan	  

Figur 5: Förstudie. Utvecklingsprocessen mot lyckad investering (Tangen, Gröndahl, 2005). 
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Innan förstudien klargör man vilka direktiv som styr den planerade investeringen och vilka mål 
som den ska uppfylla. Detta författas i ett så kallat ”uppdragsdirektiv” och innehåller 
grundläggande fakta om projektet. T ex, projekttyp (rationaliserings- eller utvecklingsinvestering 
etc.), specificerade mål, omfattning, avgränsningar, begränsningar samt vilka resultat eller 
effekter som investeringen ska ge och när dessa förväntas.  

Förstudien är till för att förankras hos företagsledningen och ska i större drag beskriva hur 
investeringen ska se ut. Att den klarar att uppfylla uppdragets målkrav samt vilka leverantörer 
som kan bli aktuella under investeringen.  
I konceptstudien upprättas produkt- och funktionsspecifikationer, d.v.s. beskrivningar av hur 
produkten ser ut och vilka funktioner som är nödvändiga för att de ska kunna tillverkas och 
monteras etc.  Detta sammanfattas i en budgetförfrågan som sänds ut till potentiella leverantörer 
som därefter ger sin bedömning av och svarar med en budgetoffert. Denna ska inkludera de 
preliminära prisuppgifterna. 

Efter konceptstudien startar projektplaneringen där bland annat leverantörernas svar utvärderas. 
Svaren sammanfattas i en projektplan, som sedan ligger till grund för projektet (Tangen, 
Gröndahl, 2005). 
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3 EMPIRI 
I det här kapitlet behandlas den insamlade empirin som består av både forskare inom akademin 
samt av företagare från tillverkningsindustrin. Avsnitten är helt baserade på det som yttrades 
under intervjuerna och de åsikter som presenteras kommer från empiriobjekten. 
 

 

3.1 Intervjuer med forskare inom akademin 
Denna del behandlar den empirin som sammanställts från forskarna. Intervjuerna med forskarna 
är till för att få en klar uppfattning hur forskarna tänker och resonerar kring implementering av 
automation. Totalt har tre forskare med olika verksamhetsområden intervjuats.  
De tre forskarna är Andreas Feldmann, Universitetslektor vid KTH, Anna Granlund, Docent vid 
MDH och Björn Langbeck, Senior Project Manager vid Swerea IVF och även tidigare forskare 
vid KTH. I fortsättningen kommer Andreas Feldmann refereras till A. Feldmann, Anna Granlund 
till A. Granlund och Björn Langbeck till B. Langbeck. 

Andreas Feldmann 
Följande text är ett utdrag av den biografi som finns publicerad om A. Feldmann (KTH, 2014): 
”Andreas Feldmann är lektor i ledning av försörjningskedjor. ... I september 2013 började han 
heltid på KTH och håller i kurser inom produktion, logistik och inköp. Hans forskningsintressen 
ligger primärt inom strategier för utformning och styrning av försörjningskedjor, globala 
produktionsnätverk och fabriker.” 

Intervjun med A. Feldmann hölls på hans kontor vid KTH, Campus Vallhallavägen, enheten för 
Industriell Management, den 27 mars 2014. Under intervjun behandlades flera olika områden 
inom produktion och stort fokus låg på A. Feldmanns erfarenhet och hans uppfattning om 
automation.  

A. Feldmann menar att automation är ett bra val om man är i rätt miljö. Det handlar om att väga 
för- och nackdelarna mot varandra och att alltid utgå från det specifika sammanhanget. A. 
Feldmann menar att för att få de bästa möjligheterna från automation måste företaget ha en 
förståelse över vilken produktion och vilka produkter man har eller vill ha och vara medveten 
om vilken marknad man vänder sig till.  
Det diskuterades vad A. Feldmann ansåg vara den stora skillnaden mellan teori och verklighet. 
Han menar att skillnaden är att kunskapen finns men att den inte används. Det handlar om flera 
saker, dels krav från akademin, att man ska hålla hög akademisk nivå på sina arbeten, men även 
att de som arbetar på verkstadsgolven inte alltid är kunniga att ta till sig den information som 
man som forskare presenterar.   

Det pratades även om produktionsstrategier och A. Feldmann menar att det finns mycket arbete 
som fokuserar på dessa typer av frågor. A. Feldmann poängterar däremot att man inte ska 
glömma att marknaden förändras snabbt och då gäller det att vara snabb. Han betonade även 
skillnader som finns vid olika marknader. Något som fungerar bra i Sverige kanske inte fungerar 
i Brasilien, det kan exempelvis handla om vilka förutsättningar man har. A. Feldmann gav även 
exempel på lean produktion, att det kan fungerar bra för företag som vet exakt varför de vill 
använda och nyttja lean men mindre bra för de företag som använder det utan en speciell 
anledning.   

Avslutningsvis förtydligade A. Feldmann att första steget vid automation borde vara att stanna 
upp och fråga sig varför man ska eller bör automatisera. Automatiserar man bara för sakens skull 
är risken väldigt stor att det inte blir bra.  
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Anna Granlund 
A. Granlund är forskare på Akademin för Innovation, Design och Teknik på Mälardalens 
Högskola. Hennes forskning är inriktad på att underlätta utvecklingen av automatisering i interna 
logistiksystem.  I februari 2014 presenterade A. Granlund sin doktorsavhandling inom ämnet 
automation och interna logistiksystem (MDH, 2014). Avhandlingen är ett stående inslag i 
examensarbetet och intervjun kommer därför kunna ses som ett komplement till den 
avhandlingen.  
Intervjun med A. Granlund hölls på hennes kontor vid MDH, Campus Eskilstuna, Enheten för 
Innovation, Design och Teknik, den 28 mars 2014. Under intervjun behandlades flera olika 
områden inom produktion och stort fokus var att få en klar bild av A. Granlunds uppfattning om 
automation.  
Under intervjun utgick A. Granlund från sina egna erfarenheter kring ämnet automation samt sin 
framtagna automatiseringsmodell (avsnitt 2.4.1., Referensram) som är publicerad i hennes 
doktorsavhandling. Hon förklarade vilka steg som ingick i den beslutsmodellen och vilket steg 
hon ansåg väga tyngst. Därefter gick frågorna över till hennes syn på generella modeller, om hon 
tror företag använder sig av dessa och om generella modeller bör finnas.   

A. Granlund börjar med att berätta om hennes beslutsmodell, att byggstenarna kommer från 
befintliga modeller men att hon valt att lägga till och ta bort steg där hon sett ett behov. Hon 
menar att man kan se modellen som en lång bruttolista som gör att man undviker att lämna något 
obehandlat. Huvudsyftet med bruttolistan är att man ska kunna anpassa modellen efter olika 
sammanhang och att varje steg kan behandlas olika mycket.  
Det viktigaste steget som A. Granlund lagt till är automationsstrategisteget. Detta då många 
företag glömmer bort att automationsstrategin måste gå hand i hand med förtagets vision. Hon 
menar att beslutsprocessen kan delas in i två steg; Steg 0 ”Strategi” samt Steg 1 ”Förstudie och 
initiering”. Först ska man ha tänkt igenom om automatiseringen följer företagets 
produktionsstrategi och vision och efter det kan man gå vidare till Steg 1.  

A. Granlund menar att de finns generella modeller men att de flesta modeller som företagen 
använder sig av är framtaget internt inom företaget. Nuvarande arbeten baseras på tidigare 
erfarenheter. Mindre företag måste oftast ta in en extern part, oftast i form av en konsult, som får 
stå för analysen. Detta kan även ske i större företag.  

Gällande kostnadsanalys och ekonomi menar A. Granlund att de har en stor roll. Man måste 
kunna motivera sina val, både kostnadsanalytiskt samt strategiskt. Automatisering är inte 
genomförbart om det inte finns pengar.  
I framtiden tror A. Granlund att fler och fler företag kommer vilja strukturera upp sitt sätt att 
arbeta och redan nu börjar många aktörer inse att de har en del strategiska frågetecken att rätta 
till. A. Granlund menar att företag måste arbeta mer på att ta fram en tydlig funktions- och 
kravspecifikation. Företagen kommer tjäna på det i slutändan och kommer kunna få bättre 
anpassade lösningar.   

Avslutningsvis berättar A. Granlund vikten av att lägga fokus på utvecklingsfasen.  Att man 
förlorar tid i drift om man inte ifrågasätter arbetet innan det sätts i produktion. Utvecklar man ett 
strategiskt tänk undviker man att det blir fel och man hinner utarbeta en process som man kan 
använda nästa gång. Det gör att nästa process kommer gå mycket snabbare.  
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Björn Langbeck 
Swerea IVF är ett forskningsinstitut som erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till 
den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya 
metoder i praktisk användning hos sina kunder (Swerea IVF, 2014). 

Intervjun med B. Langbeck hölls på hans kontor vid Swerea IVF, belägget på KTH Campus 
Vallhallavägen, den 4 april 2014. Intervjun fokuserade på hur B. Langbeck tidigare arbetat i 
förstudieprojekt, hans tid som konsult respektive forskare samt hans personliga erfarenhet av 
beslutsprocessen vid integrering av automation. 

B. Langbeck, som arbetar på Swerea IVF sedan 20 år tillbaka, har både verkat som forskare, med 
fokus på automation och robotisering inom montering, och som konsult. Vid arbetet som konsult 
har han bland annat arbetat med Toyota och deras lean produktion, ombyggnationen av Scanias 
hyttfabrik i Oskarshamn under 80-talet samt Volvos hyttfabrik i Umeå. Hans officiella titel är 
”Senior Project Manager”. 
B. Langbeck anser att det finns utarbetade processer, men att det skiljer sig mycket mellan 
företag. De ledande företagen, såsom Scania och Volvo, måste ha modeller för att hålla sig 
konkurrenskraftiga. De har både en ekonomi och tradition av att arbeta fokuserat med 
automationsfrågor och är därav mer kompetenta än genomsnittet.  
En typisk process som företag har är att de ser ett behov av automatisering menar B. Langbeck. 
Det kan vara arbetsmiljö- eller rationaliseringsskäl, eller en annan idé som gör att de börjar 
fundera på hur en process skulle kunna se ut automatiserad. Man gör en liten förstudie och 
kontaktar sedan en leverantör som gör en egen förstudie samt kommer med en offert. Denna 
förstudie omfattar teknikfrågan, kan man lösa situation med en robotcell eller kan andra system 
vara aktuella. Efter det är det upp till företaget om de vill gå vidare eller inte. I vissa fall gör 
företaget en förstudie som skickas till flera olika leverantörer och ibland väljer leverantörerna att 
endast presentera en budgetoffert. Detta för att undvika att det beställande företaget ska ta 
lösningen och gå till en annan leverantör. Budgetofferten ger företaget möjlighet att på en gång 
reflektera över ifall de har råd med lösningen.  
Under förstudien ger B. Langbeck exempel på viktiga frågor att besvara; ”Är det möjligt? Finns 
den teknik som gör att vi kan klara av detta?”, ”Får vi tillräcklig kapacitet?” och ”Är lösningen 
flexibilitet nog?”. Sedan måste man se på de ekonomiska aspekterna; ”Vad kostar det?”, ”Vad är 
vår återbetalning?” och ”Vad består återbetalningen av? endast insparade lönekostnader?”. 
Frågorna som ska besvaras under förstudien kan kort sammanfattas i tre huvudfrågor; ”Finns 
tekniken?”, ”Uppfyller investeringen kapacitetskrav?” och ”Är investeringen lönsam?”. 
Det diskuterades kring vilka som är med och utformar förstudien. Enligt B. Langbeck är det en 
projektgrupp bestående mellan två till tio personer som driver förstudien. Projektgruppen består 
bland annat av en projektledare, en produktionstekniker, som ansvarar för den tekniska biten, 
och ibland av olika konsulter, både interna och externa. B. Langbeck rekommenderar att 
projektledaren kommer från det egna företaget och att konsulterna ska fungera som en 
stödfunktion. Tidsmässigt menar B. Langbeck att en förstudie kan pågå från en vecka upp till ett 
halvår beroende på projektets omfattning, antal inblandade personer samt företagets omfattning. 
Det vanligaste är att de involverade personerna i projektgruppen har ett annat uppdrag under 
tiden. 

Avslutningsvis berättar B. Langbeck om ett forskningsprojekt de gjorde med Scania, 
”Produktionslotsen”, som handlade om fabriksprofitering och produktionsinvestering. Lotsen är 
en checklista som man följer för att inte missa några aspekter i olika investeringssituationer. 
Målet för forskningsprojektet var att kunskapen skulle bli tillgänglig för mindre företag.  
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3.2 Intervjuer med verksamma inom tillverkningsindustrin 
Denna del behandlar den empirin som sammanställts från de olika företagen. Intervjuerna med 
företagen är till för att få en klar uppfattning hur de tänker och resonerar kring implementering 
av automation. Totalt har två företag från tillverkningsindustrin intervjuats.  
De två företagen är Sandvik Coromant i Gimo med Jan-Olov Willerström och Magnus Karlsson 
som intervjuobjekt samt Scania i Oskarshamn med Erik Nygren som intervjuobjekt. I 
fortsättningen kommer Jan-Olov Willerström refereras som J. Willerström, Magnus Karlsson till 
M. Karlsson och Erik Nygren till E. Nygren. 

Sandvik Coromant 
Sandvik Coromant är en världsledande leverantör av verktyg, verktygslösningar och know-how 
till metallbearbetningsindustrin och tillverkar bland annat borrar, maskiner och skär för 
metallbearbetning. Sandvik Coromant ingår i affärsområdet Sandvik Machining Solutions inom 
Sandviks globala koncern (Sandvik Coromant, 2014). 
Intervjun med Sandvik Coromant bestod av en telefonintervju, med Jan-Olov Willerström och 
Magnus Karlsson, den 4 april 2014. Intervjun fokuserade på hur Sandvik Coromant arbetar vid 
integrering mot automation och behandlar de båda självständiga erfarenheter av automation. 

J. Willerström arbetar på skärsidan med teknikutveckling. Hans officiella titel är ”Manager 
Technique Development Production Inserts Engineering”. M. Karlsson ansvarar för 
mjukproduktion, det vill säga verktyg och är med och utformar Sandvik Coromant tänk kring 
automation. Hans officiella titel är ” Manager methods process development, Tools production”.  

Båda säger att Sandvik Coromant följer en process istället för en utarbetad modell. Först 
uppenbarar sig behovet, det kan vara att nya lagar eller regler införs eller att en maskin inte 
uppfyller arbetsmiljöbestämmelserna. Då tar styrgruppen fram en projektplan som förklarar hur 
man vill gå tillväga med projektet. Styrgruppen utser sedan en projektledare som får i uppgift att 
ta fram interna resurser som han eller hon behöver för att bedriva projektet. Projektgruppen, 
ihopsatt av projektledaren, arbetar sedan fram en kravspecifikation som därefter skickas till 
potentiella leverantörer. Efter det utvärderas leverantörernas svar och ett urval sker. Efter 
leverans och installation testas och jämförs maskinen till kravspecifikationen. M. Karlsson 
berättar att kravspecifikationen är det viktigaste dokumentet i processen. Har man ingen klar och 
tydlig kravspecifikation kan man inte framföra klagomål ifall fel skulle uppstå eller att man är 
missnöjd med resultatet.  
De berättade även att leverantörerna står för den största teknikutvecklingen men att de själva har 
en stor förmåga att påverka hur de nya systemen slutligen kommer att se ut. Kravspecifikationen 
är väldigt viktig och det blir sällan diskussioner om fakta finns presenterad. M. Karlsson menar 
att det aldrig skulle gå att genomföra en affär utan en ordentlig kravspecifikation.   
Enligt M. Karlsson brukar det vara relativt enkelt att hitta och välja en leverantör. Det gäller att 
hitta en medelstor aktör som har erfarenhet. De poängterar att de eftersträvar den bästa 
tekniklösningen, inte den billigaste leverantören. Utöver detta berättar M. Karlsson att en av 
deras visioner är att få så lika operationssystem som möjligt, gärna samma, så att operatörerna 
kan arbeta på flera olika stationer. 

J. Willerström behandlar avslutningsvis frågan om man ska automatisera eller inte och menar att 
automation är den enda lösningen. Om de inte automatiserar skulle utvecklingen stanna och 
likaså produktionen. Automation är lösningen för att behålla sig konkurrenskraftiga. De moment 
som finns på skärsidan är dessutom alldeles för tidskrävande för att göras manuellt. 
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Scania Oskarshamn 
Scania i Oskarshamn gör all europaproduktion av lastbilshytter och består av fem verkstäder: 
Pressverkstad, Krossverkstad, Grundmåleri, Täcklacksmåleri och monteringsverkstad (Scania, 
2012a). E. Nygren arbetar med ombyggnationen av karossverkstaden och därför läggs fokus på 
denna verkstad. I karossverkstaden tillverkas de karosser som används till Scanias lastbilshytter. 
Där svetsas plåtdetaljerna ihop till en hyttstomme för att sedan målas och inredas. Arbetet i 
karossverkstaden är i stor utsträckning automatiserat med robotar (Scania, 2012b). 
Intervjun med Scania Oskarshamn bestod av en telefonintervju, med Erik Nygren, den 7 april 
2014. Intervjun behandlar dels hur Scania generellt arbetar med implementering av automation 
samt E. Nygrens personliga erfarenheter kring automation.  

E. Nygren är med i den projektgrupp som idag arbetar med att ta fram en ny karossverkstad vid 
Scania i Oskarshamn. Han är delprojektledare inom installationer där hans officiella titel är 
”Projektledare”. 
E. Nygren börjar med att berätta lite om beslutsprocessen. Han menar att besluten oftast kommer 
från ledningsgruppen och att projektgruppen sedan har som ansvar att förverkliga ledningens 
vision. Scania använder inte en utarbetad modell, utan har sina standarder som de följer. Genom 
att dra slutsatser från de ergonomi- och kvalitetsstandarder, som finns inom Scania, ses behovet 
om att automatisera. Exempelvis, för att kvalitetsstandarden ska uppfyllas, krävs det att all 
punktsvetsning automatiseras. Dessa ergonomi- och kvalitetsstandarder, tillsammans med 
lagkrav och EU-lagar, utgör grunden för beslutet och styr frågan om vilka processer som ska 
automatiseras. 
Gällande förstudien berättar E. Nygren att de tar fram en kravspecifikation, som ligger till grund 
för hela projektet, och att de genomför investeringsberäkningar. Det går dock inte att ”räkna 
hem” varje investering, utan man tittar på en stor nivå om det lönar sig, om kvalitén förbättras 
och om arbetsmiljön kan bli bättre. De tar dessutom hjälp av olika simuleringar och 
undersökningar som hjälper till att skapa en uppfattning om hur automatiseringen kommer att 
fungera. Dessa simuleringar kan ses som ett stöd och bevis samt att bekräfta tidigare erfarenheter 
inom tidigare projekt.  

E. Nygren ser många fördelar med att ha en beslutsmodell såsom att ha ett underlag att luta sig 
emot, att man har tydliga riktlinjer och att man undviker att diskutera igenom samma frågor igen.  
En nackdel är dock om tidsperioden mellan projekten är lång, det hinner hända mycket mellan 
stora projekt menar E. Nygren och tekniken hinner utvecklas och andra tankesätt om 
automatisering föds fram för att man ska kunna dra nytta av en beslutsmodell. Han poängterar 
däremot att en beslutsmodell kan underlätta vid mindre projekt. Med mindre projekt menar E. 
Nygren projekt som sker vart tredje år och som har som mål att förbättra den nuvarande fabriken 
eller bygga till mindre fabriker. E. Nygren anser att om riktlinjerna fanns så skulle de vara till 
stor hjälp och stöd innan förstudien börjar. De ska även fungera som ett underlag under 
förstudien, för att undvika att hamna i samma diskussioner om ”Vad?” eller ”Varför?” man ska 
automatisera. E. Nygren tror att genom att arbeta så, med tydliga riktlinjer, kan man spara 
mycket tid. 
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4 ANALYS 
I analyskapitelet presenteras en jämförelse mellan teori och empiri. Nedan redogörs de 
huvudområden som haft störst betydelse för examensarbetet och därmed anses relevanta.  

 
 

4.1 Syfte med en beslutsmodell 
Många företag arbetar idag till största del efter en process eller en inarbetad erfarenhet och inte 
efter en beslutsmodell. Scania Oskarshamn arbetar utefter standarder och riktlinjer medan 
Sandvik Coromant arbetar efter en process.  

A. Grandlund menar att syftet med en beslutsmodell är för att det tvingar företagen att tänka på 
att automationen ska följa företagets visioner och värderingar. Att man ser till att ifrågasätta hela 
produktionen innan den ska bli till verklighet. A. Granlund har sett ett behov där företag skulle 
gynnas om de arbetade mer strukturerat och utgick efter en mall.  

B. Langbeck, som har stor erfarenhet av att arbeta med förstudier, betonar att om man redan 
innan införandet arbetar fram ett förslag så undviker man att behöva belysa dem vid ett senare 
tillfälle. Förslaget kan fortfarande ändras och utvecklas och genom att göra detta i förstudiefasen 
undviker företaget stora kostnader vid ett senare tillfälle (Wallster, 1994).  

Anledningen till att många företag inte använder sig av en beslutsmodell är för att kunskapen om 
dem inte når ut. Som med alla forskningsämnen är det svårt att nå ut till de verksamma inom 
industrierna och sprida information, vilket både A. Feldmann och A. Granlund menar. A. 
Granlund menar även att modellerna som forskarna presenterar sällan är direkt anpassade för att 
implementeras på ett verkstadsgolv.  
Ytterligare en svårighet som både B. Langbeck och E. Nygren vid Scania Oskarshamn betonar är 
tiden mellan projekten. Lång tid mellan projekt försvårar utnyttjande av modellerna och oftast 
hinner informationen gå ur tiden. Dock ser B. Langbeck annorlunda på det om tiden mellan 
projekten skulle vara korta. Då är modellerna ett givet verktyg för att arbeta strukturerat och efter 
en process. 

  

4.2 Utforma en automationsstrategi 
Innan ett företag börjar fundera på om de ska automatisera eller inte bör de utforma en 
produktions- och automationsstrategi (Granlund, 2014). Både A. Feldmann och A. Granlund 
betonar vikten av att stanna upp och tänka igenom anledningarna till varför man ska 
automatisera. Strategin ska vara väl genomtänkt och kan omfatta frågor som ”Är marknaden 
redo för denna typ av produktion?”, ”Är efterfrågan tillräckligt stor?” samt ”Var vill vi stå om 5 
respektive 10 år?” Tillsammans utgör svaren en initial grund för automationsstrategin och 
beslutet om att automatisera bör grunda sig i denna. Detta ger företaget en ökad chans för att få 
en lyckad investering (Tangen et al., 2008; Granlund, 2014; von Axelson, Tangen, 2006). 
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Att utforma en automationsstrategi är företagets sätt att stanna upp och tänka igenom ifall 
automatisering är den bästa lösningen för att uppnå företagets visioner och mål. I Figur 6 visas 
en reducerad modell för strategiskt tänkande som belyser hur automationsstrategin är en av flera 
produktionsstrategier som företag bör grunda sina beslut i. 

 
Målet med att automatisera har till stor del att göra med att förbättra produktionen. Till exempel 
genom att förbättra kvalitén och minska monotona arbetsrörelser etc., vilket samtliga 
empiriobjekt intygar om.  Automationsstrategin ska vara ett underlag som företaget ska kunna 
använda sig av för att få ett genomgående operationssystem och ett helhetstänk för hela 
produktionen (Granlund, 2014). Detta bekräftar M. Karlsson vid Sandvik Coromant.  
Avancerad automationsteknik betyder inte nödvändigtvis att produktionen blir bättre. Om en 
automationscell ställs in i produktionen utan vidare eftertanke ger detta stora konsekvenser 
genom att exempelvis generera så kallade ”flaskhalsar”. Automationsstrategin är till för att 
undvika att hamna i dessa situationer (Baines, 2004; Granlund, 2014).  
Enligt Tangen et al. (2008) glömmer många företag bort att utforma en produktionsstrategi. När 
en befintlig strategi finns, menar både Tangen et al. (2008) och A. Granlund, att den oftast är 
både otydligt och otillgänglig.  

 

4.3 Beslutsprocessens beståndsdelar 
Den insamlade empirin styrker en uppdelad beslutsprocess även om benämningarna går isär. I 
examensarbetet sammanfattas beslutsprocessen i två steg. Dessa två steg kallas de för ”idéfas” 
och ”förstudiefas”.  

Idéfas 
Idéer om automatisering uppkommer vanligtvis genom information om andra automatiseringar. 
Exempelvis från tidskrifter, mässor, försäljare som besöker företaget och i kontakter med andra 
företag (Wallster, 1994). Men både A. Feldmann och B. Langbeck menar att det finns andra 
faktorer som kan väga in. Det kan vara att företaget ser ett behov eller användningsområde; att 
en process tar för lång tid manuellt eller att marknaden utvecklas och efterfrågan av en produkt 
ökar.  

Både M. Karlsson och J. Willerström från Sandvik Coromant bekräftar att idéfasen ofta 
uppkommit ur en speciell situation. Det kan vara moment i produktionen som skapar flaskhalsar, 
en monoton arbetsuppgift eller en arbetsuppgift som kan ge upphov till en arbetsskada. 

Företagets	  vision	  
och	  mål	  

Affärsstrategi	  

Produktionsstrategi	  

Lagerstrategi	  

Automatiseringstrategi	  

Kompetensstrategi	  

etc.	  

Marknadsstrategi	  

Figur 6: En reducerad modell för strategiskt tänkande (Tangen et al., 2008). 
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Anledningen till varför man önskar att automatisera kan även grunda sig i andra orsaker. Scania i 
Oskarshamn utgår ifrån sina standarder när de tittar på vilka processer de ska automatisera. Även 
hur marknaden ser ut relaterat till andra aktörer påverkar. Automatisering kan vara motiverat om 
det kan ge en konkurrensfördel och därmed gynnar framtida investeringar. Detta intygar B. 
Langbeck då han anser att det finns en hel del rationaliseringsskäl för att automatisera. 

A. Granlund lägger tyngd på strategitänket under idéfasen. Hon menar att det är viktigt att idén 
följer företagets produktionsstrategi och vision. Samtliga empiriobjekt bekräftar att idén blir en 
framtidsvision, ”Så här vill vi ha det” och genom att vara uppmärksam på produktionsmiljön kan 
problem identifieras.   

Förstudiefas 
Det förstudien ska säkerhetsställa är ifall förslaget att införa automation är möjligt. Idén ska 
utvecklas och ett beslutsunderlag ska tas fram. En noggrant genomförd förstudie är grunden till 
en lyckad automatisering och ska innehålla tillräckligt med underlag för företaget ska kunna fatta 
ett automationsbeslut (Wallster, 2014; Granlund, 2014; Groover 2008).  

Förstudien bör bedrivas i projektform med en projektledare (Wallster, 1994). Detta bekräftar 
både M. Karlsson och J. Willerström från Sandvik Coromant som berättar att de gärna ser att 
gruppen består av både produktionstekniker och operatörer. Projektledaren utses av styrgruppen 
som sedan anskaffar projektmedlemmar. Som tidigare noterats ser B. Langbeck gärna att 
projektledaren kommer från det egna företaget och menar att man ska undvika att ta in en 
konsult på denna position.  

För att förankra förslaget är det viktigt att olika personer och avdelningar ges möjlighet till 
diskussion innan beslutet tas (Wallster, 1994). Extern kunskap, såsom konsulter, kommer bäst 
till användning medan det fortfarande finns möjligheter att gör förändra förslaget. Genom att ta 
in konsulter minskar risken för hemmablindhet och förmågan att ta till sig all tillgänglig kunskap 
ökar (Wallster, 1994). Detta håller B. Langbeck med om och menar att det inte alls är ovanligt 
att man tar till en extern konsultgrupp inom en större projektgrupp. Det görs för att få fler 
synvinklar vid en förstudie. På så sätt ser man till att inget lämnas mellan raderna. B. Langbeck 
gärna att att om man anlitar konsulter till projekteringen så brukar det ge en god utdelning 
genom minskade problem och en väl anpassad automationslösning. 
Det finns både fördelar och nackdelar med att ta in konsulter. En stor fördel är att konsulten ofta 
är expert och har rutin inom området. En annan fördel är att konsulten också har mer erfarenhet 
av vad som tekniskt är möjligt att förvänta sig av en automationslösning. En nackdel, menar B. 
Langbeck, kan vara att konsulten i slutändan presenterar ett system baserat på sina egna 
kunskapsnivåer och att det krävs för avancerat ”tekniskt tänk” för att förstå systemet. Därför 
menar B. Langbeck att man bör vara noga med att se till att konsulten står för expertisen och har 
en stöttande roll i projektet.  

 

4.4 Förstudiefasens huvudområden 
I närstående avsnitt presenteras förstudiefasens huvudområden i överensstämmelse med tidigare 
presenterade avgränsningar, se 1.4 Avgränsningar. Som företagare bör man behandla många fler 
steg än de som diskuteras här nedan.  

Kravspecifikation 
Både J. Willerström och M. Karlsson från Sandvik Coromant är eniga att kravspecifikationen är 
förstudiens viktigaste dokument. Har man redan från början varit tydlig med vad man vill så kan 
man med större sannolikhet förvänta sig rätt resultat. Kravspecifikationen är ett facit för att 
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kontrollera att de fått ett system som går helt i linje med deras önskemål. Dessutom ger 
kravspecifikationen möjlighet att från början ställa krav på det nya systemet samt leverantörerna. 
Även A. Granlund bekräftar behovet av en tydlig funktions- och kravspecifikation. Genom att 
från början ifrågasätta vad man vill få ut av systemet kan man få ut bättre anpassade lösningar.  
B. Langbeck förklarar hur det ser ut om man som företag inte själv har förmågan att ta fram en 
kravspecifikation. Då anlitar man en leverantör eller en konsult som får ta fram den. I denna 
situation måste man se till att man vet vilka krav man vill ha på produktionen och även se till att 
arbeta nära eller i samverkan med leverantören eller konsulten. Detta för att undvika 
kunskapsglapp i det färdiga systemet samt att produktionen inte får en för hög teknisk nivå. 
Kravspecifikationen visar tydligt vad man som företag förväntar sig av leverantörerna.  

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön är en av de drivande anledningarna till varför man väljer att automatisera menar J. 
Willerström från Sandvik Coromant. De har gjort ändringar i produktionen för att undvika 
arbetsskador och monotona rörelser. J. Willerström menar att de har sett att det lönar sig att se 
efter arbetsmiljön och undvika arbetsskador, både sett från arbetsmiljö- och kostnadsperspektiv. 
Han menar att det i slutändan är medarbetarna som får produktionen att gå framåt och då får 
medarbetarna inte bli sjuka. 
E. Nygren på Scania Oskarshamn delar J. Willerströms åsikter. Bättre arbetsmiljö kan vara ett 
incitament för att automatisera och det kan även ses som en av målsättningarna. När de bygger 
om och förändrar produktionslokalen är arbetsmiljön ett givet mål  och fokusområde.  

Detta har även B. Langbeck erfarenhet av. Han har sett att arbetsmiljön kan vara en stor faktor 
för att automatisera en process. Det kan handla om att man arbetar med starka kemikalier som 
gör det besvärligt med utsläpp och ångor. Då automatiserar man för människor inte ska vara i 
närheten av en sådan process. Automatisering sker även där det finns risker för arbetsskador. Ex, 
slipoperationer eller tunga lyft. Företag vill inte ha arbetsplatser där människan utsätts för fara 
likväl som människor inte vill arbeta för företag där de utsätts för fara. Ekonomin kan då få stå åt 
sidan eftersom automatiseringen för en bättre arbetsmiljö inte ger en direkt högre lönsamhet. 
Däremot tjänar man indirekt på det i det långa loppet då man undviker arbetsskador och 
dödsolyckor.  
Ett annat sätt att se på arbetsmiljön är den teori som Wallster (1994) presenterar. Där sätts 
kompetensanalysen i fokus och ska bidra till vilka åtgärder man ska ta i form av utbildning av 
personal samt provdriftsaktiviteter innan produktionssystemet tas i drift.  

Lönsamhet och investering 
Investeringar i avancerad produktionsutrustning eller produktionssystem kräver stor kunskap och 
ett systematiskt arbetssätt. Visar lönsamhetsberäkningarna att systemet blir för dyrt måste 
förenklingar och lindrigare tekniska lösningar väljas. Därför måste valet av teknik och dess nivå 
ske med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna (Tangen, Gröndahl, 2005). A. Feldmann 
bekräftar vikten av kostnadsanalysen. Han förtydligar och menar att det ska göras i alla typer av 
investeringar. Kostnadsanalysen ska besvara frågan ”Hur ska detta generera pengar? Både in och 
ut?”. A. Feldmann uppmärksammar dock att det finns en del nackdelar med kostnadsanalysen. 
Han menar att det är lätt att man som företag glömmer bort att tänka strategiskt.  

A. Granlund sätter stort vikt på strategi- och visionstänket men medger att utan belägg i 
kostnadsanalysen kan införandet av automatisering aldrig ske. Har man ingen ekonomi för 
införandet kan en installation aldrig ske, därför menar hon att det alltid är centralt att titta på 
kostnadsanalysen.  
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Lönsamhetsanalysen kan i vissa fall ses som det avgörande steget då man ska fatta beslut om 
investeringen, det bekräftar samtliga empiriobjekt, som talar om vikten av att ”räkna hem” en 
investering. Har man inte belägg i investeringskalkylen så kan det bli svårt att få ett positivt svar 
från ledningen.  
Man måste helt enkelt se till att investeringen är motiverbar eller lönsam. Både skälen för och 
emot investeringen måste vägas in innan detta kan säkerhetsställas. Det menar Wallster (1994) 
som i sin modell tog upp investeringen i fem olika kategorier, se avsnitt 2.1 Beslutsmodeller. 

M. Karlsson från Sandvik Coromant bekräftar Wallsters (1994) teori och menar att nya eller 
ändrade lagar kan komma och tvinga fram en investering. Detta anser även E. Nygren från 
Scania Oskarshamn och menar att det även handlar om Scania Oskarshamns ergonomi- och 
kvalitetsstandarder samt att EU-regler kan komma och påverka. För att standarderna ska 
uppfyllas så måste de automatisera. 
Men M. Karlsson menar att de vanligaste investeringarna görs då de måste ersätta en gammal 
maskin som gått ur tiden eller gått sönder, det bekräftar Wallsters (1994) teori om 
ersättningsinvesteringar. M. Karlsson poängterar att det sällan endast byter process, utan att man 
även ser till att utveckla den till en bättre version.  
B. Langbeck bekräftar Wallsters (1994) teori om rationaliseringsinvestering och menar att det är 
vanligt att investera av rationaliseringsskäl. Investeringen kan även behandla att man vill ha fler 
producerade produkter ut ur produktionen under samma tid (Wallster, 1994).  

Teknik 
Presenteras en allt för avancerad teknik bör man ha i åtanke att en grundläggande kurs kan 
komma till användning. Det handlar alltså om att hitta en nivå och svårighetsgrad på systemen 
som personalen kan manövrera. I annat fall kan problem med kompetens och kunskapsspridning 
uppstå i företaget (Wallster, 1994). Detta håller A. Granlund med om och konstaterar att en dyr 
och avancerad utrustning i slutändan kan leda till att företagen får ett kunskapsglapp.  
M. Karlsson från Sandvik Coromant menar att man från början bör upprätta en kravspecifikation 
som leverantörerna kan använda sig av och följa under projektets gång. Då kan man hålla 
tekniken på en önskad nivå. I slutändan handlar det mycket om att arbeta väldigt nära varandra 
så arbetet kan kontrolleras. Tar man hjälp av konsulter gäller det som företagare att vara 
uppmärksam, detta anser både A. Granlund och B. Langbeck. B. Langbeck konstaterar att 
konsulterna lätt kan lägga tekniknivån på en högre nivå än vad medarbetarna på företaget klarar 
av. B. Langbeck anser istället att konsulterna ska agera som en stödfunktion till projektet. 

Baines (2004) betonar att man ska vara noga med att ta fram rätt typ av teknik. Om man har som 
ambition att vara flexibel så är det ingen idé att ta fram en avancerad robotcell ifall 
omställningstiden är hög.  

Känslighet 
Vilket tidigare nämnts finns det en hel del risker som kan komma och störa projektet. En av 
dessa risker kan vara att likvida medel inte ställs till projektets förfogande som planerat. A. 
Granlund bekräftar situationen och menar att man ska vara medveten om att kapital kan komma 
och påverka mer än vad man tror. Utan likviditet och investerare har man i princip ingen chans 
att nå framgång i projektet.  

Andra risker kan vara att projektledaren behöver ersättas under projektets arbete. B. Langbeck 
poängterar betydelsen av att projektledaren kommer från det egna företaget. I detta sammanhang 
vill man att kunskapen är kvar inom företaget.  
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En tredje risk kan vara en förändrad marknadssituation för de produkter som ska tillverkas. Detta 
bekräftar A. Feldmann och menar att situationen snabbt kan förändras. Här gäller det att vara 
beredd på oförutsägbara händelser. Det kan vara en annan aktör som ger sig in på marknaden 
innan det egna företaget är redo eller att situationen i samhället drastiskt förändras.    
Ett annat sätt att se på känslighet är genom känslighetsanalysen, eller riskanalysen som den även 
kallas i en del sammanhang. Känslighetsanalysen ger företag möjlighet att bedöma de faktorer 
som mest påverkar lönsamheten och därmed bedöma de ekonomiska riskerna (Wallster, 1994). 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel sammanfattas de resultat som uppnåtts och verifieras mot tidigare presenterad 
frågeställning.  

 
 

5.1 Kartläggning av beslutsprocessen 
Examensarbetets syfte, som tidigare nämnts i avsnitt 1. Introduktion, är att kartlägga 
beslutsprocessen vid integrering av automation mot industriell produktion. Arbetet har påvisat 
betydelsen av att ha en genomtänkt och organiserad beslutsväg när det kommer till att fatta 
beslut om automatisering. I generella drag kan beslutprocessen sammanfattas enligt modellen 
nedan, se Figur 7. 

 

Modellen grundar sig i att man har en automationsstrategi som bekräftar att automationen på sikt 
följer företagets vision och mål. Efter att man utformat en sådan strategi kan man godkänna 
förslag och idéer som går i linje med denna. I själva beslutsprocessen ingår två viktiga 
beståndsdelar, idéfas samt förstudiefas. Under idéfasen föds själva idéen eller behovet och 
förstudien blir sedan till för att bekräfta om det går att genomföra idéen, både kostnadsmässigt 
samt tekniskt. Innan en förstudie påbörjas är det viktigt att alla involverade i projektet har en 
tydlig uppfattning av företagets övergripande visioner och mål. Detta för att beslutsunderlaget 
ska stödjas av företagets långsiktiga produktionsstrategier. 

 

5.2 Situationen idag  
Både forskarna samt verksamma inom tillverkningsindustrin bekräftar att det finns 
beslutsprocesser. Däremot kan det variera mycket mellan företag då samtliga företag har sitt 
individuella sätt att arbeta på. 
De tillfrågade verksamma inom tillverkningsindustrin bekräftar att de inte använder sig av 
beslutsmodeller när de ska fatta beslut om att automatisera och detta kan enligt forskarna bero på 
att det är svårt för dessa modeller att hitta till verkstadsgolvet. De framtagna modellerna är oftast 
inte anpassade för att direkt implementeras i produktionen och detta leder till att 
beslutsmodellerna inte utnyttjas i den utsträckning som man skulle vilja. 

De verksamma företagen har däremot en beslutsprocess de följer. Denna process är ofta 
utformad efter tidigare erfarenheter och kunskap som företaget tagit del av från både tidskrifter, 

• Hur	  ska	  
automationen	  
gynna	  företagets	  
övergripande	  
vision	  och	  mål?	  

Automationsstrategi	  

• Behov	  
uppenbaras	  
• Mässor	  
• Försäljare	  
• Nya	  lagar	  

Idéfas	  
• KravspeciIikation	  
• Arbetsmiljö	  
• Teknik	  
• Säkerhet	  
• Lönsamhets-‐
beräkningar	  
• Riskanalys	  

Förstudiefas	  

• Det	  tidigare	  arbetet	  
ligger	  till	  grund	  för	  
beslutsunderlaget	  

Beslutet	  fattas!	  

Figur 7: Modell över beslutsprocessen, då automationsstrategin ligger som grund. 
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informativa mässor samt andra kunskapsgivande aktiviteter. Om projektet är av sällsynt karaktär, 
d.v.s. sker väldigt sällan, så ”uppfinns hjulet”. Tar man däremot in konsulter så är det inte 
ovanligt att de arbetar efter rutiner då de har en slags expertis samt erfarenhet inom sättet att 
arbeta på. 
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel sammanfattas examensarbetets slutsatser. Dessa slutsatser har uppenbarats under 
arbetets gång och har slutligen sammanfattats och fastställts enligt nedan.  

 
 

Det finns en hel del att säga om beslutsprocessen vid integrering av automation. De slutsatser 
som vi har dragit under det här examensarbetet är följande: 

• En beslutsmodell bör ingå som ett naturligt inslag i beslutsprocessen. 
• Företag arbetar efter en beslutsprocess istället för en beslutsmodell. 
• Företag skulle fungera effektivare om det fanns tydligare modeller och riktlinjer att följa. 
• Utforma en automationsstrategi utifrån företagets produktionsstrategi. 
• Bekräfta att idén ligger i linje med automationsstrategin. 
• För en lyckad investering ska en grundlig förstudie genomföras. 

När de kommer till att fatta beslut om automation anser vi att det är viktigt att man följer en 
tydlig process samt att man tar hjälp av någon av de befintliga beslutsmodellerna.  Vi anser att 
genom att arbeta efter en modell så kan företag snabbare fatta pålitliga beslut. Beslutsmodellen 
säkerhetsställer att de aspekter som rör automationen behandlas och fungerar sedan som en 
stödfunktion under förstudien. Effektiviteten för beslutsprocessen ökar genom att man från 
början har tillgång till riktlinjer vars syfte är att stötta projektet. 
Det framgick från intervjuerna med företagen att de arbetar enligt en beslutsprocess, istället för 
en uppskriven beslutsmodell. Vi anser att en beslutsmodell skulle gynna företag i beslutsfattande 
situationer. Modeller är även till hjälp för att avgöra varför och när det är lämpligt att 
automatisera. 
Innan en beslutsprocess påbörjas måste det finnas en automationsstrategi som besluten kan 
grunda sig i. Vi anser att strategin bör vara lättillgänglig för alla i företaget och att man inte bör 
vidareutveckla en idé som inte kan motiveras i automationsstrategin. Automationen blir lättare 
att motivera om en tydlig dokumentation finns tillgänglig.  

Vi anser att en grundlig förstudie är viktig då den ger en klar och tydlig bild för hur 
automatiseringen ska se ut. Genom att sammanställa en kravspecifikation får både leverantörer 
och aktörer en djupgående uppfattning av de krav man har på varandra. Företaget får möjlighet 
att analysera olika situationer innan det sker. Detta bidrar till en större och starkare medvetenhet 
samt ökar företagets förtroende för idén. De kostnadsanalyser som görs i förstudien kan både 
styrka och motbevisa förslaget om att automatisera. Dessa ger en bra bild över investeringen och 
lönsamhetsberäkningarna och är i många fall en dragande anledning till varför man önskar att 
automatisera. 
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 I 

BILAGA A: Modell baserat på automationsstrategi 

Figur 1: Modell baserat på automationsstrategi (Granlund, 2014). 
  
  



 II 

BILAGA B: Produktionsinvesteringsprocessen 

Figur 1: Produktionsinvesteringsprocessen (Tangen, Gröndahl, 2005). 


