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Innehåll



De första industrirobotarna i Sverige användes 

inom Asea (ABB) i början av 1960-talet och sedan 

dess har automationen inom industrin bara fort-

satt att utvecklas.  Begreppet ”automation” kan 

innehålla många olika komponenter: traditionella 

robotar, kollaborativa robotar, specialmaskiner, 

effektivisering, kvalitetskontroll med mera.  

I grunden handlar egentligen automation om  

att istället för att göra något manuellt, t ex  

enkel för flyttning av gods mellan olika stationer,  

bygger vi en maskin som gör det. Ofta kan det 

handla om olika typer av automation där både  

maskiner, robotar och människor kan vara del-

aktiga och interagera i processen att exempelvis 

förflytta produkter från en station till en annan  

i produktionen. 

Automation och robotar är heller inte alltid  

synonymt med stora, genomgripande förändring ar 

eller gigantiska investeringar. Det kan lika gärna 

handla om att man med små steg auto matiserar 

några enstaka moment i en produktionsprocess 

för att sedan fortsätta bygga vidare när man  

känner sig trygg med den första automatiseringen.

Fler jobb, visar forskningen

Tvärtom vad många tror innebär automation inte 

att jobb försvinner. Olika arbetsuppgifter kan 

förändras, effektiviseras eller försvinna – men 

människorna finns kvar. De kan istället exempelvis 

utbildas eller växa in i andra arbetsuppgifter som 

skapar mer värde för företaget. 

I en studie från Uppsala universitet och London 

School of Economics som publicerades nyligen  

pekar resultaten faktiskt på raka motsatsen till 

färre jobb. Det visar sig att företag som auto-

matiserar sin produktion med industrirobotar  

ökar produktiviteten, sänker priserna och höjer 

lönerna — men drar inte ned på personal. ”En  

tolkning av våra resultat är att företagen får en 

ökad efter frågan och expanderar, vilket gör att 

man inte behöver minska personalstyrkan”, säger 

Georg Graetz, en av forskarna bakom rapporten. 

Källa: Dagens Industri

Erfarenhet och kompetens ökar

Naturligtvis kräver en automatisering av  

verksamheten sin egen kompetens och erfarenhet. 

Åsa Nordin, chef för Robotdalens kärnområde  

industrirobotik, menar att de ser fortfarande att 

svenska företag har en bristande erfarenhet av  

automation, digitalisering och robotisering.  

Orsakerna till den låga investeringstakten  

varierar, men de främsta skälen kan vara  

bristande upphandlingskunskaper, outbildad  

personal, samt historiskt sett har det saknats 

robot- och automationslösningar för små  

tillverkningsserier. Den här situationen håller  

förhoppningsvis på att förändras till det bättre, 

inte minst genom olika satsning som exempelvis 

Automationsutmaningen från Tillväxtverket. 

Källa: Robotdalen

1. Automation i industrin



Erfarenheterna från de företag som genomfört  

en automation brukar vara positiva och helt  

samstämmiga. Först och främst bidrar en auto-

mation till en tydlig kvalitetssäkring i produktionen. 

Kvaliteten blir av naturliga skäl jämnare när en 

maskin snarare än en människa, eller flera,  

utför arbetsmomenten.

En ytterligare positiv effekt av automation är att 

arbetsmiljön, framför allt ergonomiskt, blir bättre. 

Vissa arbetsuppgifter och miljöer kan vara mindre 

nyttiga för människor på olika sätt – där kan en 

maskin eller robot lösa ett arbetsmiljöproblem. 

Företaget får också möjlighet till en volymökning  

– ökad produktivitet – genom en automation.  

En maskin kan fortsätta att producera, timme  

efter timme. Man kan få ut betydligt mer produk-

tion i verksamheten under ett dygn än innan.

Automation innebär normalt en kostnadsbesparing 

för företaget, vilket bidrar till en snabbare pay-off 

på investeringen. Personen som tidigare utförde 

de aktuella arbetsuppgifterna kan exempelvis  

frigöras för andra uppgifter, vidareutbilda sig  

eller liknande. En underliggande tanke i all  

automation är att maskiner och robotar ska  

användas till det som de är lämpade för: att  

utföra samma arbetsmoment gång på gång, utan 

att bli trötta eller distraherade som vi människor  

kan bli under ett långt arbetspass. 

Ökad konkurrenskraft och tillväxt

Automation bidrar ofta till både ökad konkur rens-

kraft och tillväxt. Många experter menar att  

robotarna kommer att bli nödvändiga av konkur-

rensskäl. Ökad spridning och rätt användning  

av industrirobotar är nödvändigt för att behålla  

konkurrenskraften i svensk industri, säger  

ex empelvis Swira (Swedish Industrial Robot  

Association). Swira är en branschförening som  

arbetar med att stimulera utveckling och använd-

ning av robotteknik och är ett samlande forum  

för intressenter inom svensk robotautomation. 

Att införa viss automation är också en strategi  

för att möta bristen på arbetskraft i industrin.  

Tre av fyra teknikindustriföretag måste redan  

idag anpassa sin verksamhet efter bristen på  

kompetens enligt Teknikföretagens rapport  

”Vinna eller försvinna”. Allteftersom arbetsuppgift-

erna inom industrin förskjuts från montering  

och mekanik mot underhåll, it och robotteknik  

krävs idag nya kompetenser. Genom att införa  

automation i vissa delar av verksamheten kan 

medarbetare frigöras för kompetensutveckling 

och för arbetsuppgifter som är mer anpassade  

för dagens krav inom industrin. 

2. Automation, vinster  
och tillväxt



De stora branscherna för automation är  

traditionellt bilindustrin, verkstadsindustri,  

elektronikindustrin och livsmedelsproduktion.  

”Pick n’ place”, förflyttning av produkter och  

gods är typiska verksamheter där vi ser direkta 

vinster av automationen. 

Robotar som sätter samman saker kommer också 

spela en allt större roll i industrin generellt.  

Monteringen sker idag ofta manuellt, kompo-

nenterna kan komma från många olika leveran-

törer och monteringsmomenten är ofta slitsamma 

för kroppen. Dessutom går den manuella monte-

ringen ibland långsammare än önskvärt.

Lågt hängande frukter

Oavsett vilken bransch eller typ av verksamhet 

vi talar om är det ett klokt råd att börja med att 

automatisera de enklaste utmaningarna. En vanlig 

ambition är att roboten eller maskinen ska lösa 

alla våra problem – och det slutar dessvärre ofta 

i stora, komplexa och onödigt kostnadskrävande 

lösningar. Börja i stället i det lilla, med det enkla 

och greppbara, och bygg sedan vidare efterhand. 

Att utvärdera och titta närmare på monotona, 

repetitiva arbetsuppgifter är exempelvis ofta  

en bra början på en automationsprocess.

Ett annat förslag är att själv se över hur du kan för-

enkla inför en automation. Genom att exempelvis 

förändra en arbetsuppgift en aning eller inte 

bara titta på en station i taget, kan automationen 

bli betydligt enklare än annars. 

Ett vanligt sätt att starta en automationsprocess 

är att göra en intern förstudie. Då kan ni tillsam-

mans reda ut begreppen och komma fram till en 

idé om var en automation kommer att göra mest 

nytta och ge störst avkastning.

Sverige bland fem i topp

Automation med maskiner, robotar eller andra 

inslag är vardagsmat och ett normalt arbetssätt 

i många grenar av svensk industri idag. Sverige 

ligger till exempel i topp fem bland de länder i  

världen där användningen av industrirobotar är 

som allra mest intensiv. Här går 240 robotar per 

10.000 industriarbetare, att jämföra med 106  

per 10.000 industriarbetare i Europa i genomsnitt.  

Bara i Sydkorea, Singapore, Japan och i Tyskland  

är densiteten högre. 

– Vi har över tio globala branschledande bolag 

inom industri, och för ett land med 10 miljoner 

invånare är det helt unikt, säger Johan Stahre,  

professor i produktionssystem vid Chalmers  

tekniska högskola. 

Källa: Ny Teknik

En ganska trygg gissning är att automatiseringen 

bidrar till att Sverige är en så framgångsrik  

industrination globalt.

3. Gör en plan för din  
automation



Det finns självklart inget enkelt svar på frågan om 

vad automatisering kostar. Typ av företag, bransch, 

antal skift, antal operatörer – varje projekt har  

sina egna specifika förutsättningar. Ett sätt att 

åtminstone få en uppfattning om investeringens 

storlek och avkastning är att räkna antalet  

operatörstimmar som sparas in för det aktuella  

arbetsmomentet och sätta det i relation till  

investeringens storlek och den planerade åter-

betalningstiden. Det finns beräkningsverktyg  

som bryter ner hela investeringen till exempelvis 

vad kostnaden blir per driftstimme.

Ett annat sätt kan vara att se till volymökningen; 

att med samma antal medarbetare få ut en  

betydligt större volym i produktionen. Idag är  

det på många håll svårt att hitta arbetskraft  

– en vinst med automation är då att använda  

maskiner och robotar där det passar, istället för 

att nyanställa eller på olika sätt försöka kompen-

sera för bristen på medarbetare i produktionen.

Lönsam flexibilitet

En maskin eller robot som används för en uppgift 

kan också anpassas för att göra andra saker.  

Om verksamheten av olika skäl skulle förändras,  

så behöver investeringen inte alls vara bortkastad. 

Då kan oftast roboten anpassas till den nya  

uppgiften, eller till exempel utföra andra uppgifter 

på andra tider.

Relevanta punkter att diskutera

En kalkyl börjar med en diskussion kring följande 

punkter, innan beslut om en automation tas:

• Kostnaden per produkt samt indirekta kostnader 

• Hur stor volym har vi nu och prognos framåt 

•  Vad påverkas av automationslösningen  

(sänkta och höjda kostnader) 

• Beräkna kostnadssänkningen realistiskt 

•  Bedöm kundbehov/möjliga prisjusteringar  

med ny automationslösning (tex bättre kvalitet 

till lägre kostnad ger möjlighet till ökad volym) 

•  Satsningen – vad kan vi investera – om vi t ex  

har krav på̊  max 3 års återbetalningstid 

Ett sätt som många företag använder för att få 

svar på dessa punkter och andra viktiga frågor  

inför en automatisering, är att göra eller beställa 

en förstudie av ett specialistföretag. Om det  

handlar om en lite större investering är det klokt 

att lägga lite resurser på att ordentligt undersöka 

förutsättningar och beräkna resultat innan man 

gör en upphandling och ett stort, ibland omvälvan-

de, projekt sätter igång. Dessutom är det inte  

säkert att företaget självt har de kompetenser 

som krävs för att kunna göra en bedömning av 

automationsbehovet, till exempel när det gäller 

teknik, IT, produktion, ekonomi, kvalitet, miljö och 

andra aspekter i verksamheten som kan beröras.

Flera finansieringsalternativ

En viktig sak att tänka på är att priset för exempel-

vis en robot bara är en del av investeringen.  

Roboten är bara hårdvaran; den behöver program-

meras och anpassas för sitt ändamål, vilket  

självklart också innebär kostnader. I många  

fall finns det flera olika finansieringsformer att  

fundera över, bland annat olika leasingupplägg  

där man pratar om månads- eller till och med tim-

kostnad snarare än totalkostnad för en automation.

4. Räkna på din investering



Självklart vill de flesta veta hur stor investering 

man behöver göra och när man kan räkna hem 

den. En vanlig fråga till ett automationsföretag 

är till exempel: ”Vi har en idé, kommer det här att 

fungera? Och vad kostar det?”. Ett specialist företag 

inom automation kan då åta sig att göra en  

bedömning, analys eller förstudie och komma  

med en rekommendation.

Men en konsultanalys kostar förstås pengar  

och det finns mycket man kan göra själv internt 

inför en automationsupphandling. Här har vi  

sammanställt ett antal detaljfrågor som är  

viktiga att tänka igenom, och helst besvara,  

inför en automatisering för att få en bild av förut-

sättningarna. Analysen och rekommendationen  

blir betydligt enklare och effektivare om de här  

frågorna har fått lite uppmärksamhet i förväg.

Vilka detaljer ska hanteras av roboten?

• Storlek på detaljerna, geometri?

• Vikt på detaljerna?

• Hur många varianter?

• Vilka volymer?

• Takttiden, cykeltid på detaljerna?

Storlek och funktion på automations
lösningen?

• Hur länge vill ni köra obemannat?

• Hur stor yta finns till förfogande?

•  Hur ser processen ut innan och efter bearbetning, 

produkt i pall, magasin, huller om buller i låda?

• Ytkrav på detaljerna?

• Vill ni även kunna köra manuellt i maskinen?

• Antal skift?

• Teknisk standard, krav på material vi använder?

• Har ni önskemål om robotfabrikat?

• Operatörernas robotvana?

Vilken maskintyp skall betjänas?

• Är maskinen förberedd för att robotbetjänas?

Leverans, Budget

• Finns en budget?

• Hur lång payofftid räknar ni med?

•  Leveranstid, när behöver ni vara igång med  

produktionen?

Maskinsäkerhet och CEmärkning

Ytterligare en aspekt i en automatisering är att 

vara klar över vilka lagkrav som gäller och var  

ansvaret ligger för säkerheten. Maskintillverkare  

är enligt lag ansvariga för att tillverka säkra  

maskiner. När maskinen sedan är klar övergår 

ansvaret till ägaren i och med övertagandet av 

maskinen. Arbetsgivaren garanterar också att 

medarbet arna har en säker arbetsplats. Den  

internationella lagen är utförlig och tydlig när det 

gäller maskin säkerhet. Det är mycket att hålla 

ordning på; CE-märkning, alla direktiv och lagkrav 

kring företagets maskiner.

5. Tips inför din automation



En maskinlinje

Arbetsmiljöverket klargör på sin hemsida vad som 

gäller när det gäller CE-märkning för enskilda  

maskiner och när de kopplas ihop med andra  

enheter. Myndigheten ställer tydliga frågor som 

exempelvis: ”Hur är det med din maskinlinje?  

Har den blivit riskbedömd, och eventuellt  

CE-märkt, som en enhet?”. 

Varje maskin som ingår i en maskinlinje kan vara 

riskbedömd och CE-märkt var för sig, men det  

är inte tillräckligt enligt lagkraven. Nya risker 

tillkommer normalt då de enskilda maskinerna 

kopplas ihop till en maskinlinje och därför behöver 

även en totalbedömning göras av säkerheten. 

Arbetsmiljö verket går på sin hemsida igenom  

olika begrepp och ger exempel på̊  hur olika typer 

av maskinlinjer kan se ut, vad som räknas som  

en maskin och vilka regler som gäller i olika  

situationer. Läs mer om CE-märkning och maskin-

säkerhet på www.av.se. 

Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte av 

automation så finns det några absolut grundlägg-

ande ställningstaganden att fundera över. Dessa 

relativt enkla punkter är ofta skillnaden mellan en 

lyckad implementering och en automation som inte 

ger de önskade positiva resultaten. 

Börja med göra en kartläggning av den aktuella 

processen, antingen själva eller med hjälp av en 

konsult. Gå sedan igenom den här checklistan så 

noggrant som möjligt – så är du igång.

  Vilka förbättringar kan automation tillföra  

i vår verksamhet?

  Hur börjar vi?

  Vilka krav ska vi ställa?

  Hur upphandlar vi för att nå det resultat  

vi önskar?

  Har vi en tillräcklig budget för automatisering?

  Hur komplicerad är vår verksamhet?

  Behöver vi en lösning för långa eller  

korta serier?

  Vad ska vi automatisera – kan vi begränsa  

omfattningen till att börja med?

  Vilka befattningar i organisationen kommer 

att beröras – och vilka är deras behov?

  Har vi med oss våra medarbetare på  

automatiseringsplanerna, har de viktig input  

för processen?

Har ni funderingar eller frågor kring ett automa-

tions projekt, tveka inte att kontakta oss.

6. Liten checklista 
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