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Titel: Utveckling av utvärderingsmodell för automatiseringsinvesteringar inom 

produktion - En fallstudie av Gnotec Kinnared AB 

Syfte: Syftet med studien är att bidra med fördjupad kunskap och förståelse av 

automatiseringsinvesteringar inom produktion och den påverkan de har på verksamheter. Syftet 

är även att utveckla en flerdimensionell utvärderingsmodell – vilken ämnar utgöra ett konkret 

verktyg för att kunna skapa sådan kunskap och förståelse. Ytterligare ett syfte med studien är 

att hjälpa Gnotec Kinnared AB med deras uttalade behov; att få en djupare förståelse och 

kunskap av deras strategiska investering i en automatiserad 400ton servopress. 

Metod: I studien appliceras huvudsakligen en deduktiv approach; en utvärderingsmodell för 

automatiseringsinvesteringar inom produktion utvecklas för att sedan testas på ett verkligt fall 

– Gnotec Kinnared AB och deras strategiska investering i en automatiserad 400ton servopress.  

Resultat: Resultatet av modellutvecklingsprocessen är PLIMA – en flerdimensionell 

utvärderingsmodell för automatiseringsinvesteringar inom produktion. Enligt slutsatser som 

dras av det empiriska testet, bedömds modellen som valid och funktionell för att skapa 

fördjupad kunskap och förståelse av automatiseringsinvesteringar inom produktion och den 

påverkan de har på verksamheter. PLIMA visade sig även i det empiriska testet att generera fler 

bidrag utöver det huvudsakliga bidrag som modellen är utformad för. 

Resultatet av studien är även att framhäva viktiga lärdomar av automatiseringsinvesteringar 

inom produktion, vilka kategoriseras inom åtta områden. Genom att inkorporera dessa kan 

företag öka sannolikheten att en investering i och implementering av automatisering inom 

produktion blir framgångsrik. Lärdomarna kan utnyttjas både av företag som tidigare saknar 

erfarenhet av automatiseringsinvesteringar inom produktion, och av företag som har sådan 

erfarenhet. 

Resultatet av den utförda utvärderingen av Gnotec Kinnared AB strategiska investering i en 

automatiserad 400ton servopress är att investeringen kan betraktas som framgångsrik, men att 

investeringen inte är att betrakta som optimerad. Det är viktigt för att realisera den fulla 

potentialen av investeringen att de identifierade problemen åtgärdas – vilka kan bemötas genom 

att tillämpa studiens konkreta åtgärdsförslag. 
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Kapitel 1 
 

Inledning 
 

Inom detta inledande kapitel kommer studiens inriktning att diskuteras och framhävas. Kapitlet 

är strukturerat enligt följande fem avsnitt. Bakrundsavsnittet introducerar ämnesinriktningen 

automatisering, där utvecklingens genomslagskraft i samhället presenteras samt varför ett 

investeringsbeslut i automatisering idag utför en nödvändighet för flera företag. Avsnittet 

efterföljs av en problemdiskussion där tidigare forskning kring automatisering diskuteras. Inom 

avsnittet tydliggörs vad denna studie ämnar utreda, samt varför det finns ett teoretiskt och 

praktiskt behov för detta. Problemdiskussionen utmynnas sedan till studiens formulerade 

frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas med att framhäva en sammanställning av studiens 

fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund 
Automatisering utgör en del av modern tillverkning och betraktas av flera som en global trend 

(Fay et al. 2015; IFR 2016a; Oesterreich & Teuteberg 2016). Automatisering kan definieras 

som ett delvis eller fullständigt ersättande av människor med teknologi för att utföra olika 

fysiska och/eller kognitiva aktiviteter (egenutvecklad definition; hur och varför tydliggörs under 

studiens teoretiska kapitel, under 3.2 Definition av automatisering). International Federation of 

Robotics (IFR), en organisation som årligen publicerar global statistik av framväxten av 

industriella robotar (IFR 2016b), sammanfattade utvecklingen av automatisering tydligt i sin 

senaste rapport World Robotics 2016 Industrial Robots. I rapporten framgår det att 

försäljningen och efterfrågan av industriella robotar (dvs. högteknologiska maskiner som 

möjliggör automatisering) har under de senaste åren nått rekordnivåer globalt. Mellan år 2010 

och 2015 ökade exempelvis den globala genomsnittliga försäljningen av industriella robotar 

med 16 % per år, en ökning som aldrig tidigare varit så hög, varvid 2015 stod för den enskilt 

högsta siffran. Samma mönster återfinns när resultatet nedbryts inom världsdelar; Asien, 

Europa, Amerika som exempel uppvisar alla rekordsiffror under de senaste åren, där 2015 för 

samtliga representerade det enskilt högsta årliga värdet. Rapporten skänker även en tydlig 

prognostisering av framtiden; utvecklingen av automatisering, särskilt inom Europa, kommer 

fortgå i ännu högre takt – redan 2019 beräknas den årliga försäljningen av industriella robotar 

globalt uppgå till 2,6 miljoner; omkring en miljon fler enheter än under rekordåret 2015 (IFR 

2016a).  
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Förklaringen bakom automatiserings framväxt härleds av flera till den moderna världens 

utveckling; en värld präglad av global konkurrens och höga kundkrav (IFRS 2016; Pilsung, 

Tew & Songzhen 2015; Saliba, Zammit & Azzopardi 2016). Saliba, Zammit och Azzopardi 

(2016) förklarar att globaliseringen och de ökade kundkraven har resulterat till en utmanande 

verklighet för företagen; samtidigt som de tvingas sänka sina produktionskostnader måste de 

även uppnå ökad flexibilitet och variation. För tillverkande företag i industriella länder, 

karaktäriserade av höga lönekostnader, utgör automatisering av produktion i de flesta fall en 

oundviklig förutsättning för att upprätthålla konkurrenskraften (Frohm 2008; Saliba, Zammit 

och Azzopardi 2016). Ett högaktuellt exempel på detta är tillverkningen av 

lågkostnadsprodukten Billy bokhylla (världskänd produkt från IKEA); trots de höga 

lönekostnaderna i Sverige, och trots möjligheten för IKEA att införskaffa denna 

lågkostnadsprodukt globalt, har familjeföretaget Gyllensvaans möbler lyckats behålla 

tillverkningen i sitt företag i Sverige – tack vare högteknologisk automatisering (Gyllensvaans 

möbler 2017; Karlsson 2013). 

Det är emellertid inte enbart produktivitetsökning och eventuell förminskning av lönekostnader 

som utgör anledningen till varför företag väljer att investera i automatisering. Groover (2015) 

framhäver exempelvis ytterligare anledningar såsom ökad produktkvalitet, minskad ledtid, 

utföra processer som inte går att utföra manuellt, och framförallt, undvika kostnaden associerad 

med det indirekta investeringsbeslutet att inte automatisera. Wickens (2004) framhäver även 

anledningar såsom att låta maskiner överta farliga arbetsuppgifter, komplicerade 

arbetsuppgifter samt arbetsuppgifter som för människan kan betraktas som otrivsamma. 

Investeringsbeslutet att automatisera kan därför baseras på flera olika anledningar, vilka är 

viktiga både ur ett företagsekonomiskt perspektiv, men även ur ett mänskligt perspektiv. 

Det är även viktigt att förtydliga, likt den egenutvecklade definitionen ovan understryker, att 

automatisering inte enbart anspelar på en produktionskontext. Automatisering anspelar på ett 

ersättande av människor med all form av teknologi; det vill säga inte enbart industriella 

tillverkningsmaskiner. Ett exempel på detta är framväxten av marketing automation 

(marknadsföringsautomatisering); något som inom Aptecos senaste ”Trend Report 2015/2016 

Data driven marketing” benämns som en trend och vad som snart kommer bli ”ett måste” för 

företag (Davis 2016). Davis (2016) framhäver att varannan person (dvs respondenter i studien) 

använder sig redan idag av marknadsföringsautomatisering, och att 25 % som ej gör detta idag 

planerar att implementera det inom kommande år. Ett annat exempel på område där 

automatisering växer sig kraftigt inom är Business Intellegience (BI); datorstödda prediktiva 
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och avancerade analytiska verktyg utgör det kraftigaste tillväxtsegmentet inom den analytiska 

marknaden, varvid automatisering utgör en avgörande del av verktygens framgång. Redan 2018 

prognostiseras att över hälften av alla stora organisationer globalt kommer att tillämpa sådana 

avancerande analytiska verktyg (Gartner 2016).  

Ovanstående exemplifiering utgör enbart en fraktion av applikationsområdena för 

automatisering, men skänker en tydlig bild av utvecklingens genomslagskraft. Automatisering 

revolutionerar redan idag en mängd olika områden inom verksamheter, och prognostisering för 

framtiden visar föga tecken på en annan realitet; snarare tvärtom. Automatisering utgör en del 

av framtidens företag, och effektiviseringspotentialen är enorm.  

1.2 Problemdiskussion 
Den tidigare forskningen kring automatisering som teknologi, och av automatisering som ett 

investeringsbeslut, kan enkelt i en summerad mening förklaras som varierad och i många 

avseenden specifikt fokuserad på särskilda områden/dimensioner. För att enklast framhäva 

detta, och skapa en förståelse för vad som ligger till grund för det identifierade problemet, ska 

jag i nedanstående stycken först beskriva tidigare forskning kring respektive relevant område. 

Efter att detta är presenterat kommer problematiken och vad som saknas i tidigare forskning att 

preciseras, samt varför det för praktiken och forskningen finns ett behov av att bemöta detta. 

Slutligen framförs hur denna studie ämnar bemöta problematiken, vilket utmynnar till studiens 

frågeställningar och syfte. 

Automatisering inom produktion avser i sin principiella mening produktionsteknologi, varför 

det inte är förvånande att ämnet ådrar sig starkt intresse från forskningsområden såsom 

ingenjörsvetenskap och teknologiskt inriktade forskningsområden (såsom datalogi). Ifall 

exempelvis en kombinerad databassökning av vetenskapliga artiklar görs med begreppen 

”automation” ”och” ”manufacturing”, med sortering på relevans, framgår det tydlig dominans 

av ingenjörs- och teknologiskt inriktade artiklar (exempel: Giriraj & Muthu 2013; Guo-Hua 

2014; Jackson et al. 2011; Lago et al. 2011; Li et al. 2013; Salwe & Dahake 2014); Wadhwa, 

Zhang, Yu & Wang 2011) 

Ifall specifikt utvärdering av automatisering diskuteras, framgår ett frekvent förekommande 

koncept och mönster bland tidigare forskning; Level of Automation (LoA) (Frohm 2008) - 

vilket på svenska kan översättas till grad/nivå av automatisering För att sammanfattningsvis 

beröra LoA innehar konceptet en mängd olika definitioner och tillhörande taxanomier, vilka 

genom tiden har utvecklats (Amber & Amber 1962; Billings 1997; Endsley 1997; Frohm 2008; 
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Groover 2001; Kern & Schumann 1985; Parasuramann, Sheridan & Wickens 2000; Sheridan 

1980).  Summerat kan LoA betraktas som ett koncept där det huvudsakliga syftet består i att 

försöka uppnå en optimal uppgiftsfördelning emellan människa och maskin – det vill säga 

enkelt uttryckt; vilken grad/nivå av automatisering som är optimal. LoA konceptet har 

applicerats i en mängd olika vetenskapliga artiklar (Frohm 2008; Lindström & Winroth 2010), 

där det intressanta för diskussionen är att ett tydligt mönster bland dessa framgår.  

Mönstret som framgår är att LoA konceptets definitioner, taxonomi och de studier som har 

tillämpat det är starkt präglat av forskningsområdet human factors (Frohm 2008; Wickens 

2004). Human factors kan sammanfattningsvis förklaras som studier och vetenskap om 

människan (förmågor, begräsningar, karaktäristiska drag), vilket appliceras inom design och 

utvärdering av exempelvis maskiner, system, arbetsuppgifter, arbetsmiljöer med syftet att 

optimera mänsklig prestation, välmående och säkerhet (Dempsey, Wogalter & Hancock 2000). 

Med andra ord, för att omsätta detta i betydelsen av hur dessa artiklar utgör en form av 

utvärdering av automatisering, innebär det följande. Automatisering studeras och utvärderas 

med utgångspunkt i hur det påverkar människor, såsom mental arbetsbelastning (ex Balfe, 

Sharples & Wilson 2015; Manzey et al. 2011; Sauer, Nickel & Wastell 2013), människans 

förmåga att uppfatta olika saker i omgivningen under arbete (ex Jipp & Ackerman 2016; 

Manzey et al. 2011) och övriga aspekter som utgår från människan och dess upplevelse samt 

prestation. 

Human factors forskningsområdet, och det som är av intresse för sådana studier, påminner i 

många avseenden om det svenska arbetsmiljö begreppet. Hur denna överensstämmelse ser ut 

kommer att tydliggöras under studiens teoretiska kapitel, men för att cirkulera vad som för 

diskussionen är relevant, är det följande. Arbetsmiljödimensionen utgör en stark utgångspunkt 

för flertalet studier som väljer att applicera LoA konceptet för att utvärdera vilken effekt 

automatisering har. 

Detta utgör en första indikation på det problem som denna studie tar sin utgångspunkt i och vad 

som inledningsvis nämnde; nämligen den specifika fokusering kring en dimension som präglar 

tidigare forskning avseende utvärdering av automatisering. 

Låt mig fortsätta diskussionen, och ytterligare påvisa hur denna specifika fokusering av en 

dimension uppenbarar sig i övriga fall. Först och främst kan LoA utifrån ett 

produktionsperspektiv kort nämnas. En applikation av LoA utifrån ett produktionsperspektiv 

utgör ett bristande område inom forskningen, det vill säga få studier har utfört detta (Frohm 
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2008), vilket delvis kan förklaras av human factors dominansen. En annan problematik, vilket 

kan härledas till samma orsak, är att det var först när Frohm (2008) utvecklade konceptet som 

LoA blev specifikt utformad utifrån en produktionskontext; varför det utvecklade konceptet i 

relativ mening kan betraktas som tämligen ny. För att exemplifiera med en nyligen utförd artikel 

som applicerar Frohms (2008) produktionskontextsanpassade LoA kan Choe, Tew och Tongs 

(2015) artikel nämnas, där fokus för studien var att utvärdera i en simulering hur olika LoA 

nivåer påverkade ett materialhanteringssystems flexibilitet. Med andra ord, för att återkoppla 

till den specifika fokuseringen, var utvärdering av fokus här att studera automatisering utifrån 

olika nivåer (enligt LoA) och vilken effekt detta får på dimensionen flexibilitet. 

Ovanstående stycken exemplifierade tidigare forskning avseende utvärdering av 

automatisering. Ifall nu diskussionen riktas mot att betrakta automatisering som en investering, 

det vill säga utvärdering av en investering i automatisering, finns det viktiga aspekter att 

framhäva. Låt mig först exemplifiera tidigare forskning, för att sedan diskutera varför en 

investering i automatisering sätter en unik prägel på diskussionen; varför en investering i 

automatisering särskiljer sig mot en övrig investering. Sjøbakk, Thomassen och Alfnes (2014) 

studie kan betraktas som en form av investeringsutvärderingsstudie av automatisering, då de 

fokuserar på att studera implikationen av ett norskt företags investering i automatiserad 

svetsning. I studien intas dock en mer beskrivande ansats där effekter av investeringsbeslutet 

(såsom förändrade kunskapskrav, ökad tillgänglig processtid etc.) presenteras, där även i viss 

mån LoA konceptet integreras och diskuteras. Dock görs ingen ansats i att utvärdera 

investeringen efter dess lönsamhet (företagsekonomiskt perspektiv), och effekterna av intresse 

kopplas inte ihop i någon djupare mening med syftet att skapa en flerdimensionell uppfattning. 

Ett kontrasterande exempel är studien av Shortall et al. (2016), varvid lönsamheten utgör fokus 

– i form av att lönsamheten av investering i automatisering inom mjölkning utvärderas. Även 

här integreras LoA konceptet in i en viss utsträckning, dock inte i någon djupare mening. Vad 

som däremot inte berörs och integreras in i utvärderingen, är övriga effekter såsom exempelvis 

produktivitet, flexibilitet och övriga prestationsrelaterade mått – vilket återigen påvisar den 

fokuseringen på en specifik dimension.  

 Ovanstående två artiklar exemplifierar vad den specifika fokuseringen innebär avseende 

studier som kan hänföras till utvärdering av en investering i automatisering. Vad det viktiga att 

framlägga dock, är varför automatiseringsaspekten skapar en unik prägel på denna diskussion. 

Ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv, vilket avseende investeringsutvärdering ofta innebär 

lönsamhetsutvärderingar och investeringskalkyleringar, får automatiseringsaspekten unika 



 

6 

 

implikationer. Automatisering innebär en komplexare produktion, och i likhet vad Kaplan och 

Atkinson (1998) diskuterar om investeringar i ny teknologi – utgör ofta ett vanligt misstag att 

vid sådana investeringar underskatta eller missa att kvantifiera merkostnaderna i form av 

utbildning och inlärning av teknologin, samt själva mjukvaruoptimeringen som naturligt blir av 

fokus. Likaså är det viktigt, likt Kaplan och Atkinson (1998) framhäver, att inte antaga att 

framtida kassaflöde kan bevaras på nuvarande nivå ifall beslutet tas att inte investera i ny 

teknologi – då kassaflöden med all sannolikhet kommer att minska till följd av att konkurrenter 

anammar teknologin. 

Ytterligare unika implikationer på investeringsutvärderingen är LoA - eftersom konceptet 

bygger på att utvärdera den optimala uppgiftfördelen mellan människa och maskin. Detta är av 

särskild vikt inom Frohms (2008) produktionskontextanpassade taxonomi; syftet är att 

utvärdera ifall automatiseringen kan optimeras inom ekonomiskt försvarbara gränser 

(exempelvis via mindre följdinvesteringar, eller rena optimeringar). Med andra ord behöver en 

investeringsutvärdering därför integrera detta, för att i utvärderingen inte utelämna viktig 

potential till effektivisering som kan realiseras. Viktigt att notera är att det då behöver utgöra 

en del av utvärderingen, och inte enbart diskuteras som ett övergripande begrepp utan 

tillämpning.  

Vad som även utgör en unik prägel är samspelet mellan automatiseringen – människan - 

arbetsmiljöförändring, likt human factors avseende LoA applikationer fokuserar på. 

Anledningen till detta är likt automatiseringsparadoxen framhäver; även att automatisering per 

definition innebär att människor ersätts med teknologi för att utföra aktiviteter, så skapas även 

nya aktiviteter för människan att utföra (Autor 2015; Bessen 2016; Frohm 2008). Människan 

innehar med andra ord fortfarande en kritisk roll för att realisera effektiviteten av mycket av 

den automatisering som återfinns idag (Autor 2015; Frohm 2008), i vissa fall än mer kritisk roll 

än tidigare (Kaufman 2017). Exempelvis inom produktion har ett skifte skett till så kallade 

knowledge workers (Drucker 2007), det vill säga att operatörer i större utsträckning utför 

kognitiva aktiviteter (ex. övervaka, problemlösning vid ex. maskinfel) snarare än fysiska 

aktiviteter (Frohm 2008). Det är därför viktigt i en investeringsutvärdering av automatisering 

att belysa människan; först och främst utifrån ett mänskligt välbefinnande perspektiv, men även 

utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv - eftersom människan är avgörande för att realisera 

effektiviseringspotentialen av automatisering. Ifall exempelvis den psykosociala arbetsmiljön 

hos maskinoperatörer märkbart påverkas negativt av en investering i form av kraftig 

stressökning, behöver detta först och främst ur ett mänskligt välbefinnande perspektiv belysas 
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av en utvärdering. Det går även dock utvärdera detta ur ett företagsekonomiskt perspektiv; 

eftersom den ökade stressen med all sannolikhet kan påverka hur effektivt den automatiserade 

maskinen kan drivas. 

Ovanstående unika implikationer framhäver varför en investering i automatisering måste 

särskiljas mot en vanlig investering, vilket i sin tur framhäver varför en utvärdering av 

investering i automatisering måste särskiljas mot övriga utvärderingar av investeringar. Det 

finns emellertid fler unika implikationer av automatiseringsaspekten, vilka kommer återkomma 

i resterande kapitel av denna studie. Syftet här dock är att framlägga varför särskiljningen bör 

ske - inte att presentera en fullständig lista. 

Med ovanstående klargjort kan nu de identifierade problemet summeras och förklaras som 

följande. För att utvärdera en investering i automatisering finns det flera viktiga dimensioner; 

vilket tidigare forskningen visar. Problematiken dock är att det sker en specifik fokusering av 

en dimension i studier; vilket innebär att övriga dimensioner, vilka är avgörande för 

utvärderingen, negligeras. Ifall exempelvis en investering utvärderas enbart ur ett 

företagsekonomiskt lönsamhetsperspektiv, förloras viktiga aspekter såsom den optimala 

uppgiftsfördelningen via LoA konceptet, eller arbetsmiljöförändringens potential att 

underminera effektiviteten av automatiseringen. Detta riskerar att skänka en felaktig bild, och 

utelämna avgörande aspekter av investeringen; något som kan få allvarliga följdkonsekvenser 

för verkliga företag. 

Låt mig exemplifiera med fallföretaget i denna studie; Gnotec Kinnared AB. Företaget har 

utfört en strategisk viktig investering i en automatiserad 400ton servopress. Företaget valde att 

investera i en ny teknologi (servotekniken); en teknologi som tidigare aldrig hade testats av 

företaget och bedöms som en nödvändighet för att kunna överleva i ett långsiktigt perspektiv. 

Eftersom investeringen är så avgörande för företaget, samt att de ser potential att utföra 

ytterligare investeringar i den nya teknologin, har de stort intresse av att få en djupare kunskap 

och förståelse av vad investeringen faktiskt har inneburit för företagets verksamhet -  både i 

avseende att optimera och realisera den fulla potentialen av investeringen, men även som 

underlag för framtida investeringar. För att kunna bidra och bemöta detta behov krävs det att 

en flerdimensionell utvärdering tillämpas; där inte viktiga dimensioner negligeras – utan 

integreras. Ifall exempelvis enbart en investeringskalkyl utvärderas och bedöms, negligerar 

utvärderingen ifall deras automatiserade 400ton servopress kan optimeras avseende 

uppgiftsfördelningen (LoA), eller om arbetsmiljön behöver åtgärdas på grund av förändringar 

(vilket i detta fall visade sig behövas – framgår under empirikapitel). Ifall detta negligeras blir 
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resultatet av utvärderingen högst ifrågasättbart, där det praktiska värdet för Gnotec i flera 

avseenden blir lågt.  

Ovanstående stycke framhäver det identifierade problemet, och det behov som finns. För att 

kunna skapa en djupare förståelse och kunskap av en automatiseringsinvestering och dess 

påverkan på verksamheten krävs en flerdimensionell utvärdering. För att utföra en sådan 

flerdimensionell utvärdering hade det därför behövts finnas en flerdimensionell 

utvärderingsmodell, specifikt utformad för att utvärdera investeringar i automatisering – det vill 

säga en modell, som utöver allmänna investeringsdimensioner, även integrerar in de unika 

implikationer som präglar en automatiseringsinvestering. En sådan flerdimensionell modell 

hade inneburit ett konkret verktyg för att skapa fördjupad kunskap och förståelse av 

automatiseringsinvesteringar och den påverkan de har på verksamheter – något som det finns 

behov av med tanke på samhällsutvecklingen och automatiseringens framväxt. Detta är särskilt 

viktigt utifrån ett svenskt perspektiv, eftersom automatisering idag i de flesta fall utgör en 

nödvändighet för tillverkande företag i industriella länder (Sverige) för att bibehålla sin 

konkurrenskraft mot lågavlönade länder (Frohm 2008; Saliba, Zammit & Azzopardi 2016).  

Jag ämnar därför i denna studie bemöta detta genom att utveckla en flerdimensionell 

utvärderingsmodell, specifikt utformad för att utvärdera investeringar i automatisering. Det är 

även viktigt att förtydliga vad för typ av automatiseringsinvesteringar som modellen utvecklas 

för. Automatisering, som bakgrundsavsnittet förtydligade, kan i principiell mening appliceras 

inom de flesta former av processer och aktiviteter; det vill säga automatisering anspelar inte 

enbart på produktionskontexten. Eftersom automatisering är så bred term vore det utifrån ett 

modelleringsperspektiv ofördelaktigt att utveckla en modell för samtliga former av 

automatisering. Anledningen till detta är att modellen då blir alldeles för bred, eftersom den 

behöver uppfånga och integrera in en omfattande mängd variabler avseende samtliga kontexter 

som automatisering kan tillämpas inom. Det är emellertid inte den enda förklaringen varför 

modellen som utvecklas i denna studie är fokuserad inom en kontext. I likhet med vad som 

nämndes i ovanstående stycke, och vad som utgjorde en utgångspunkt i formuleringen av denna 

studie, har utvecklingen i samhället, avseende den konkurrerande situationen mellan 

lågavlönade länder och industriella länder, resulterat till att automatisering inom produktion nu 

i de flesta fall utgör en nödvändighet för tillverkande företag inom industriella länder (Frohm 

2008; Saliba, Zammit & Azzopardi 2016). För att därför stödja företag i denna 

samhällsutveckling, är modellen utformad utifrån produktionskontexten. 
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För att bedömda validiteten, funktionaliteten och bidraget av modellen testas den på ett verkligt 

fall, Gnotec Kinnared AB, där deras strategiska investering av en automatiserad 400ton 

servopress är av intresse. Testet är inte enbart viktigt utifrån ett modelleringsperspektiv, utan 

utgör även ett uppdrag åt Gnotec AB. Gnotec AB har, likt kort nämndes ovan, ett stort intresse 

av en djupgående utvärdering av deras investering i en automatiserad 400ton servopress - då 

det utgjorde en avgörande strategisk investering för företaget. 

1.3 Frågeställningar 

 
I. Hur kan en flerdimensionell utvärderingsmodell för automatiseringsinvesteringar inom 

produktion se ut och tillämpas? 

II. Vilka effekter har Gnotec Kinnareds investering i en automatiserad 400ton servopress fått 

på företagets verksamhet? 

III. Vilka övriga lärdomar kan dras av automatiseringsinvesteringar inom produktion? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med fördjupad kunskap och förståelse av 

automatiseringsinvesteringar inom produktion och den påverkan de har på verksamheter. Syftet 

är även att utveckla en flerdimensionell utvärderingsmodell – vilken ämnar utgöra ett konkret 

verktyg för att kunna skapa sådan kunskap och förståelse. Ytterligare ett syfte med studien är 

att hjälpa Gnotec Kinnared AB med deras uttalade behov; att få en djupare förståelse och 

kunskap av deras strategiska investering i en automatiserad 400ton servopress. 
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1.5 Disposition 

Studiens fortsatta disposition, samt en sammanställning av respektive kapitels innehåll, framgår 

i nedanstående stycken. 

Kapitel 2 – Metod: Studiens metodologiska val och tillhörande motiveringar presenteras. I 

studien appliceras huvudsakligen en deduktiv approach; en utvärderingsmodell för 

automatiseringsinvesteringar inom produktion utvecklas för att sedan testas på ett verkligt fall 

– Gnotec Kinnared AB och deras strategiska investering i en automatiserad 400ton servopress. 

Inom avsnittet förtydligas den tillämpade teoretiska, empiriska och analytiska metoden och 

tillhörande strategi. Avsnittet framhäver även hur bemötandet av forskningsetiska 

överväganden och kvalitetskriterier har skett i studien. 

Kapitel 3 – Teori och modellutveckling: Utvärderingsmodellen, vilken har tilldelats namnet 

PLIMA, utvecklas inom detta kapitel. Inom kapitlet beskrivs vilka teoretiska komponenter som 

har integrerats in i modellen, hur de bör tillämpas vid PLIMA applikation, samt motiveringar 

för varför dessa komponenter är integrerade. I kapitlet framgår även den definition av 

automatisering som jag utvecklat för studien – samt motivering för varför. 

Kapitel 4 – Empirisk sammanställning och utvärdering av Gnotec Kinnareds investering 

i automatiserad 400ton servopress: Inom detta kapitel sker en empirisk sammanställning och 

utvärdering av Gnotec Kinnareds investering i automatiserad 400ton servopress. Utvärderingen 

sker genom att den utvecklade utvärderingsmodellen, PLIMA, tillämpas.  

Kapitel 5 – Analys och modellutveckling: Modellutvecklingen av PLIMA fortsätter genom 

att analysera vad det empiriska testet gav för implikationer utifrån ett modelleringsperspektiv. 

Inom detta kapitel analyseras även vilka lärdomar som kan dras av automatiseringsinvesteringar 

inom produktion. 

Kapitel 6 – Slutsats: Studiens slutsatser och tillhörande diskussioner presenteras. Kapitlet 

involverar diskussion och slutsatser avseende PLIMA och dess validitet, underlag, värde och 

tillämpning. Slutsatser berör även vilka lärdomar som kan dras av automatiseringsinvesteringar 

inom produktion, samt automatiseringens framväxt och betydelse i samhället. I kapitlet 

framförs även slutsatsen och det samlade utvärderingsresultatet av Gnotec Kinnareds 

automatiseringsinvestering i en 400ton servopress, samt ett avslutande avsnitt avseende 

möjligheter för framtida forskning.  
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Kapitel 2 
 

Metod 

Inom detta metodkapitel kommer studiens utförda metodologiska val att beskrivas och 

motiveras. Kapitlet följer en struktur om fem huvudsakliga avsnitt. Inom det första avsnittet 

beskrivs och motiveras det vetenskapliga förhållningssätt som har applicerats för studien. De 

efterföljande tre avsnitten utgörs sedan av en förklaring och motivering av teoretisk, empirisk 

och analytisk metod. Kapitlet avslutas sedan med att förtydliga hur bemötandet av 

forskningsetiska överväganden och kvalitetskriterier har skett i studien. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
I studien tillämpas huvudsakligen en deduktiv approach, men där även inslag av det induktiva 

angreppssättet integreras. Innan motivation för detta val framförs, är det av vikt att definiera 

vad dessa angreppsätt innebär. Bryman och Bell (2013) samt Starrin och Svensson (1994) 

förklarar att det deduktiva angreppsättet innebär att utgångspunkten fästes vid en teoretisk 

referensram, där sedan empirisk data insamlas efter den specificerade teoretiska ramen för att 

testa/bedöma validiteten av teorin. Ett induktivt angreppsätt innebär att utgångspunkten fästes 

vid en empirisk datainsamling, där strävan är att generera/utveckla teorier utifrån vad som kan 

sägas framgå av det empiriska materialet (Bryman & Bell 2013; Starrin & Svensson 1994). Vad 

som är viktigt att framhålla dock är att det i realiteten sällan är ”antingen eller”, utan ofta handlar 

det om en kombination av det deduktiva och induktiva angreppsättet; något som benämns 

abduktivt angreppsätt (Alvesson & Sköldberg 2008; Starrin & Svensson 1994). 

Ett av syftena med studien är att utveckla en utvärderingsmodell för 

automatiseringsinvesteringar inom produktion. Vad som framfördes i problemdiskussionen är 

att det finns flertalet viktiga utvärderingsdimensioner som tidigare forskning berör - vilka därför 

logiskt bör utgöra en del av den utvärderingsmodell som utvecklas i denna studie. Det är därför 

viktigt att modellutvecklandet utgår och integrerar in dessa viktiga utvärderingsdimensioner, 

för att sedan med det empiriska fallet testa och bedöma validiteten av dimensionerna och av 

modellen i sin helhet. En lämplig approach för studien var därför att huvudsakligen tillämpa en 

deduktiv approach. 

Varför benämningen är huvudsakligen deduktiv är för att även en induktiv approach 

integrerades i modelleringsutvecklingsprocessen. Syftet med detta var att studera ifall empirin 

framförde viktiga aspekter som bör integreras in i modellen; vilka eventuellt inte uppfångades 



 

12 

 

av den utvecklade modellen. Genom att låta modelleringsutvecklingsprocessen därför ha ett 

inslag av denna induktiva approachen, kan validiteten av modellen ytterligare stärkas, vilket 

utgör ett avgörande kriterium för att kunna uppfylla syftet med studien. 

2.2 Teoretisk metod 
Inom detta avsnitt ska den teoretiska metodologin tydliggöras – vilket inbegriper strategin och 

metodologin för litteraturgenomgången och för uppbyggnaden av utvärderingsmodellen. 

2.2.1 Litteraturgenomgång – strategi och metodik 

Litteraturgenomgången utfördes för att skapa en förståelse över den forskning som utförts 

avseende automatisering inom produktion, och specifikt investeringar samt utvärderingar av 

investeringar av automatisering inom produktion.  För att uppbygga utvärderingsmodellen som 

studien syftar till var det viktigt att inte enbart eftersöka direkt kopplad litteratur som i någon 

mån berör investeringar av automatiseringar; utan även att studera indirekta kopplingar bland 

litteratur - vilka kan bedömas vara av hög relevans att inkludera i en utvärderingsmodell. 

Eftersom automatiseringsforskningen, likt problemdiskussionen framhäver, är starkt präglad av 

ingenjörs- och teknologiskt inriktade artiklar, är sådana indirekta kopplingar av särskild vikt för 

studien att utgå ifrån. Som exempel kan konceptet LoA (Level of automation) nämnas – en av 

dimensionerna i den utvecklade utvärderingsmodellen. Detta koncept är likt nämndes tidigare 

starkt präglad av forskning inom human factors litteraturen, varför det inte utgör någon direkt 

koppling till litteraturen avseende investeringar och utvärderingar av investeringar. Genom en 

granskning av konceptet, och specifikt konceptets vidareutveckling inom 

produktionskontexten, fanns det flera skäl varför detta var av relevans att inkludera i den 

utvecklade utvärderingsmodellen – vilket påvisar vikten av strategin med indirekta kopplingar. 

Litteraturgenomgången innebar därför att flera forskningsområden studerades och integrerades. 

I aggregerade termer kan forskningsområdena summeras till följande: forskning kring 

automatisering, forskning kring investeringar och utvärdering av investeringar, samt forskning 

kring då dessa områden var kombinerade (vilket utgjorde ett begränsat forskningsområde). Vad 

som även inkluderas i det sistnämna är forskning som fokuserar kring specifikt investeringar 

och utvärdering av investeringar av ny teknologi – vilket inbegriper automatisering.  

Logiken bakom varför dessa forskningsområden utgjorde fokus var för att möjliggöra en 

utveckling av en utvärderingsmodell som är specifikt utformad för 

automatiseringsinvesteringar. Det vill säga, en investering i automatisering särskiljer sig mot 

övriga investeringar i vissa avseenden, och i andra inte. Det var därför viktigt att studera tidigare 
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forskning avseende investeringsutvärderingar i allmänhet för att med litteraturgenomgången av 

forskningen kring automatisering urskilja, via direkta och indirekta kopplingar, vad det är som 

särskiljer specifikt en automatiseringsinvestering.  

Litteraturgenomgången resulterade till att en mängd olika teoretiska inslag, från flera olika 

forskningsområden, kunde bedömas som relevanta för att integrera i utvärderingsmodellen. 

Dessa teoretiska integrationer kategoriserades för modellen enligt fem huvudsakliga 

dimensioner, vilket tabell 2.1 tydliggör. 

Tabell 2.1 – PLIMA:s uppbyggnad – egen illustration 

Dimension Förklaring - summering 

P – Prestation Utvärderar automatiseringsinvesteringens 

effekt på prestationen – inom termerna av 

produktivitet, kvalitet, tid, kostnad & 

flexibilitet 

L – Level of Auomation  Utvärderar optimeringspotentialen av 

automatiseringen 

I – Investeringskalkyl Utvärderar lönsamheten avseende 

automatiseringsinvesteringen 

M - Miljö Utvärderar automatiseringsinvesteringens 

effekt avseende miljöpåverkan 

A - Arbetsmiljö Utvärderar automatiseringsinvesteringens 

effekt på arbetsmiljön 

 

Dessa fem dimensionerna som tabell 2.1 framhäver utgör med andra ord kärnan i den 

utvecklade modellen (PLIMA, enligt namnet för respektive dimension), där det inom respektive 

dimension är integrerat in en mängd olika teorier från olika forskningsområden. Inom 

teorikapitlet kommer modellutvecklingsprocessen att beskrivas i detalj, där även motiveringen 

bakom de teoretiska integrationerna kommer framföras. Dessa motiveringar är av särskild vikt 

att framföra, med tanke på att forskningen kring automatisering är dominerad av områden som 

inte avser investeringar; varför en bedömning har fått ske vid flera fall ifall indirekta kopplingar 

bör integreras i modellen. Eftersom det även saknas, likt problemdiskussionen framhäver, en 

utvärderingsmodell av automatiseringsinvesteringar inom produktion, var detta av särskild vikt 

att förtydliga. 
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2.2.2 Litteraturgenomgång – sökord, databaser, litteratur 

För att finna litteratur har primärt Google Scholar och Linnéuniversitets bibliotekskatalog och 

söktjänst OneSearch tillämpats. Sökorden som har tillämpats har följt logiken bakom den 

strategi och metodik som tillämpades för litteraturgenomgången och modelluppbyggnaden 

(ovanstående avsnitt). Med andra ord har en mängd olika sökord tillämpats; både aggregerade 

och mer specifika sökord. Vid sökning av de olika forskningsområdena har det naturligt 

inneburit mer aggregerade söktermer såsom ”automation”, ”investment” med kombinationer av 

olika specifika termer, för att sedan under de olika dimensioner i PLIMA vara mer fokuserade 

sökningar, såsom ”manufacturing flexibility”, ”cost of quality”, ”level of automation” etc. Vid 

de olika sökningarna, av olika forskningsområden och inom dimensionerna, har det skett en 

kombination med sökord såsom produktion, automatisering, investering, utvärdering – i 

enlighet med den strategi som tydliggjordes för litteraturgenomgången. 

Litteraturen som tillämpas i studien är primärt baserad på vetenskapliga artiklar (peer-

reviewed). Utgångspunkten var att utgå ifrån vetenskapliga artiklar i den mån som det var 

möjligt, då dessa kan bedömas ha en hög trovärdighet. Utöver vetenskapliga artiklar har även 

böcker och ett antal doktorsavhandlingar integrerats – eftersom dessa tillförde relevant teori att 

integrera i modellen. Som exempel kan LoA konceptet och dess utveckling inom 

produktionskontexten nämnas – detta var ett resultat av en doktorsavhandling av Frohm (2008); 

en avhandling som sedan tillämpats inom flera vetenskapliga artiklar. Internetkällor har även 

tillämpats i en mindre utsträckning för att definiera vissa begrepp.  

2.3 Empirisk metod  
Inom detta avsnitt förtydligas de empiriska metodologiska valen. Avsnittet är indelat i två 

huvudsakliga avsnitt. Först förtydligas varför valet av fallstudie har skett, och vilka 

urvalskriterier som fallvalet baserades på. Inom det andra huvudsakliga avsnittet förtydligas 

hur den empirisk datainsamlingen har skett – vad för typ av data, vilka metoder och strategier. 

2.3.1 Fallstudie  

En fallstudie innebär en metodik som fäster vikt vid att studera ett fenomen i sin verkliga 

kontext; där fokus ligger på att skapa en djupare förståelse av ett fenomen. Med andra ord är 

kontextuella betingelser av fokus i en fallstudie, där man för att studera ett fenomen utgår ifrån 

den verkliga situationen och de komplexa samband som föreligger i sammanhanget (Yin 2007). 

Utvärderingsmodellen som utvecklas i denna studie bygger på samma grundlogik som en 

fallstudie; att syftet är att skapa fördjupad kunskap och förståelse av 

automatiseringsinvesteringen och dess påverkan på verksamheten – för att kunna skapa en 
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sådan fördjupad förståelse krävs det en utgångspunkt i kontexten och de komplexa samband 

som föreligger i verkliga kontexter. Fallstudie utgör därför ett lämpligt val för studien. 

2.3.1.1 Val av fall 

Valet av fallet följde ett flertal viktiga kriterier. Först och främst var det viktigt att välja ett 

typiskt fall som representerade vad den moderna världen i dag uppvisar avseende industriella 

länder och automatisering; det vill säga hur automatisering idag i de flesta fall utgör en 

nödvändighet för tillverkande företag inom industriella länder för att bibehålla sin 

konkurrenskraft. Eftersom detta utgör infallsvinkeln för studien och förklarar varför 

automatiseringsinvesteringar är så pass viktiga inom samhället idag, särskilt inom Sverige; var 

det viktigt att representera ett sådant fall i studien.  

Företagsstorlek var även ett viktigt kriterium för valet. Företag i större ordning har naturligt 

mer utvecklade system såsom styrsystem, uppföljning, administration etc. vilket möjliggör att 

det finns större datamängd att tillgå. Genom större datamängd finns det mer underlag att basera 

utvärderingen på, vilket därmed möjliggör mer djupgående analyser och slutsatser; vilket är 

avgörande både för utförandet av själva utvärderingen, men också för modellutvecklandet.  

Det var även av vikt att själva investeringen var av den större storleksordningen och av 

strategisk karaktär, och att investeringen dessutom representerade ”state of the art” teknologi 

inom automatisering. Genom att fokusera på en större investering innebär det naturligt att en 

ökad datamängd finns att tillgå, relativt mindre investeringar. Vad som dock särskilt är viktigt 

är kriterium avseende strategisk investering; eftersom utvärderingen då fokuserar på den 

resurssatsning som har störst påverkan och betydelse för företaget – vilket därmed ökar det 

praktiska bidraget av studien. Det var även viktigt i valet av fall att välja ett företag som faktiskt 

har ett starkt uttalat behov av att få en djupare utvärdering utförd. Genom att välja ett fall där 

det finns ett stort intresse av en utvärdering ökar det praktiska värdet ytterligare av studien. 

Med ovanstående kriterier utgjorde Gnotec Kinnared AB ett lämpligt val för studien. Gnotec 

Kinnared AB är ett dotterbolag i Gnotec koncernen; en koncern som omsätter runt 1 miljard 

SEK. Gnoteckoncernen är verksam inom produktion av metallkomponenter för primärt 

bilindustrin, med en viss tillverkning för konstruktion, där deras största kund utgörs av Volvo. 

Gnotec Kinnared AB utgör det största dotterbolaget i koncernen, och står för ungefär 50% av 

koncernens omsättning. Gnotec Kinnared AB har en högautomatiserad tillverkningsanläggning 

i Kinnared, Sverige, och utgör ett investeringskraftigt företag där de både nyligen utfört 

automatiseringsinvesteringar inom produktion, samt har planer på framtida 
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automatiseringsinvesteringar inom produktion. Automatisering utgör en avgörande 

produktionsteknologi för Gnotec Kinnareds möjligheter att bibehålla produktionen i Sverige. 

För att återkoppla mot urvalskriterierna utgör Gnotec Kinnared AB ett typiskt exempel på 

scenariot som står för handen för tillverkande företag inom industriella länder; automatisering 

är av avgörande vikt för att kunna bibehålla produktionen inom landet. Företaget stämmer 

därför väl överens med det fall som ämnas representeras i studien. Vad som utgjorde bland det 

viktigaste med valet av Gnotec Kinnared AB är dock den investering de utfört; den var särskilt 

lämplig för studien att utvärdera – av flera skäl. Gnotec Kinnared AB har, likt nämnts tidigare 

(framgår i mer detalj under empirikapitlet), nyligen investerat och tagit i bruk en automatiserad 

400ton servopress; en av deras största investeringar i modern tid. Servotekniken utgör state of 

the art teknologi inom automatiserade pressar, och innan investeringen utfördes hade företaget 

inte några pressar med denna nya teknologi. Investeringsbeslutet var därför ett särskilt riskfullt 

och strategiskt viktigt beslut för företaget (strategisk investering), eftersom den oprövade 

servotekniken bedöms som en nödvändighet för företags framtida produktion och överlevnad.  

Med tanke på investeringens avgörande karaktär hade Gnotec ett starkt uttalat behov av att jag 

utförde en djupare utvärderingsanalys av deras investering. Företaget var i behov att få en 

fördjupad kunskap och förståelse av hur den automatiserade servopressen med den nya 

teknologin faktiskt har påverkat företaget. Denna kunskap och förståelse var bland annat 

eftertraktad för den nuvarande styrningen och driften av verksamheten – exempelvis möjliggör 

det fördjupat underlag för optimering av artikelplacering. Det var även av intresse att tillämpa 

utvärderingsresultatet som fördjupat underlag för att fatta investeringsbeslut av kommande 

investeringar av automatiserade servopressar (vilka redan idag är planerade att utföras). Med 

andra, för att återkoppla till kriterierna, innebar valet av fall att min utvärdering kunde genera 

hög praktisk relevans; vilket utgjorde en av de viktigaste utgångspunkterna. 

Avslutningsvis är fallet ur en teoretisk hänsyn, och specifikt datamängdshänsyn, även lämpligt 

med tanke på storleken av företaget och investeringen. Vad som dessutom är särskilt intressant 

är själva servotekniken; då detta får en särskild överensstämmande bild över vad tidigare 

forskning diskuterar avseende investeringskalkylering och ny teknologi (återkommer inom det 

teoretiska kapitlet). 

2.3.2 Empirisk datainsamling 

I studien har både kvantitativ och kvalitativ data insamlats, utifrån flera datakällor med olika 

datainsamlingsmetodiker. För att motivera valet är det först och främst av vikt att framhäva vad 
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Yin (2007) argumenterar för avseende detta. I likhet med vad Yin (2007) understryker utgör 

styrkan i fallstudier möjligheten att använda och utgå ifrån flera olika informationskällor. 

Eftersom en fallstudie syftar till att skapa en djupare förståelse av ett fenomen i en verklig 

kontext, utgör en kombination av flera olika datakällor, både kvantitativa och kvalitativa, en 

fördelaktig metodik. En fokusering på enbart en datakälla är enligt Yin (2007) ej att 

rekommendera vid fallstudie. Förklaringen bakom detta är att fallstudien då riskerar att missa 

väsentliga data (en datakälla kan ej enskilt bidra med behövlig information), men också att en 

triangulering av data ej kan ske. Triangulering utgör en viktig utgångspunkt för att öka 

validiteten av data, och för trovärdigheten av resultatet av en fallstudie. 

Att utgå ifrån, och kombinera, flera olika datakällor, utgjorde en utgångspunkt för 

utvärderingsmodellen som utvecklas i denna studie. Förklaringen bakom detta är i enlighet med 

vad Yin (2007) framhåller; för att möjliggöra en djupgående utvärdering av en investering i 

automatisering är det viktigt att inte enbart en datakälla tillämpas; utan att flera kombineras. I 

likhet med vad modellutvecklingen under teorikapitlet framhäver kompletterar kvantitativa och 

kvalitativa datakällor varandra. För att kort återge den diskussionen kommer en utvärdering av 

investering enligt den modell jag utvecklat naturligt stöta på tillfällen där det råder avsaknad av 

kvantitativ data; varför det är viktigt att försöka uppfånga verksamhetsnära kunskap avseende 

den aktuella utvärderingspunkten via kvalitativ data (subjektiv uppfattning via intervju). Vid 

andra tillfällen utgör kvalitativa data vad som är av intresse – exempelvis som i modellen för 

att uppfånga investeringens effekt på den upplevda arbetsmiljön hos anställda. Det är även 

viktigt att framföra att en kombination av kvantitativ data och kvalitativ data blir naturlig vid 

flera utvärderingspunkter – då de olika källorna på så vis kan bekräfta varandra (triangulering) 

vilket därmed ökar trovärdigheten av utvärderingen. Denna trianguleringseffekt av metodvalet 

är av särskild vikt för studien, både avseende modellutvecklingen och den faktiska 

utvärderingen av fallet; eftersom en utvärdering av en investering naturligt inbegriper flera olika 

analytiska bedömningar. Det är därför av avgörande vikt att resultatet av utvärderingen, och att 

en tillämpning av den utvecklade modellen, kan bedömas ha hög trovärdighet – vilket 

trianguleringen bidrar till. 

I nedanstående tre underavsnitt beskrivs de olika datakällor och datainsamlingsmetodiker som 

har tillämpats för studien, samt motiveringen bakom. 

2.3.2.1 Intervjuer 

Intervjuer utgör en av de viktigaste informationskällorna i fallstudier. Enkelt förklarat blir detta 

naturligt då fallstudier ofta innehar en fokusering kring människor – människor utgör en viktig 
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utgångspunkt för att skapa en förståelse av fenomenet som studeras i den verkliga kontexten 

(Yin 2007). Intervjuer utgör en viktig utgångspunkt som datainsamlingsmetod för studien och 

för den utvärderingsmodell som utvecklats. Detta beror på att flera dimensioner i den 

utvecklade utvärderingsmodellen utgår helt eller delvis utifrån människors uppfattning. Vid 

exempelvis upplevda arbetsmiljöförändringar (en del av utvärderingsmodellen) behöver 

människans uppfattning uppfångas; varför intervju utgör en viktig metodik. Ett annat exempel 

är då kvantitativ data saknas avseende en utvärderingsdimension, eller när kvalitativ data 

(såsom subjektiv uppfattning) behöver styrka vad kvantitativ data framhåller - människans 

uppfattning och verksamhetsnära kunskap utgör även här en viktig datakälla att uppfånga. 

I studien har en mer öppen intervjuform tillämpats för intervjuerna. Likt Yin (2007) framhäver 

är vanligen fallstudieintervjun av öppen karaktär – det vill säga intervjuerna inbegriper frågor 

till personer både om fakta och deras åsikter om dessa. En sådan intervjuform har fördelar 

såsom att det möjliggör för respondenter att kunna delge sina egna uppfattningar i större 

utsträckning, samt att föreslå ytterligare personer som kan vara av intresse för fallstudien. 

Anledningen till varför den öppna karaktären tillämpades för studien var eftersom en sådan 

intervjuform lämpade sig väl för ett utvärderingsarbete. För att exemplifiera utgjorde en del av 

datainsamlingen att uppfånga de i situationen relevanta personernas uppfattning om 

investeringen – för att skapa en samlad bild utifrån människornas perspektiv som sedan övrig 

data kan relateras mot. Den öppna intervjuformen var här lämplig eftersom personerna i fråga 

kunde med sina egna ord beskriva sin uppfattning utan att jag begränsade deras möjligheter 

med för strukturerade frågor. Likaså var den öppna intervjuformen av vikt för samtliga 

diskussioner i utvärderingen. Eftersom studien innebär en utvärdering är en stor del av den 

empiriska datan komplex och svårinfångad (vilket förklaras under empiriska kapitlet) – där det 

krävs diskussioner med relevanta parter inom företaget för att utreda möjligheten rörande hur 

jag kan tillämpa olika metodiker för att formulera användbar empirisk data för utvärderingen. 

Den öppna intervjuformen var här avgörande för att kunna utföra detta.  

Vid samtliga intervjuer var det fortfarande viktigt att utgå ifrån en viss förutbestämd ram; varför 

intervjuformen kan betraktas som öppen och av semistrukturerad karaktär. Datainsamlingen 

utfördes efter den ram som den utvecklade utvärderingsmodellen preciserar (deduktiv metod); 

varför det var viktigt att intervjuerna tog utgångspunkt i en viss förutbestämd ram för att guida 

diskussionerna och datainsamlingen i sin helhet. 

Intervjuerna som utfördes var huvudsakligen besöksintervjuer; de utfördes på plats hos 

företaget med olika personer. Eftersom utvärderingen var en lång och komplex process krävdes 
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det flera långa intervjuer, vilket är svårt med telefonintervjuer (Bryman & Bell 2013). Även i 

anslutning till intervjuerna blev naturligt att fortgå till andra personer eller att exempelvis gå ut 

till den fysiska automatiserade servopressen för att utreda olika saker. Likaså vid intervjuerna 

med operatörerna där arbetsmiljön var av fokus för utvärderingen; det var här fördelaktigt att 

intervjua dem i den faktiska miljön för att på så vis möjliggöra en mer djupgående intervju. 

Besöksintervjuer var därför fördelaktigt för att säkerställa att utvärderingen kunde utföras 

fullständigt och för att säkerställa att inte viktiga datapunkter missades. Telefonintervjuer 

tillämpades enbart vid vissa fall för att efter besöken bekräfta vissa kortare punkter avseende 

den insamlade data; samt för att inför besök fastslå praktiska detaljer såsom tider och datum. 

2.3.2.1.1 Val av intervjupersoner 

Val av intervjupersoner utfördes både genom att tillgå information från nyckelinformanter, samt 

att utifrån egen uppfattning granska vilka personer som kan bedömas som relevanta för 

respektive utvärderingspunkt. Likt förtydligas ovan möjliggör öppna intervjuformen att 

respondenter kan föreslå andra personer som kan vara av intresse att intervjua. Yin (2007) 

förklarar att vid dessa fall intar respondenter rollen av en ”informant” – personer som bistår 

forskaren med utförandet av projektet. Att utgå ifrån informanter är enligt Yin (2007) ofta 

avgörande för hur pass framgångsrika fallstudier blir. I studien spelade nyckelinformanter en 

avgörande roll – då dessa med sin verksamhetsnära kunskap kunde rekommendera mig 

ytterligare personer att intervjua för att säkerställa att jag insamlade all relevant data. Tabell 2.2 

framhäver de fyra personer som utgjorde nyckelinformanter i studien. 

Tabell 2.2 – Nyckelinformanter i studien – egen illustration 

Namn Titel 

Christian Odenman Production Manager 

Lisa Friel Technical Manager 

Thomas Svensson Quality Manager 

Magnus Lundberg Controller 

 

Kombinationen av en egen bedömning av relevanta personer (såsom Controller för 

investeringskalkylering) och information från nyckelinformanter utgjorde således metodiken 

för att i fallet fånga samtliga personer som kan bedömas som relevanta för datainsamlingen. 

Tabell 2.3 återger resultatet av detta metodologiska val – det vill säga samtliga personer som i 

fallet intervjuades. Under det empiriska kapitlet kommer det framgå för respektive 
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utvärderingsdimension vilka personer som har intervjuats, samt varför de var av relevans att 

intervjua. 

Tabell 2.3 – Personer som intervjuades i studien – egen illustration  

Namn Titel/Roll Enhet 

Bo Isacsson CFO Gnotec koncern 

Christian Odenman Production Manager Gnotec Kinnared 

Lisa Friel Technical Manager Gnotec Kinnared 

Thomas Svensson Quality Manager Gnotec Kinnared 

Amanda Svensson Quality engineer Gnotec Kinnared 

Magnus Lundberg Controller Gnotec Kinnared 

Magnus Birgersson Produktionsledare Gnotec Kinnared 

Bengt Torstensson Techincal Manager Gnotec Kinnared 

Hans-Göran Johnsson Maskinunderhåll ansvarig Gnotec Kinnared 

Örjan Larsson Gruppledare Verkstad Gnotec Kinnared 

3 st. Teamledare Teamledare Gnotec Kinnared 

4 st. Maskinoperatörer Maskinoperatör Gnotec Kinnared 

 

2.3.2.2 Observationer 

I fallstudien har direkta observationer tillämpats. Direkta observationer möjliggörs vid 

fältbesök och innebär att man utförs observationer av exempelvis beteenden, faktorer i 

omgivningen och dylikt (Yin 2007). Observationer har i studien tillämpats för vissa specifika 

utvärderingsdimensioner såsom LoA (level of automation) värderingen – där det krävs enligt 

den forskningsutvecklade metodiken DYNAMO att man utför observationer av hur den 

automatiserade maskinen fungerar (framgår under teori- och empirikapitlet). Detta ligger i linje 

med vad Yin (2007) diskuterar avseende observationer och ny teknologi; att observationer kan 

innebära ovärderlig hjälp när det gäller förståelse av hur ny teknologi tillämpas (såsom 

automatisering).  Fördelen med att tillämpa observationer är även trianguleringseffekten av att 

utgå från flera olika datakällor (Yin 2007); vilket utgör ytterligare ett argument för varför det 

tillämpats i fallet. Under empirikapitlet kommer det för respektive utvärderingsdimension 

tydliggörs när observation har tillämpats, och varför. 

2.3.2.3 Insamling via affärssystem, underhållssystem och maskinens mjukvarusystem 

I studien har även data insamlats ifrån företagets affärssystem (Jeeves), underhållssystem (Idus) 

och den automatiserade servopressens mjukvarusystem. Förklaringen bakom detta är att dessa 
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system utgjorde i fallet viktiga datakällor att insamla data ifrån. Av affärssystemet (Jeeves) 

insamlades exempelvis allt ifrån beläggningstidsrapporter, kostnadskalkyleringsdokument, 

investeringsunderlag, till specifika ställinstruktioner för slaghastigheten av den automatiserade 

servopressen. Av underhållssystemet (Idus) insamlades exempelvis data avseende rapporterade 

underhåll och reparationer vilket avser aspekterna processkvalitet och driftstörningar. Utifrån 

mjukvarusystemet av maskinen insamlades data avseende loggar av olika aktiviteter i 

maskinen, mjukvaruprograminmatningar etc. Dessa olika datapunkter utgör enbart 

exemplifieringar av vad som insamlades - inom det empiriska kapitlet kommer det framgå i 

detalj vad för olika typer av data som har insamlats av respektive system vid respektive 

utvärderingsdimension, samt motiveringen bakom. Det viktiga utifrån en metodologisk 

synpunkt att framföra är att valet baserades på två huvudsakliga argument – dels för att 

datakällorna bistod med viktiga data att integrera i utvärderingen, dels för att data bidrog med 

en trianguleringseffekt för övriga data.  

2.4 Analytisk metod 
Analytiska metodiker finns i både mer och mindre utvecklade former. Vid statistiska analyser 

finns det välutvecklade metodiker, medan det för fallstudier finns färre utvecklade metodiker - 

där istället fokus fästs vid forskarens eget vetenskapliga tänkande och förmåga att strukturera 

analysen. Det viktiga med analytiska metoder är dock inte en blind fokusering på redskap eller 

specifika metodiker; utan vad som faktiskt är det mest relevanta för studien (Yin 2007). 

Eftersom studien inbegriper ett deduktivt förhållningssätt där fallstudien utgör ett empiriskt test 

för modellen – blir naturligt fokuseringen för analysen i studien att analysera vilka 

implikationer som testet får på modellutvecklingen; vad kunde bekräftas, vad behöver justeras 

och förfinas, samt vilket bidrag resulterar en tillämpning av modellen i. Vad som även är 

naturligt i analysen är att analysera vilka lärdomar som kan dras av 

automatiseringsinvesteringar inom produktion – eftersom syftet är att bidra med djupare 

kunskap och förståelse om automatiseringsinvesteringar.  

För att skapa en struktur och strategi för denna analytiska metodik indelade jag analysen efter 

tre huvudsakliga kategorier: empiriska implikationer för modellutvecklandet, bidrag av 

tillämpning av modellen och lärdomar av automatiseringsinvesteringar inom produktion. Inom 

dessa tre huvudsakliga kategorier indelades sedan analysen i en uppsättning områden – för att 

möjliggöra en strukturerad analys. Ett sådant tillvägagångssätt utgör en vanlig analytisk strategi 

för analysmetoder vid fallstudier (Yin 2007). 
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2.5 Forskningsetiska överväganden & Kvalitetskriterier 
Inom detta avsnitt förtydligas hur bemötandet av forskningsetiska överväganden och 

kvalitetskriterier har skett i studien. 

2.5.1 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden utgör viktiga riktlinjer för forskningsprojekt. Vetenskapsrådet 

(2002) kategoriserar dessa inom följande fyra huvudkrav. 

Informationskravet – syftet med forskningsprojektet ska informeras till berörda parter, samt vad 

parternas uppgift i projektet innebär (Vetenskapsrådet 2002). Studien initierades med att min 

kontaktperson, CFO Bo Isacsson, informerade dotterbolaget Gnotec Kinnared AB om syftet 

med min studie, där sedan ett efterföljande möte inom Gnotec Kinnared AB hölls för att 

tydliggöra det för ytterligare berörda parter. Utöver detta tydliggjorde jag även för respektive 

deltagare under forskningsprojektets gång vad deras information syftade att användas till i 

utvärderingen. 

Samtyckeskravet – deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

forskningsprojektet (Vetenskapsrådet 2002). I studien var medverkan frivillig, där respektive 

part fick möjlighet att avbryta sin medverkan om så önskades.   

Konfidentialitetskravet – uppgifter om respektive part i en undersökning ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002). För att säkerställa detta har studien 

granskats för känslig information, där företaget har fått möjlighet att genomläsa studien innan 

publikation. 

Nyttjandekravet – insamlad information får endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). Studien följer detta krav – då tillämpningen endast sker för 

forskningsändamål. 

2.5.2 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier är utformade för att bedöma kvaliteten på studier; Yin (2007) framför 

huvudsakligen fyra kvalitetskriterier som blir föremål för fallstudier. 

Begreppsvaliditet – utformning av riktiga operationella mått för de begrepp som studeras Yin 

(2007, 55). Detta utgör ett naturligt viktigt kriterium då denna studie berör utmaningen att 

formulera kvantitativa mått för olika utvärderingspunkter (exempelvis formuleras ett eget mått 

på produktiviteten). För att öka begreppsvaliditet tillämpas primärt tre taktiker – förklaring, 

medvetenhet och datatriangulering. Förklaring avser att redogöra för den bakomliggande 

logiken om varför det formulerade måttet kan anses utgöra ett representativ mått för att påvisa 
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den faktiska effekten. Genom att även integrera in medvetenhet påvisar jag de aspekter måttet 

brister i; för att formulera vad måttet faktiskt kan säga om den verkliga effekten. 

Datatriangulering appliceras för att ytterligare stärka validiteten. 

Intern validitet – etablering av ett kausalt förhållande där man visar att vissa betingelser leder 

till andra betingelser, vilket skiljer sig från falska eller tillfälliga samband (Yin 2007, 55). 

Kausalt förhållande utgör ytterligare ett viktigt inslag i studien, där utmaningen ligger i att 

urskilja de komplexa samband som föreligger och hur vissa effekter kan kausalt länkas till den 

enskilda automatiserade servopressen (exempel är diskussion om reklamationer – se 

empirikapitel). För att öka den interna validitet har medvetenhet utgjort den avgörande taktiken 

– att påvisa vad som faktiskt går att konstatera utifrån komplexa samband, och belysa hur och 

varför övriga variabler försvårar och begränsar vad som går dra som slutsatser. 

Extern validitet – avgränsning av det område till vilket studiens resultat kan generaliseras (Yin 

2007, 55). Vanlig kritik mot fallstudier inbegriper extern validitet och 

generaliseringsmöjligheten av resultatet; dock intar sådan kritik ofta det statistiska perspektivet 

att betrakta generalisering (Iveroth 2010; Yin 2007). Det finns olika typer av generalisering, 

där en form av generalisering inbegriper teoretiskt bidrag i form modellutveckling från 

fallstudie (Walsham 1995). I studien utvecklas en utvärderingsmodell som ämnas kunna 

tillämpa för övriga fall där automatiseringsinvesteringar inom produktion utvärderas; varför 

studien inom detta avseende innehar generaliseringsbidrag. Vad som även studien bidrar med 

är att framhäva lärdomar som kan dras av automatiseringsinvesteringar inom produktion – vilka 

kan tillämpas av företag som redan har utfört automatiseringsinvesteringar inom produktion, 

eller av företag som tidigare saknar erfarenhet och planerar att utföra sådana. 

Reliabilitet – undersökningens utförande kan upprepas med samma resultat (Yin 2007). I 

studien tydliggörs samtliga metodologiska val, där utvärderingsmodellens utformning tydliggör 

metodologin för respektive dimension inom modellen. Viktigt att understryka är att då studien 

berör en utvärdering är den empiriska data av komplex natur; varför en upprepning av studien 

och det resultat som framkommer (att tolka den automatiserade maskinens effekt på 

verksamheten) blir naturligt beroende av utvärdering personens förmåga att utföra en 

djupgående och komplex utvärdering.  
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Kapitel 3 
 

Teori och modellutveckling 
 

Inom detta teoretiska kapitel kommer den flerdimensionella utvärderingsmodellen, för 

automatiseringsinvesteringar inom produktion, att utvecklas – vilken har tilldelats namnet 

PLIMA. Det är denna utvärderingsmodell som sedan ska testas på ett verkligt empiriskt fall; 

Gnotec Kinnared. Det är sedan efter testet av modellen som en återkoppling i analysen sker, för 

att bedöma modellens validitet, funktionalitet och bidrag. Eftersom detta teoretiska kapitel 

avser modellutveckling utgörs kapitlet av en analytisk prägel, det vill säga utöver en ren 

teoretisk beskrivning av de teorier som är integrerade i modellen, redogörs både för hur den 

teoretiska komponenten bör appliceras vid en tillämpning av PLIMA modellen, samt en 

motivering för varför den teoretiska komponenten är integrerad i PLIMA modellen. Detta 

kommer tydliggöras mer ingående under nedanstående avsnitt 3.3 PLIMA - modellutveckling.  

3.1 Kapiteldisposition 
Detta teoretiska kapitel är indelat i tre huvudsakliga delar. Inom den första delen diskuteras 

definitionen av automatiserings begreppet för att skapa en förståelse över begreppet och dess 

betydelse. Avsnittet förtydligar även varför jag för studien valt att utveckla/anpassa en 

definition av automatiserings begreppet. Den andra delen av det teoretiska kapitlet består av 

modellutvecklingen av PLIMA. Kapitlet avslutats sedan med att presentera PLIMA modellen. 

3.2 Definition av automatisering 
Definitionen av automatisering är inte helt enkelt att fastställa; det förekommer flera olika 

varianter där det råder skiljaktigheter över vad som kan förknippas med termen (Frohm 2008). 

Likt Frohm (2008) och Lindström och Winroth (2010) framhäver ligger en svårighet i att det 

förekommer flera olika kontext-specifika definitioner. Produktionskontexten, vilket var den 

populära kontexten historiskt för automatisering, utgör ett exempel på detta; automatisering 

inom produktion anspelar ofta på en mekanisering och integration av maskinell/teknologisk 

avkännande av olika variabler i omgivningen, vilket innebär att definitioner som intar denna 

utgångspunkt specifikt fokuserar kring dessa aspekter. Problematiken dock är att 

automatisering i det moderna samhället har utvecklats utanför enbart produktionskontexten; 

exempelvis kan uppgifter/aktiviteter såsom genererande av beslutsunderlag och beslutsfattande 

idag med informationsteknologi utföras automatiskt av datorer – något som därmed kan 

betraktas som automatisering (Frohm 2008).  
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För att påvisa skiljaktigheterna, och för att tydliggöra bakgrunden till den definition som 

tillämpas i denna studie, presenteras i Tabell 3.1 olika varianter av automatiseringsdefinitioner. 

Tabell 3.1 - Definitioner av automatisering – egen illustration (Källor: Encyclopædia Britannica 2017; 

NE 2017; Parasuraman, Sheridan & Wickens 2000 

Källa Definition 

Encyclopedioa 

Brittannica 

Automation, the application of machines to tasks once performed by 

human beings or, increasingly, to tasks that would otherwise be 

impossible. 

 Med tillägg: Although the term mechanization is often used to refer to the 

simple replacement of human labour by machines, automation generally 

implies the integration of machines into a self-governing system. 

Nationalencyklopedin 

(NE) 

Automatisering, införande av steg i en process som gör att processen mer 

eller mindre går av sig själv.  

Med tillägg: Ofta handlar automatisering om tillverkning, men det kan 

även gälla andra typer av processer. 

Oxford English 

Dictionary (OED) 

The action or process of introducing automatic equipment or devices into 

a manufacturing or other process or facility 

Parasuraman,  

Sheridan & Wickens 

(2000) 

A device or system that accomplishes (partially or fully) a function that 

was previously, or conceivably could be, carried out (partially or fully) by 

a human operator 

 

I tabell 3.1 framgår variationen som förekommer, både avseende vilka interna begrepp som 

appliceras för formuleringarna, men även för den huvudsakliga innebörden av termen. 

Problematiken med ovanstående definitioner är att ingen enskild definition lyckas 

uppfånga/tydliggöra de viktiga inslag som är förknippade med automatiserings begreppet. Ett 

sådant viktigt inslag, som enligt Frohm (2008) framhäver ofta misstas, är att betrakta 

automatisering som ”antingen eller”, det vill säga att det skulle ske i ett enda steg – från 

manuellt till fullständigt automatiserat. I realiteten utgör dock ett kontinuum ofta en bättre 

representation, det vill säga att det existerar flera steg emellan manuellt och fullständig 

automation – varför definitioner behöver uppfånga detta. Ett annat viktigt inslag, vilket också 

Frohm (2008) framhäver, är att det är viktigt att tydliggöra automatisering inte enbart anspelar 

på utförandet av olika fysiska uppgifter, utan även på kognitiva uppgifter (ex. beslutsfattande, 

övervakning); varför återigen detta bör tydliggöras av definitioner. Slutligen, likt vad som 

berördes ovan, anspelar automatisering i den moderna världen inte enbart på 

produktionskontexten och industriella maskiner, utan i realiteten förekommer automatisering 

https://global.britannica.com/topic/mechanization
https://www.merriam-webster.com/dictionary/integration
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med all form av teknologi (ex. maskiner, informationsteknologi) inom en mängd olika kontexter 

(Frohm 2008; Lindström & Winroth 2010). 

Ifall tabell 3.1 nu återigen studeras, framgår det vad som jag i föregående stycke konstaterade; 

ingen definition tydliggör enskilt de viktiga inslag som förknippas med automatiserings 

begreppet. För att enklare påvisa detta, har jag systematiserat definitionerna i tabell 3.2 - efter 

de viktiga inslag som föregående stycke framhävde. 

Tabell 3.2 – Systematisering av automatiseringsdefinitioner efter ”viktiga inslag” – egen illustration 

    Viktiga inslag 

 

Definition 

Kontinuum? Typ av aktivitet? Vad appliceras, 

/ersätter 

människan? 

Kontext 

En.B Framgår ej tasks – utförda 

tidigare av 

människor eller 

omöjliga 

machines Kontextspecifik 

- Produktion 

NE Ja Framgår ej steg Kontext 

oberoende 

OED Framgår ej Framgår ej -automatic 

equipement 

- devices 

Kontext 

oberoende (dock 

fokus på prod.) 

Para. Ja functions - utförda 

tidigare av 

människor eller 

möjliga 

- device 

- system 

Kontext 

oberoende 

 

Likt tabell 3.2 framhäver tydliggörs kontinuum aspekten enbart av två definitioner. Typ av 

aktivitet går urskilja i två definitioner, dock uttryckta i allmän form (task och function) vilket 

därmed inte tydliggör den fysiska och kognitiva särskiljningen (även om man indirekt kan anta 

det – förutsätter dock tidigare kunskap inom området). Det är även intressant att notera att två 

definitioner väljer att förknippa ifall aktiviteten tidigare har utförts av människor alternativt om 

den är möjlig respektive omöjlig att utföra. Denna särskiljning är dock irrelevant, vilket dels 

framgår av att de båda definitionerna tillsammans täcker samtliga situationer (omöjliga och 

möjliga), men också av det ej i tidigare litteratur görs någon sådan särskiljning. När det kommer 

till vad som har applicerats för att automatisera utgör den en stor variation på begrepp, där 

device, system och machine utgör en specifik begränsning (fångar ej all teknologi), medan steg 
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och automatic equipement är något förvirrande och svårtolkade begrepp. Slutligen är det enbart 

en definition som egentligen specificerar sig efter en kontext (även om OED är något 

fokuserad), vilket innebär att de övriga tre intar en mer representativ kontext oberoende prägel. 

Med hänvisning till ovanstående argumentation har jag i denna studie valt att utveckla/anpassa 

en egen definition som integrerar de viktiga inslag som förknippas med automatiserings 

begreppet. Utöver att tydligare framhäva innebörden av begreppet, syftar även denna definition 

att underlätta jämförelsen och särskiljningen mot LoA (Level of Automation) konceptet (avsnitt 

3.3.2 L – Level of Automation); ett närliggande koncept där samma ”viktiga inslag” diskuteras 

i relation till definition av konceptet. 

I denna studie appliceras därför följande utvecklade/anpassade definition av automatisering: 

Automatisering - ett delvis eller fullständigt ersättande av människor med teknologi för att 

utföra olika fysiska och/eller kognitiva aktiviteter. 

Tabell 3.3 tydliggör hur ovanstående definition uppfyller de ”viktiga inslagen”, samt 

tankelogiken bakom. 

Tabell 3.3 – Motivering för egenutvecklad definition av automatisering – egen illustration 

 Viktiga inslag 

 Kontinuum? Typ av aktivitet? Vad appliceras, 

/ersätter 

människan? 

Kontext 

Uppfylls genom ett delvis eller 

fullständigt 

fysiska och/eller 

kognitiva 

aktiviteter 

teknologi Kontext 

oberoende 

Tankelogik Applicerar samma 

typ av formulering 

som Parasuraman, 

Sheridan och 

Wickens (2000)) 

- Applicerar samma 

särskiljning (fysiska 

& kognitiva) som 

Frohm (2008)  

-  Aktivitet istället 

för uppgift/funktion 

då detta utgör en 

vedertagen term 

- Applicerar samma 

term (teknologi) 

som Frohms (2008) 

LoA definition 

- Ej begränsad – 

teknologi som term 

anspelar på all form 

av automatisering 

- Uppfylls genom 

den generella 

formuleringen och 

av termerna 

teknologi (kontext 

oberoende) och 

fysiska och/eller 

kognitiva 

aktiviteter 

(kontext 

oberoende) 
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3.3 PLIMA – modellutveckling 
Inom detta avsnitt sker en presentation över modellutvecklingen av PLIMA – en 

flerdimensionell utvärderingsmodell för automatiseringsinvesteringar inom produktion. Detta 

involverar en redogörelse för de teoretiska komponenter som modellen är uppbyggd på, en 

precision av hur de är integrerade i modellen, samt en förklaring av varför.  

För att skapa en förståelse över avsnittsstrukturen, illustrerar figur 3.1 kärnan av PLIMA. 

Notera att kärnan är ett resultat av modellutvecklingsprocessen; det vill säga läsaren kan 

betrakta detta som ett urklipp av den utvecklade modellen i slutet av kapitlet. Notera även att 

det är en kärna – till kärnan finns flera underdimensionera och specificeringar som framgår av 

den utvecklade modellen. Syftet med denna kärna är enbart att skapa en förståelse av 

avsnittsstrukturen. 

 

 

Figur 3.1 – PLIMA:s kärna – egen illustration 

Avsnitten nedan följer således uppbyggnaden av PLIMA i figur 3.1; respektive dimension av 

de fem dimensionerna i PLIMA kommer genomgås i turordning (P-L-I-M-A). Inom varje 

avsnitt sker en inledande presentation av vad avsnittet täcker, samt hur avsnittet är uppbyggt. 

Gemensamt för alla avsnitt är att tillhörande integrerad teori presenteras, metodologin för hur 

dimension är tänkt att utvärderas vid en tillämpning av PLIMA, samt en förklaring av 

motiveringarna som ligger bakom. Efter samtliga avsnitt presenteras resultatet av 

modellutvecklingen; PLIMA. 
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3.3.1 P - Prestation 

Inom detta avsnitt berörs den första dimensionen av PLIMA – Prestation – P. Avsnittet är 

uppdelat i två huvudsakliga delar. Inom den första delen förklaras den tillämpade teori angående 

prestations begreppet och prestationsmätningar, samt en motivering för varför Prestation har 

integrerats i PLIMA. Inom den andra delen berörs de fem underdimensionera som prestations 

begreppet, i PLIMA, är uppdelat inom. Inom båda delarna tydliggörs även metodologin – det 

vill säga hur utvärdering av Prestation sker vid tillämpning av PLIMA. 

3.3.1.1 Prestation 

Prestation inom kontexten av produktion anspelar i grunden på vad som har hänt i dåtid eller 

vad som händer i nutid (Hon 2005). För att mäta och analysera prestation inom produktion utgör 

prestationsmätningar en möjlig, och enligt Hon, absolut nödvändig metodik för företag. Likt 

det klassiska talesättet “What gets measured gets done” antyder bygger grundlogiken på att 

genom att tillämpa prestationsmätningar så kan utförandet av olika aktiviteter både kontrolleras 

och effektiviseras (Hon 2005). Prestationsmätningar är med andra ord en del av 

företagsadministration/management, och innehar en central roll inom företags ekonomistyrning 

(Kaplan & Atkinson 1998). 

För att skapa en mer fullständig förståelse över vilken funktion prestationsmätningar har inom 

företag, samt för vad detta innebär utifrån ett produktionsperspektiv, illustrerar figur 3.2 först 

de olika funktionerna utifrån ett allmänt perspektiv. 
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Figur 3.2 – Funktioner för prestationsmätningar – omarbetad illustration (Källa: Hon 2005) 

Utifrån ett produktionsperspektiv kan funktionerna summeras till följande fyra primära 

uppgifter. (1) Reflektera nuvarande status av produktionen, (2) Övervaka och kontrollera den 

operativa effektiviteten, (3) Driva förbättringsåtgärder och (4) Bedöma effektiviteten av 

produktionsbeslut (Hon 2005). 

Med funktionen tydliggjord är det även av vikt att diskutera prestations begreppet inom 

kontexten av produktion mer ingående. Definitionen av prestation i ovanstående stycke 

förklarar mer i allmän ansats vad termen anspelar på; men den framhäver inte vad egentligen 

prestation inom produktion utgörs av. Svaret på den frågan har inget entydigt svar, men vad 

som kan konstateras är att den historiska utvecklingen har givit viktiga lärdomar som bör 

integreras varvid prestation inom produktion mäts och analyseras. Figur 3.3 illustrerar den 

historiska utvecklingen av prestationsmätningar, och vilket fokus dessa intog under olika eror. 

 

Figur 3.3 – Historiska utvecklingen av prestationsmätningar – omarbetad illustration av Hon (2005) 

För att summera vad den historiska utvecklingen har givit för lärdomar innebär den primära 

insikten att ett förlitande på enbart finansiella mått utgör ett föråldrat och otillräckligt 

tillvägagångssätt. Istället bör en kombination av både finansiella och icke-finansiella mått 

integreras och tillämpas; det vill säga ett flerdimensionellt bemötande (Hon 2005). En stark 

drivkraft bakom detta flerdimensionella bemötande var Eccles (1991) och Kaplan och Norton 

(1992), där särskilt Kaplan och Nortons (1992) Balanced Scorecard utgjorde ett viktigt bidrag 

för utvecklingen.  Resultatet av denna utveckling är med andra ord att det idag är allmänt 

accepterat att ett flerdimensionellt bemötande vid mätande och analys av prestation inom 

moderna företag utgör en nödvändighet (Hon 2005). 
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Vad innebär då ett flerdimensionellt bemötande utifrån ett produktionsperspektiv? Hon (2005) 

tydliggör detta genom att konstatera att mätning och utvärdering av prestation inom produktion 

behöver täcka samtliga fem dimensioner: (1) produktivitet, (2) kvalitet, (3) tid, (4) flexibilitet 

och (5) kostnad. Jag kommer därför för PLIMA modellen att integrera samtliga dessa fem 

dimensioner som en metodik för att definiera och utvärdera prestation inom produktion. 

Argumentationen för och tydliggörande av hur detta ämnas integreras i PLIMA modellen 

återges i nedanstående avsnitt 3.3.1.2 Motivering för integration i PLIMA. 

Innan motivationen framförs är det ytterligare en viktig aspekt avseende prestationsutvärdering 

att redogöra för, vilket utgör ett viktigt inslag i PLIMA modellen. Likt Hon (2005) framhäver 

är det av vikt i prestationsutvärdering utifrån ett produktionsprespektiv att betrakta företaget 

utifrån olika hirerakiska nivåer – från mikro- till ett makroperspektiv. Tabell 3.4 tydliggör detta. 

Tabell 3.4 – Mikro- och makronivåer utifrån ett produktionsperspektiv – egen illustration (Källa för 

data: Hon 2005) 

 Nivå Beskrivning 

Mikro Maskin Enskild maskin 

 Cell Grupp av maskiner (strukturerade för att effektivisera produktion) 

 Linje Produktionslinje 

 Fabrik Hela fabriken 

Makro Nätverk Produktionsnätverk (Supply chain nivå) 

 

Implikationen av en tillämpning av olika nivåer för prestationsutvärdering, och 

argumentationen bakom, kan förklaras enligt följande. Genom att kombinera ett 

flerdimensionellt bemötande med nivåerna specificerade i tabell 3.4 utvärderas alltså 

produktivitet, kvalitet, tid, flexibilitet och kostnad på respektive nivå. Detta utgör inte enbart 

ett förtydligande av vilken fokusnivå som avses med olika mätningar och utvärderingar, utan 

ämnar även fånga kausala förhållanden mellan mätningar på en operativ mikronivå och 

mätningar på en aggregerad makronivå (Hon 2005). Med andra ord, genom att belysa hur en 

dimension (ex. produktivitet) ser ut på olika hirarkisa nivåer, snarae en på enbart en nivå, skapas 

en ökad förståelse över hur delarna (ex maskin) påverkar och hänger ihop med helheten (ex. 

fabriken). 

3.3.1.2 Motivering för integration i PLIMA 

För det första – varför integreras prestationsutvärdering som en del av PLIMA? Detta är 

tämligen självklart, och kan förklaras enligt följande. Prestationsutvärdering inom företag, likt 
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ovanstående stycke framhäver, utgör en viktig kärnkomponent inom företag och dess 

administration. Prestationen anspelar ju på enkelt uttryckt på hur pass väl företaget presterar, 

vilket i sin principiella mening utgör grunden för att driva ett företag. Företag innehar strategier 

och drivs efter mål – och via prestationsutvärdering skapas kunskap hur pass väl dessa mål 

uppfylls. En investering i företag innebär att något (såsom en maskin) adderas till företaget; 

varför det är viktigt att utvärdera hur denna addition påverkar, och förhoppningsvis förbättrar, 

företaget och dess prestation. Eftersom PLIMA utgör en utvärderingsmodell för investeringar i 

automatisering, med andra ord utvärdering av en addition (maskin) till ett företag, är det därför 

viktigt att PLIMA integrerar in prestationsutvärdering. 

För det andra, likt nämndes ovan, appliceras ett flerdimensionellt bemötande för att definiera 

och utvärdera prestation, där specifikt de fem dimensioner som Hon (2005) framhäver 

(produktivitet, kvalitet, tid, kostnad & flexibilitet) tillämpas. Anledningen till detta är då 

PLIMA ämnar utreda prestation inom produktionskontexten, specifikt en investering i 

automatisering, utgör Hons femdimensionella prestationsutvärdering en lämplig applikation 

eftersom denna är utformad just för produktionskontexten. 

För det tredje så väljer jag att applicera prestationsmätningar som en metodik för att utvärdera 

prestation. Detta baseras dels på att metodiken innehar funktionaliteten att kunna bedöma och 

utvärdera prestation (likt tabell 3.3 visade), men också på hur pass vedertaget det är inom 

företag att tillämpa det. Varför jag benämner det som en metodik är för att jag även för PLIMA 

metodiken integrerar in subjektiv uppfattning som ytterligare en metodik för att fånga 

prestationsaspekter. För det första kommer detta krävas då det saknas prestationsmått, vilket 

med all sannolikhet kommer vara fallet vid de flesta PLIMA tillämpningarna efter ett företag 

sällan har fullständigt utvecklade mätningar på en sådan specifik operativ nivå så som en 

enskild maskin. Det är viktigt att kommentera dock att avsaknaden av prestationsmått inte bör 

likställas med avsaknad av kunskap. Verksamhetsnära kunskap finns naturligtvis även om 

prestationsmätningar saknas, varför subjektiv uppfattning i många avseenden kan tillföra 

ytterligare värdefull information som prestationsmätningar inte lyckas uppfånga. Summerat bör 

därför både prestationsmätningar (ifall de finns) och subjektiva uppfattningar integreras vid en 

PLIMA tillämpning, då båda metodikerna kan ge värdefull information som är av vikt att 

integrera in i en investeringsbedömning. 

För det fjärde är det viktigt att tydliggöra varför flernivå tillämpningen är lämplig för PLIMA. 

Nivåuppdelningen skapar först och främst en ökad tydlighet för att både strukturen och 

utförandet av analysen av prestation. Det är dock viktigt att understryka att faktumet att PLIMA 
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modellen utvärderar en investering i automatisering, det vill säga maskinnivå, inte direkt kan 

översättas till att enbart maskinnivå är relevant för PLIMA. Detta kan enklast förklaras med en 

exemplifiering – ifall en automatiserad maskin adderas till ett företag, och bidrar på en 

maskinnivå till 50% produktivitetsökning, så innebär inte detta att företaget i sin helhet 

(aggregerad nivå) uppnått en 50% produktivitetsökning – detta beror på hur pass väl resterande 

delar av flödet inom företaget har anpassats för den ökade produktiviteten. Ifall exempelvis all 

produktivitetsökning resulterar i en ren PIA (produkter i arbete) ökning har den 

totala/aggregerade produktiviteten inte förbättrats. Genom att därför i PLIMA utvärdera 

samtliga fem dimensioner (flexibilitet blir specialtillämpad, läs mer under avsnitt 3.3.1.8 

Flexibilitet) på både maskinnivå och aggregerad nivå, kan modellen även skänka viktig kunskap 

för företaget avseende hur pass väl resterande delar av företaget kan nyttja/dra fördel av 

investeringen. På så vis utvärderas inte enbart maskinen/delen, utan även företaget/helheten – 

vilket är logiskt eftersom en isolerad utvärdering av delen ger föga indikationer ifall det ej 

relateras till helheten.  

3.3.1.3 Fortsatt avsnittsdisposition 

Nedan kommer respektive underdimension (produktivitet, kvalitet, tid, kostnad och flexibilitet) 

att redogöras för, där jag dessutom för varje underdimension integrerar in flernivå uppdelningen 

(maskin, cell, linje, fabrik, nätverk). 

3.3.1.4 Produktivitet / inre effektivitet 

Produktivitet anspelar i bred mening på förhållandet mellan output mot input, det vill säga enligt 

formeln 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 (Berhe, Abebe & Azene 2017). Det råder dock åtskillnad 

bland definitioner vad man antar som output och input; vissa hänför alla former av output och 

input (både uttryckt i kvantitativa enheter såsom styck, tid och värden såsom intäkter, 

kostnader) (Berhe, Abebe & Azene 2017) medan andra väljer definiera produktivitet som en 

del av effektivitets begreppet – genom en uppdelning i inre effektivitet (produktivitet) och yttre 

effektivitet (Johanzon 2006; Karlsson & Alpenberg 1996).  

Inre effektivitet, eller produktivitet, vilket kan beskrivas som att ”göra saker på rätt sätt”, 

anspelar på resurseffektiviteten hos ett företag (Johanzon 2006; Karlsson & Alpenberg 1996). 

För att relatera detta till den grundläggande output/input formeln, kan inre effektivitet, eller 

produktivitet, uttryckas som följande: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠
 . Produktiviteten 

avser med andra ord hur effektivt resursinsatserna (ofta tid) kan omvandlas till 

outputenheter/produktionsresultat (Karlsson & Alpenberg 1996).  
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Yttre effektivitet, vilket kan beskrivas som att ”göra rätt saker”, anspelar på företagets förmåga 

att faktiskt sälja sina produkter (grad av måluppfyllelse) (Karlsson & Alpenberg 1996; 

Johanzon 2006). Vad som särskiljer inre och yttre effektivitet är att yttre effektivitet avser 

värdet på resursinsatserna och produktionsresultatet – det vill säga uttryckt i kostnader och 

intäkter snarare än uttryckt i kvantitativa enheter (Karlsson & Alpenberg 1996). 

Termen effektivitet kan med denna uppdelning därför förklaras av den inre effektiviteten 

(produktiviteten) och den yttre effektiviteten (Johanzon 2006; Karlsson & Alpenberg 1996). 

Implikationen av detta, och åtskillnaden mot övriga definitioner, kan enklast förklaras av en 

exemplifiering. Ifall total effektivitet utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv diskuteras, ofta 

mätt som lönsamhetsmått via räntabilitet (Karlsson & Alpenberg 1996), skulle det via Berhe, 

Abebe och Azene (2017) avse en produktivitetsfråga, medan det i ovanstående taxonomi avser 

en effektivitetsfråga, varvid produktiviteten utgör en förklarande faktor av effektiviteten. Jag 

väljer för PLIMA modellen att applicera uppdelningen i inre och yttre effektivitet då detta 

skapar en mer tydlig åtskillnad mellan produktivitet och effektivitets begreppen, samt att det 

möjliggör en bättre förståelse av hur produktiviteten samverkar med den totala effektiviteten i 

ett företag. 

För att mäta produktiviteten inom ett företag kan som förtydligades inledningsvis 

prestationsmätningar användas. Det förekommer en stor och varierad mängd prestationsmått 

(Hon 2005), varför det inte är möjligt, eller för den delen nödvändigt, att återge samtliga. Som 

ett exempel visade en omfattande empirisk studie av prestationsmätningar inom produktion att 

det förekom totalt 442 individuella prestationsmått (under de fem dimensionerna produktivitet, 

kvalitet, tid, flexibilitet och kostnad) (Hon 2005). Jag kommer därför att exemplifiera med 

vanligen förekommande prestationsmått, där jag för respektive mått kategoriserar det efter den 

femnivås (maskin, cell, linje, fabrik, nätverk) uppdelning som förklarades ovan. Detta framförs 

i tabell 3.5, där dessutom en förklaring för respektive mått anges. 

Tabell 3.5 – Exemplifiering av produktivitetsmått inom produktion – egen illustration (Källor för data: 

Accounting Explanation 2017; Business Dictionary 2017a; Business Dictionary 2017b; Hon 2005; 

OEE 2017) 

Produktivitetsmått Förklaring Nivå 

OEE = Availability x 

Performance x Quality 

(Overall Equipment 

effectivness) 

𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑
 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
 

Samtliga 
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𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝑇𝑃𝑌) = Antalet felfria artiklar som 

passerar en process första gången mot totala 

antalet av samma artiklar som passerar 

processen 

Throughput Antal produkter som går igenom 

maskin/process, uttryckt i ex. per timme 

Samtliga 

Labour productivity Output per anställd/anställda uttryckt i ex. 

per timme, jämfört mot standardvärde 

Samtliga 

MCE (Manufacturing Cycle 

Efficiency) 

𝑀𝐶𝐸 =
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 𝑡𝑖𝑑
 

 

Fabrik 

 

Tabell 3.5 utgör som nämnt exemplifieringar över hur produktiviteten kan mätas och analyseras 

inom produktion. Detta innebär att dessa mått inte ska betraktas som nödvändiga vilka måste 

appliceras för PLIMA vid samtliga investeringsutvärderingar. Det som avgör hur produktiveten 

bör mätas och analyseras blir logiskt situationen och vad som är relevant/lämpligt för den 

investering som utvärderas. Med andra ord, det viktiga är att utvärdera produktiviteten - 

prestationsmätningarna/metodiken för att göra detta utförs för att på bästa sätt spegla vad som 

för situationen är mest relevant. 

3.3.1.5 Kvalitet 

Kvalitet utgör en avgörande aspekt för framgångsrik produktion, där definitionen av kvalitet 

utifrån ett produktionsperspektiv kan summeras till fri från defekter, avvikelser samt 

variationer. Viktigt att notera att kvalitet utifrån ett produktionsperspektiv anspelar både på 

produkter och processer, det vill säga utifrån ett produktperspektiv innebär det enkelt uttryckt 

”felfria produkter”, medan det utifrån ett processperspektiv kan likställas med 

”felfria/stabila/störningsfria processer” (Business Dictionary 2017; Chen & Huang 2006; 

Colledani et al. 2014; Hon 2005). För att tydliggöra båda dimensionerna av kvalitet kommer 

jag i PLIMA modellen att tillämpa termerna produktkvalitet och processkvalitet. 

Processkvalitet är särskilt viktigt när automatisering diskuteras i termer av interaktionen mellan 

människa och maskin. Likt Parasuraman, Sheridan och Wickens (2000) framhäver utgör 

Automation Reliability (automatiseringstillförlitlighet) en avgörande faktor för att kunna dra 

nytta av eventuella fördelar som automatisering får på operatörer (i form av ex. mental 

arbetsbelastning, situationsmedvetenhet) och dess utförande av olika aktiviteter. Automation 

Reliability anspelar på hur pass stabil den automatiserade maskinen är, det vill säga i form av 

fri från störningar såsom driftstopp (kan mätas med exempelvis MTTF; se tabell 3.6) 
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(Parasuraman, Sheridan & Wickens 2000). Med andra ord utgör detta en koppling emellan 

processkvalitet och arbetsmiljö begreppet; hög processkvalitet är avgörande för att uppnå en 

bättre arbetsmiljö och ett högre välbefinnande hos operatören. 

I likhet med 3.3.1.4 Produktivitet / inre effektivitet avsnittet presenterar tabell 3.6 exempel på 

olika prestationsmått som vanligen förekommer och som kan användas för att mäta och 

analysera kvalitet, där både nivå och vad för typ av kvalitet (produkt- eller processkvalitet) 

specificeras. Precis som kommenterades vid produktivitetsavsnittet är det situationen och den 

investering som utvärderas som avgör vad som bör tillämpas för att mäta och analysera 

kvaliteten.  

Tabell 3.6 - Exemplifiering av kvalitetsmått inom produktion – egen illustration (Källor för data: 

Business Dictionary 2017d; Business Dictionary 2017e; Foskett 2011; Hon 2005; Six Sigma Material 

2017) 

Kvalitetsmått Typ Förklaring Nivå 

TPY – (Throughput 

Yield) 

Produkt Antalet felfria artiklar som passerar en 

process första gången mot totala antalet av 

samma artiklar som passerar processen 

Samtliga 

Rework & Scrap % Produkt Andel produkter som har omarbetats (inkl. 

all form av omarbete) & andel produkter 

som skrotas 

Samtliga 

Reklamation Produkt Antal reklamationer Primärt 

Fabrik (ev. 

möjligt att 

härleda ner 

till 

mikronivåer) 

MTTF (Mean Time To 

Failure) 

Process Genomsnittliga tiden för att ett fel (såsom 

driftstopp) uppstår 

Samtliga 

MTTR (Mean Time To 

Repair) 

Process Genomsnittliga tiden för att åtgärda felet Samtliga 

MTBF (Mean Time 

Between Failures) 

Process 𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅 = Total genomsnittlig 

tid för att fel uppstår och åtgärdas 

Samtliga 

 

3.3.1.6 Tid 

Tid inom produktion utgör en kritisk resursinsats som likt övriga resurser behöver administreras 

och effektiviseras för att säkerställa framgångsrik prestation. Tid inom produktion anspelar 
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vanligen på begrepp såsom ledtid, cykeltid, leveranstid etc.; det vill säga tidsaspekter avseende 

processer och utförandet av olika aktiviteter inom produktion (Chen & Huang 2006; Hon 2005). 

Tid har i dagens moderna värld blivit en särskilt kritisk faktor, där exempel som kan ges är 

framväxten av Lean production och JIT, och den höga efterfrågan på korta och exakta 

leveranstider av kunder (Jain, Jain, Chan & Singh 2013). 

I likhet med avsnitten för produktivitet och kvalitet, presenterar tabell 3.7 en exemplifiering av 

olika prestationsmått som vanligen förekommer och som kan användas för att mäta och 

analysera tidsaspekter inom produktion. Återigen är det situationen och investeringen i fråga 

som avgör vilka som blir relevanta att tillämpa i det specifika fallet. 

Tabell 3.7 - Exemplifiering av tidsmått inom produktion – egen illustration (Källor för data: Bicheno 

& Holweg 2009; Business Dictionary 2017f; Business Dictionary 2017g; Hon 2005; Investopedia 

2017) 

Tidsmått Förklaring Nivå 

Lead time Totala tiden för att en process startas 

och avklaras (anspelar ofta på från 

beställning till leverans) 

Samtliga (dock ofta 

Fabrik) 

Cycle time Tiden för att utföra en cykel av en 

operation, eller för att utföra 

funktion/jobb/aktivitet från början till slut 

Samtliga (dock ofta 

Maskin) 

Changeover time Tiden för att omställa produktion från en 

artikel till en annan, eller från en batch till 

annan batch av samma artikel 

Maskin, Cell & 

Linje 

Setup time Tiden för att förbereda process/system för 

produktion 

Maskin, Cell & 

Linje 

 

3.3.1.7 Kostnad 

Kostnad utgör en fundamental aspekt att administrera och analysera i alla former av företag, 

och har likt figur 3.3 visar ovan (historiska utvecklingen av prestationsmätningar) utgjort den 

mest dominerande faktorn inom prestationsmätningar. Kostnader och mätningar av kostnader 

utgör ett omfattande område, och är direkt beroende av den kontext som diskuteras. Utifrån ett 

produktionsperspektiv får COQ (Cost of quality - kvalitetskostnader) naturligt ett viktigt inslag, 

särskilt då maskininvesteringar diskuteras. COQ indelas vanligen under PAF (Prevention-

appraisal-failure) kategorisering, och avser summerat olika former av kostnader som kan 
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hänföras till kvalitetsaspekter (Wudhikarn 2012). Tabell 3.8 illustrerar vad PAF kategorisering 

av COQ innebär. 

Tabell 3.8 – PAF kategorisering av COQ – egen illustration (Källa för data: Wudhikarn 2012) 

PAF dimensioner Förklaring 

Prevention cost (P) Kostnader associerade med design, implementation och underhåll av total 

quality management system.  Dessa kostnader uppstår innan produktion. 

Appraisal cost (A) Kostnader associerade med leverantörers och kunders kvalitetskontroll av 

köpt material, processer, produkter och service.  

Internal failure cost 

(Fi) 

Kostnader som uppstår då produktionsresultat (såsom produkter) ej 

uppfyller kvalitetskrav, och då det upptäcks internt innan leverans till kund 

External failure cost 

(Fe) 

Kostnader som uppstår då produkter eller service ej uppfyller kvalitetskrav, 

och då det upptäcks externt efter leverans till kund 

 

Jag väljer för PLIMA att applicera COQ efter PAF kategoriseringen både för att skapa en 

tydligare struktur, men också för att underlätta kostnadsutvärderingen. Kostnader som inte kan 

hänföras till COQ definieras i modellen som övriga kostnader. 

I likhet med avsnitten för produktivitet, kvalitet och tid, presenterar tabell 3.9 en exemplifiering 

av olika prestationsmått som vanligen förekommer och som kan användas för att mäta och 

analysera kostnadsaspekter inom produktion. Återigen är det situationen och investeringen i 

fråga som avgör vilka som blir relevanta att tillämpa i det specifika fallet. 

Tabell 3.9 - Exemplifiering av kostnadsmått inom produktion – egen illustration (Källor för data: 

Business Dictionary 2017h; Business Dictionary 2017i; Hon 2005; Wudhikarn 2012) 

Kostnadsmått Typ Förklaring Nivå 

Training cost COQ (P) Kostnader för att utbilda personal  Samtliga 

Inspection cost COQ (A) Kostnader för inspektion Samtliga 

Rework & Scrap cost COQ (Fi) Kostnader för omarbete & skrot Samtliga 

Reklamationskostnader COQ (Fe) Kostnader associerade med reklamation  Primärt 

Fabrik (ev. 

möjligt att 

härleda ner 

till 

mikronivåer) 

Tooling cost Övriga Kostnader för att köpa och/eller tillverka 

verktyg för produktion 

Samtliga 
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Setup cost Övriga Kostnader för att ställa maskin, work 

center, produktionslinje vid byte av 

produktion från en artikel till en annan 

Maskin, 

Cell, Linje 

 

3.3.1.8 Flexibilitet 

Flexibilitet har under de senaste åren utgjort en avgörande faktor för företag för att bibehålla 

sin konkurrenskraft. Utvecklingen kan förklaras av den höga marknadsosäkerhet som idag 

präglar företagsvärlden, där exempel som kan ges är kortare livscykel för produkter, ökad 

efterfrågan på varierade produkter, global konkurrens etc. Med andra ord, för att bemöta denna 

höga marknadsosäkerhet, som bedöms att öka ytterligare under de kommande åren, har 

flexibilitet utvecklats till att bli viktig del av företagsstrategier (Choe, Tew & Tong 2015; Hon 

2005; Jain, Jain, Chan & Singh 2013; Pérez Pérez, Serrano Bedia & López Fernández 2016). 

Flexibilitet utgörs av en komplex taxonomi där det förekommer flera olika varianter av termen 

(Choe, Tew & Tong 2015; Jain, Jain, Chan & Singh 2013; Pérez Pérez, Serrano Bedia & López 

Fernández 2016). Utifrån ett produktionsperspektiv kan termen summeras till att representera 

hur effektivt produktionen kan anpassa sig efter förändringar i omgivningen. Problematiken 

dock med att skapa en mer exakt definition består i att produktionsflexibilitet är en 

flerdimensionell term, det förekommer variation bland forskare både i mängd dimensioner som 

förknippas med termen samt den faktiska definitionen för dessa dimensioner. För att komplicera 

det ytterligare existerar det två huvudsakliga perspektiv avseende hur produktionsflexibilitet 

betraktas; hierarkisk perspektiv - internt perspektiv där flexibilitet betraktas som företagets 

förmåga att effektivt och ekonomiskt anpassa/förändra produktionen vid en given kapacitet, 

strategiskt perspektiv – brett perspektiv som fokuserar mer på interaktionen mellan företaget 

och kunder (Pérez Pérez, Serrano Bedia & López Fernández 2016). Inom båda dessa perspektiv, 

kunde Pérez Pérez, Serrano Bedia och López Fernández (2016), som utförde en omfattande 

systematisering av konceptet produktionsflexibilitet, identifiera och systematisera totalt 21 

stycken olika dimensioner/typer av produktionsflexibilitet – vilket påvisar komplexiteten. 

Ytterligare komplicerade aspekter avseende att utvärdera flexibilitet ligger i att det råder 

avsaknad av en utvecklad struktur för hur flexibilitet kvantitativt kan mätas med 

prestationsmätningar. Försök har gjorts till att applicera mått, men det finns ingen konsekvent 

struktur eller allmänt accepterad metodik för hur detta ska göras. Insikten som dras som dras av 

forskare är att mätningar av flexibilitet utgör ett forskningsområde som behöver utvecklas. Som 
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alternativ till kvantitativ metodik kan istället en kvalitativ metodik appliceras för att utvärdera 

och analysera flexibilitet (Jain, Jain, Chan & Singh. 2013).  

För att bemöta den komplexitet som ovanstående stycke framhäver, både avseende taxonomin 

och metodiken för att utvärdera och analysera flexibilitet, har jag valt för PLIMA att bemöta 

detta på följande sätt. Eftersom en kvantitativ metodik med prestationsmätningar är så pass 

outforskad och osäker (Jain, Jain, Chan & Singh. 2013) utgör en kvalitativ metodik mer lämplig 

för att uppfånga hur flexibiliteten har påverkats av en automatiseringsinvestering.  För att 

bemöta taxonomin är det flera viktiga vägval jag utfört för PLIMA som behöver förtydligas. 

Jag har först och främst utgått ifrån den systematisering som Pérez Pérez, Serrano Bedia och 

López Fernández (2016) har utfört avseende produktionsflexibilitet, med anledningen att detta 

utgör en omfattande och kontemporär systematisering av samtliga produktionsflexibilitets 

dimensioner som har förekommit inom forskningen. Utifrån denna systematisering, bestående 

av 21 olika produktionsflexibelts dimensioner, har jag granskat respektive dimension för att 

avgöra ifall den är lämplig att integrera in i PLIMA. Eftersom PLIMA innebär att utvärdera en 

investering av automatisering inom produktion, är det viktigt att granska ifall denna investering 

faktisk kan påverka respektive flexibilitetsdimension. Detta har resulterat till att jag bedömt 

tretton flexibilitetstyper som relevanta för PLIMA, vilket tabell 3.10 tydliggör – både vilka och 

argumentationen bakom. Notera att flernivåuppdelningen (efter maskin, cell, linje, fabrik, 

nätverk) ej blir tillämpbar här eftersom flexibilitetstyperna är specifikt fokuserade och 

formulerade efter en aspekt. Detta innebär dock inte att det viktiga sambandet mellan 

maskinnivå och aggregerad nivå försvinner (syftet med flernivås uppdelningen), utan det fångas 

genom att flexibilitetstermerna i sig både avser maskin flexibilitet och flexibilitet på aggregerad 

nivå. 

Tabell 3.10 – Produktionsflexibilitets dimensioner/typer som integreras i PLIMA – egen illustration 

(Källor för data i 2 första kolumner av tabellen: Pérez Pérez, Serrano Bedia & López Fernández 

2016) 

Flexibilitets-

dimension 

Förklaring Argumentation för integration i 

PLIMA 

Expansion 

flexibility 

Förmåga att enkelt öka kapacitet Maskin kan innebära att tilläggsmaskiner 

blir möjliga – kräver då mindre 

investeringar för öka kapacitet 

Labour 

flexibility 

Mängd uppgifter en anställd kan 

utföra 

Maskin kan frigöra operatörer – kan utföra 

fler uppgifter 
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Volume 

flexibility 

Förmåga att lönsamt producera 

under varierade produktionsvolymer 

Maskin kan ex. förbättra förmågan att 

lönsamt producera låga volymer 

Machine 

flexibility 

Maskinens förmåga att utföra olika 

uppgifter 

Maskin kan utföra fler uppgifter än tidigare 

maskiner 

Material 

flexibility 

Materialhanteringssystemets 

förmåga att effektivt flytta material 

genom produktionsflödet 

Automatiserade lösningar (ex AS/RS – 

automated storage and retrieval systems)  

Programme 

flexibility 

Förmågan av ett system att drivas av 

sig själv 

Ex. fullständig automation 

Mix 

flexibility 

Förmågan att ändra produktmix Maskin kan förenkla möjligheterna via 

exempelvis en högre machine flexibility 

Market 

flexibility 

Förmågan att anpassa sig efter 

förändrade marknadsförhållanden 

Maskin kan förenkla möjligheterna via 

exempelvis en högre machine flexibility 

New product 

flexibility 

Förmågan för produktionssystemet 

att introducera en ny produkt 

Maskin kan förenkla möjligheterna via 

exempelvis en högre machine flexibility 

Process 

flexibility 

Förmåga att producera en artikel på 

olika sätt (ex olika material, 

sekvenser) 

Maskin med högre machine flexibility kan 

möjliggöra att tidigare artiklar nu kan 

produceras på fler sätt 

Product 

flexibility 

Antal produkter och 

produktvarianter som kan 

produceras 

Maskin kan möjliggöra att fler produkter 

kan tillverkas 

Routing 

flexibility 

Förmågan att använda alternativa 

sekvenser eller vägar för att tillverka 

en produkt 

En maskin kan förenkla detta, särskilt om 

den innehar en högre machine flexibility 

Operation 

flexibility 

Förmåga att ändra ordningen av 

operationer för tillverkning av 

produkt 

En maskin med hög machine flexibility kan 

uppnå en förbättring avseende detta 

 

Detta kvarlämnar åtta flexibilitetstyper vilka jag bedömt som irrelevanta för PLIMA, vilket 

tabell 3.11 tydliggör – både avseende vilka och argumentationen bakom.  

Tabell 3.11 - Produktionsflexibilitets dimensioner/typer som ej integreras i PLIMA – egen illustration 

(Källor för data i 2 första kolumner av tabellen: Pérez Pérez, Serrano Bedia & López Fernández 

2016) 

Flexibilitets-

dimension 

Förklaring Argumentation för att ej integrera i PLIMA 
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Delivery 

modification 

flexibility 

Förmågan att förändra 

leveransdatum 

Anspelar på en annan dimension än faktiska 

produktionen; varför ex en maskininvestering ej har 

relevans för detta 

Modification 

flexibility 

Förmågan att modifiera 

designen av en produkt 

Anspelar på designfasen (innan produktion); därav 

irrelevant för PLIMA  

Supplier 

flexibility 

- Förmågan av 

leverantörer att anpassa sig 

efter förändringar (mix, 

volym, leveransdatum, nya 

produkter) efterfrågade av 

kunder 

- Möjligheten att utföra 

leverantörsförändringar 

(kvantitet, typ, material, 

personal eller övriga input 

resurser) 

Anspelar på leverantörsfrågor; irrelevant för PLIMA 

Production 

flexibility 

Totala mängden 

produkttyper som kan 

processas inom produktion 

Väldigt snarlik Product Flexibility (se tabell 3.10); 

varför denna blir överflödig. Varför just Product 

Flexibility väljs över denna är eftersom det utgör en 

mer vedertagen term inom taxonomin (återfinns i 

båda perspektiv, till skillnad från Production som 

endast återfinns inom hierarkiska perspektivet) 

Control 

flexibility 

Antalet tillstånd varvid ett 

kontrollsystem effektivt 

kan reagera 

Anspelar på tekniska kontrollsystemens förmåga att 

effektivt reagera – irrelevant för ex 

maskininvestering 

Distr. of 

information 

flexibility 

Förmågan att distribuera 

och utbyta information 

genom leveranssystemet 

Anspelar på annan dimension än produktion; 

irrelevant för PLIMA 

Layout 

flexibility 

Hur enkelt den interna 

layoten kan förändras 

Ej relevant för ex. utvärdering av en 

maskininvestering; irrelevant för PLIMA 

Quality 

flexibility 

Förmåga att förändra 

kvalitetsnivån av 

produkter 

Kvalitet anspelar här mer på den subjektiva 

uppfattningen och hur kvalitet ibland tillämpas i 

vardagstal, såsom att en lågprisprodukt kan uppfattas 

ha låg kvalitet; det vill säga ej kvalitet i 

produktionsperspektivet ”fri från avvikelser”. 

Relevansen av denna term kan diskuteras, och det 
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utgör inte någon flexibilitetsterm som starkt 

förekommer inom taxonomin. Dessutom innebär 

detta mer en strategisk fråga i sin natur. På grund av 

detta bedöms den som irrelevant för PLIMA 

 

Viktigt att notera med definitionerna som framgår i tabell 3.10 och 3.11 är att de är formade 

efter den systematisering som är utförd av Pérez Pérez, Serrano Bedia och López Fernández 

(2016). I deras systematisering listas samtliga produktionsflexibilitets dimensioner enligt de två 

perspektiven strategiskt och hierarkiskt, där den summerade slutsatsen är att 15 

dimensioner/typer återfinns inom båda, medan 6 definitioner är unika för en av dem (3 för 

respektive). Dock av de 15 som återfinns inom båda, så är det enbart 3 stycken där det finns en 

finns viss skillnad i definition (Product, Routing och Supplier Flexibility). För att därför 

representativt bemöta detta, har jag för de tre definitioner sammanfogat vad de två perspektiven 

framhäver; för att inte utelämna någon aspekt av taxonomin och systematiseringen.  

Tabell 3.10 visar med andra ord de dimensioner av produktionsflexibilitet som kan tänkas 

påverkas av en automatiseringsinvestering. Anledningen till att jag listar samtliga dessa för 

PLIMA är på grund av den komplexitet som föreligger i termen, varför det behöver tydliggöras 

mer exakt avseende vad för typ av produktionsflexibilitet som tänkas vara rimlig att utvärdera 

avseende en automatiseringsinvestering och vid en PLIMA tillämpning. Likt för övriga 

dimensioner i prestationsdelen av PLIMA blir metodiken att för situationen bedöma vilken av 

dessa flexibilitetstermer som är av relevans att utvärdera, där ett kvalitativt angreppssätt 

appliceras (som tydliggjordes ovan). Precis som Jain, Jain, Chan och Singh (2013) framhäver 

måste flexibilitet bedömas efter situationen, vilket utgör en förklaring till varför det är så svårt 

att utveckla universella kvantitativa mått.  

En viktig slutkommentar om flexibilitet är att detta begrepp avser en potential snarare än en 

direkt prestationsförbättring (Jain, Jain, Chan & Singh 2013). Implikationen i PLIMA 

utvärderingen är därför att vara medveten om att förbättrad flexibilitet inte nödvändigtvis 

behöver innebära något som för företaget är relevant; det vill säga i de fall potentialen 

(flexibiliteten) faktiskt inte utnyttjas/är relevant att utnyttja. 

3.3.2 L – Level of Automation 

Inom detta avsnitt berörs den andra dimensionen av PLIMA – Level of Automation – L. 

Avsnittet är uppdelat i fyra huvudsakliga delar. Inom den första delen beskrivs Level of 

Automation utifrån ett allmänt perspektiv (icke-produktionsperspektiv), för att sedan inom den 
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andra delen specificera vad Level of Automation konceptet innebär specifikt utifrån ett 

produktionsperspektiv. Inom den tredje delen presenteras DYNAMO – en metodologi 

utvecklad av Frohm (2008) för att mäta och analysera LoA inom produktion. Avsnittet avslutas 

med en motivering för varför Level of Automation konceptet har integrerats in i PLIMA. 

3.3.2.1 Level of Automation 

Level of Automation (LoA), vilket på svenska kan översättas till grad/nivå av automatisering, 

utgör i likhet med automatiserings begreppet ett koncept som är förknippat med flera olika 

definitioner och tillämpningsområden (Frohm 2008). För att få en uppfattning om vad 

begreppet i sin helhet anspelar på, samt över den variation av definitioner som förekommer, 

presenterar tabell 3.12 ett urval av LoA definitioner. 

Tabell 3.12 – Urval av definitioner av Level of Automation (LoA) – omarbetad illustration (Källa: 

Frohm 2008) 

Källa LoA definition 

Amber & Amber (1962) The extent to which human energy and control over the production 

process are replaced by machines 

Sheridan (1980) The level of automation incorporates the issue of feedback, as well as 

relative sharing of functions in ten stages 

Kern & Schumann 

(1985) 

Degree of mechanization is defined as the technical level in five different 

dimensions or work functions 

Billings (1997) The level of automation goes from direct manual control to largely 

autonomous operation where the human role is minimal 

Endsley (1997) The level of automation is the context of expert systems is most 

applicable to cognitive tasks such as ability to respond to, and make 

decisions based on, system information 

Satchell (1998) The level of automation is defined as the sharing between the human and 

machines with different degrees of human involvement 

Parasuraman, Sheridan 

& Wickens (2000) 

Level of automation is a continuum from manual to fully automatic 

operations. 

Groover (2001) The level of automation can be defined as an amount of the manning 

level with focus around the machines, which can be either manually 

operated, semi-automated, or fully automated 

Frohm (2008) The allocation of physical and cognitive tasks between human and 

technology, described as a continuum ranging from totally manual to 

totally automatic 
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För att skapa en samlad uppfattning av vad de olika varianter av definitionerna i tabell 3.12 

anspelar på, samt hur definitionen av LoA kan särskiljas mot definitionen av automatisering, 

kan följande framhävas. I likhet med vad som framgår av de olika definitionerna, och av vad 

Frohm (2008) och Lindström och Winroth (2010) uttrycker, anspelar LoA konceptet på 

interaktionen emellan maskin och människa, med fokus på uppgiftsfördelningen, där den 

underliggande logiken med konceptet innebär att uppnå en optimal uppgiftsfördelning (obs. 

optimal utifrån det perspektiv som intas – återkommer nedan). Automatiserings begreppet, och 

den definition som utvecklats för denna studie, anspelar likt LoA också på interaktionen 

emellan människa maskin (Lindström & Winroth 2010), dock i mer övergripande/generell 

ansats där fokus är själva faktumet att teknologi ersätter människor – ej den ingående/specifika 

uppgiftsfördelningen. LoA kan därför med andra ord betraktas som ett mer specifikt koncept 

där det huvudsakliga syftet består i att försöka uppnå en optimal uppgiftsfördelning emellan 

människa och maskin (Frohm 2008; Lindström & Winroth 2010). 

Eftersom uppgiftsfördelningen utgör en central del i LoA konceptet, är det logiskt att dess 

ursprung kan härledas till Task allocation (TA) området; ett område där det initiala bidraget 

härleds till Fitts (1951) (Frohm 2008). Sedan dess har, likt tabell 3.12 visar, flertalet varianter 

av konceptet utvecklats inom flertalet olika tillämpningsområden (Frohm 2008). Vad som dock 

går konstatera avseende LoA konceptet, vilket dels framgår i tabell 3.12, men även av vad 

Frohm (2008) och Wickens (2004) uttryckligen framhäver, är att konceptet är dominerande 

inom vad som på engelska benämns som human factors området. Sammanfattningsvis innebär 

detta forskningsområde studier och vetenskap om människan (förmågor, begräsningar, 

karaktäristiska drag), vilket appliceras inom design och utvärdering av exempelvis maskiner, 

system, arbetsuppgifter, arbetsmiljöer med syftet att optimera mänsklig prestation, välmående 

och säkerhet (Dempsey, Wogalter & Hancock 2000). Human factors begreppet och 

forskningsområdet har stora liknelser med det svenska arbetsmiljö begreppet, vilket tydliggörs 

vidare under 3.3.5 A – Arbetsmiljö avsnittet. 

Dominansen av human factors området har resulterat i att LoA konceptets olika taxanomier och 

definitioner intagit ett starkt human factors perspektiv (se tabell 3.12), vilket i sin tur naturligt 

har påverkat tillämpningsområdet varvid konceptet applicerats (Frohm 2008). För att 

exemplifiera detta och för vad studier ofta fokuserar vid LoA applicering, presenterar tabell 

3.13 ett urval av nyligen utförda studier; där både inriktning samt forskningsområde för 

respektive studie preciseras. 
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Tabell 3.13 – Urval av nyligen utförda studier som applicerat LoA – egen illustration 

Källa Inriktning Forskningsområde 

Jipp & 

Ackerman 

(2016) 

- Effekten av informations- och beslutsstödsautomatisering 

inom kontroll av flygtrafik  

- Effekter på människors (operatörers) situationsmedvetenhet 

och prestation 

Human factors 

Balfe, 

Sharples & 

Wilson 

(2015) 

- Effekten av automatisering inom tågtrafikens signalsystem  

- Effekter på människors (operatörers) arbetsbelastning och 

prestation 

Human factors 

Sauer, 

Nickel & 

Wastell 

(2013) 

- Effekter av olika former av automatisering under 

förhållanden av hög resp. låg stress 

- Effekter på människors (operatörers) subjektiva uppfattning 

(bl.a.. arbetsbelastning), psykofysiologi och prestation 

Human factors 

Manzey et 

al. (2011) 

- Effekten av automatisering inom operation 

- Effekter på människors (operatörers) arbetsbelastning, 

situationsmedvetenhet, och prestation 

Human factors 

 

I likhet med vad Frohm (2008) och Wickens (2004) framhäver påvisar tabell 3.13 typiska LoA 

tillämpningar; studier appliceras inom human facors området och effekter av intresse utgår ifrån 

människans perspektiv (ex. arbetsbelastning, situationsmedvetandet och prestation). Vad det 

råder avsaknad av är studier inom manufacturing (produktion) området, vilket Frohm (2008) 

uttrycker genom att konstatera att enbart ett fåtal publikationer av LoA inom produktion har 

utförts. Detta anspelar både på själva utformningen av LoA definitionen och taxonomin, men 

även avseende studiers inriktning/tillämpningsområde vid applikation av LoA. För att bemöta 

detta valde Frohm (2008) att utveckla en egen definition och taxonomi för LoA, specifikt 

utformat utifrån ett produktionsperspektiv. Eftersom PLIMA är utformad för att appliceras 

inom produktion, tillämpas och integreras därför Frohms (2008) version av LoA-konceptet i 

modellen.  

3.3.2.2 Level of Automation inom produktion 

Defintionen för LoA enligt Frohm (2008, 18) är som följande: ”The allocation of physical and 

cognitive tasks between humans and technology, described as a continuum ranging from totally 

manual to totally automatic”. Fokusering i definitionen ska enligt Frohm (2008) läggas vid att 

försöka uppnå en optimal uppgiftsfördelning mellan människa och maskin. Det är viktigt att 

tydliggöra att optimal uppgiftsfördelning utgör ett ämne för diskussion – det beror direkt på 
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vilket perspektiv som intas (Frohm 2008; Lindström & Winroth 2010). För att därför förstå och 

kunna tolka Frohms LoA variant och den tillhörande taxonomi som är utvecklad, är det av vikt 

att först specificera de viktiga ställningstaganden som ligger till grund för utvecklingen. 

Frohms LoA variant bygger på vad som på engelska kallas sharing/complementary approach 

– det vill säga att man betraktar teknologi och människa som komplement till varandra; man 

gör ingen ansats i att sätta varken teknologi eller människa som överordnad. För att kontrastera 

detta med vad som kallas human-centerd approach så betraktar man människan i centrum och 

”över” teknologin (Lindström & Winroth 2010). Betraktningsvinkeln/perspektivet utgör en 

central del i att tolka ”optimal uppgiftsfördelning”, då en human-centerd approach hade 

iakttagit optimalt utifrån ett mer mänskligt präglat perspektiv. Vad optimal uppgiftsfördelning 

inom Frohms LoA anspelar på fokuserar därför helt på att utföra uppgiften mest effektivt, där 

även ekonomiska aspekter integreras i värderingen (återkommer nedan avseende Relevant max. 

och min. LoA). 

Ytterligare en viktig aspekt att framhäva är att Frohms LoA koncept betraktar automatisering 

inom produktion som två typer av automatisering, i linje med Chiantella (1982) och Williams 

(1999); (1) mechanization – automation of phsyical tasks (mekanisering – automatisering av 

fysiska uppgifter) (2) computerization – automation of control and information handling 

(datorisering – automatisering av kontroll och informationshantering) (Frohm 2008). 

Datorisering i Frohms tillämpning anspelar på då teknologi ersätter människan i utförandet av 

kognitiva uppgifter, såsom att övervaka och kontrollera en process. Mekanisering i Frohms 

tillämpning anspelar på då teknologi ersätter människans ”muscle power” – det vill säga 

utförandet av fysiska uppgifter. Resultatet av denna utgångspunkt är att man kan betrakta och 

bryta ner samtliga uppgifter som utförs inom produktion till mekaniserade (fysiska) och 

datoriserade (kognitiva) uppgifter. För att återge Frohms (2008) exempel; att driva en 

skärmaskin involverar dels uppgiften att kontrollera maskinen (datoriserad/kognitiv aktivitet) 

samt att rent fysiskt hantera produkterna och utföra själva skärningen (mekaniserad/fysisk 

aktivitet). 

Med ovanstående klargjort blir det enklare att förstå det sista viktiga ställningstagandet. Likt 

Frohm (2008) framhäver fokuserar de flesta LoA varianterna på att antingen strikt fördela 

kognitiva uppgifter mellan maskin och människa (såsom Billings (1997) och Endsley (1997) – 

se tabell 3.12) eller kring bemanningen av maskiner (se Groover (2001) i 3.12). Eftersom 

ställningstagandet inom Frohms LoA innebär att betrakta uppgifter både utifrån perspektiven 

mekanisering och datorisering utgör en sådan strikt fokusering ej lämplig. Av denna anledning 
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är Frohms LoA taxonomi uppdelat i två oberoende skalor/två olika LoA mätningar; Mechanical 

and Equipment LoA (LoAM&E) och Information and Control LoA (LoAI&C).  Fördelen med 

denna metodik, jämfört mot flera andra LoA varianter, är med andra ord att det inom samma 

taxonomi går oberoende utvärdera både graden av automatisering (LoA) avseende 

mekaniserade (fysiska) uppgifter (d.v.s. LoAM&E), men också avseende datoriserade (kognitiva) 

uppgifter (d.v.s. LoAI&C) (Frohm 2008). Notera att dessa två LoA nivåer motsvarar/avser fånga 

samtliga uppgifter inom produktion – då ställningstagandet/beräkningssättet är att samtliga 

uppgifter kan uppfångas av uppdelningen mekaniserade och datoriserade uppgifter  

Klargörandet av definitionen, fokuseringen samt ställningstagandena bakom Frohms LoA 

variant utgör en viktig förförståelse för den fullständiga LoA taxonomin. Eftersom detta nu är 

tydliggjort kan den fullständiga taxonomin presenteras – tabell 3.14. 

Tabell 3.14 – Frohms LoA skalor för mekaniserade och datoriserade uppgifter inom produktion – 

omarbetad illustration (Källa: Frohm 2008) 

LoA Mechanical and Equipment Information and Control 

1 Totally manual – Totally manual work, 

no tools are used, only the users own 

muscle power. E.g. The users own 

muscle power 

Totally manual – The user creates his/her 

own understanding for the situation, and 

develops his/her course of action based on 

his/her earlier experience and knowledge. 

E.g. The users earlier experience and 

knowledge 

2 Static hand tool – Manual work with 

support of static tool. E.g. Screwdriver 

Decision giving – The user get 

information on what to do, or proposal on 

how the task can be achieved. E.g. Work 

order 

3 Flexible hand tool – Manual work with 

support of flexible tool. E.g. Adjustable 

spanner 

Teaching – The user get instruction on 

how the task can be achieved. E.g. 

Checklists, manuals 

4 Automated hand tool – Manual work 

with support of automated tool. E.g. 

Hydraulic bolt driver 

Questioning – The technology question 

the execution, if the execution deviate 

from what the technology consider being 

suitable. E.g. Verification before action 



 

49 

 

5 Static machine/workstation – 

Automatic work by machine that is 

designed for a specific task. E.g. Lathe 

Supervision – The technology calls for 

the users’ attention, and direct it to the 

present task. E.g. Alarms 

6 Flexible machine/workstation – 

Automatic work by machine that can be 

reconfigured for different tasks. E.g. 

CNC-machine 

Intervene – The technology takes over 

and corrects the action, if the executions 

deviate from what the technology consider 

being suitable. E.g. Thermostat 

7 Totally automatic – Totally automatic 

work, the machine solve all deviations or 

problems that occur by it self. E.g. 

Autonomous systems 

Totally automatic – All information and 

control is handled by the technology. The 

user is never involved. E.g. Autonomous 

Systems 

 

Tabell 3.14 visar den fullständiga taxonomi som Frohm utvecklat, vilken ämnas appliceras för 

att bedöma LoA nivån av olika mekaniserade och datoriserade uppgifter inom produktion. 

Syftet med taxonomin är inte enbart att mäta och definiera LoA nivån för olika uppgifter, utan 

likt vad som tydliggjordes ovan innebär logiken med taxonomin att bestämma den optimala 

LoA nivån för respektive uppgifter. För att utföra detta, det vill säga värdera och mäta 

nuvarande LoA nivå, samt analysera optimal nivå för olika uppgifter, så kan DYNAMO 

metodologin appliceras (Frohm 2008). 

3.3.2.3 DYNAMO  

DYNAMO-metodologin utvecklades under åren 2004-2007 för att bedöma, mäta och analysera 

LoA inom produktion. Sedan dess har DYNAMO applicerats inom studier och genomgått 

validitetstester; där den samlade bedömning är att metodologin är valid och ger förväntat 

resultat (Frohm 2008; Granell, Frohm, Dencker & Bruch 2007; Lindström & Winroth 2010). 

Kritiska aspekter avseende metodologin är att den kan vara mycket tidskrävande att utföra, 

särskilt ifall tillgång till material från företaget (såsom manualer, arbetsinstruktioner) är 

bristande (Granell et al. 2007).  

DYNAMO metodologin består av 8 primära steg, vilket figur 3.4 illustrerar. 
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Figur 3.4 – DYNAMO metodologin – omarbetad illustration (Källa: Frohm 2008) 

I nedanstående punktlista presenteras en summering av vad respektive steg i DYNAMO 

metodologin innebär.  

1. Planera inför mätning – Mål och syfte med LoA mätning bestäms med aktuella företaget 

”off-site”. En förfrågan om manualer/instruktioner avseende mätningens fokus sker, dels 

för att i ett förstadium preliminärt bedöma LoA, men också för att underlätta planeringen 

och utförandet av kommande steg (Frohm 2008; Granell et al. 2007). 

2. Förstudie på plats – identifikation av process – Insamling av grundläggande data: besök 

sker på plats för att identifiera och dokumentera syftet med produktionsflödet, var det börjar 

och slutar samt antal produkter och varianter som går igenom flödet. Information om 

metodiken sker även med fördel för involverad personal (Frohm 2008; Granell et al. 2007). 

3. Visualisera & dokumentera produktionsflöde – Insamling av huvudsaklig data-

visualisering av produktionsflöde sker via processkartläggning, där respektive cell/sektion 

som flödet består av definieras genom walk the process (fysiskt gå igenom flödet). Data 

insamlas avseende vilka produkter och varianter som passerar respektive sektion/cell, samt 

hur uppgiftsfördelningen mellan människa och teknologi är utförd. Operatörantal för 

respektive sektion/cell dokumenteras även, samt ifall en operatör har ansvar för fler än en 

sektion/cell (Frohm 2008; Granell et al. 2007).  

4. Identifiera huvudsaklig uppgift för respektive sektion/cell – baserat på insamlade data 

(steg 2 & 3) identifieras och dokumenteras huvudsaklig uppgift för respektive sektion/cell 

(ex. montering av elektronisk komponent på kretskort) (Frohm 2008; Granell et al. 2007). 

5. Identifiera deluppgifter för respektive sektion/cell – identifikation av deluppgifter för 

respektive huvudsaklig uppgift sker via observationer av hur huvudsakliga uppgifter utförs. 

8. Analys av resultaten

7. Fastslå releveanta max. och min. nivåer

6. Mät LoA

5. Identifiera deluppgifter för respektive sektion/cell

4. Identifiera huvudsaklig uppgift för respektive sektion/cell

3. Visualisera & dokumentera produktionsflöde

2. Förstudie på plats - identifikation av process

1. Planera inför mätning
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Nedbrytning av huvudsaklig uppgift sker ner till en nivå där utförandet av uppgiften enbart 

kan förknippas med antingen människa eller maskin. Ifall manualer/instruktioner lyckades 

insamlas i steg 1 utgör dessa en utgångspunkt. HTA (Hierarchical Task Analysis) tillämpas 

som struktur (Frohm 2008; Granell et al. 2007). 

6. Mät LoA – LoA bedöms efter de två mätskalorna, LoAM&E och LoAI&C, utvecklade i 

Frohms LoA taxonomi (tabell 3.14). Bedömningen av LoA för respektive uppgift baseras 

på hur uppgifterna utförs, samt vilken typ av interaktion som sker mellan människa och 

maskin (Frohm 2008; Granell et al. 2007). 

7. Fastslå relevanta max. och min. nivåer – Tillsammans med operatörer och/eller 

produktionstekniker bedöms relevant max. och min. LoA nivå för respektive mätt uppgift i 

steg 6 (Frohm 2008; Granell et al. 2007). Relevant max anspelar på en möjlig teknisk 

lösning, men där investeringskostnaden ej överstiger värdet av fördelarna som kan uppnås 

(därav relevant termen till skillnad från max LoA). Relevant min anspelar på när uppgifter 

kan utföras i en lämplig arbetstakt till en acceptabel kostnadsnivå utan att äventyra 

människors arbetsmiljö (Frohm 2008). 

8. Analys av resultaten – Analys sker genom att jämföra vad som framkom i steg 6 (nuvarande 

LoA-nivåer) med steg 7 (möjliga relevanta LoA-nivåer). Detta sker genom en Mechanical-

Information-LoA diagram analys likt figur 3.5 visar (Frohm 2008; Granell et al. 2007), 

vilket även benämns som en SoPI, Square of Possible Improvement, analys (Choe Tew & 

Tong 2015) 

 

Figur 3.5 – Mechanical-Information-LoA diagram analys – illustration av Frohm (2008) 
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Analysen utförs för respektive studerad uppgift, och för att förklara hur detta utförs innebär 

metodiken följande. Först placeras preliminärt bedömda LoA nivå (steg 1 – Estimated LoA from 

operation instructions i figur 3.5) och nuvarande bedömda LoA nivå (steg 6 – Assessed LoA 

from observation i figur 3.5) för en uppgift in i diagrammet. Efter detta markeras relevanta max. 

och min. nivåer (steg 7), vilket skapar det ljusgrå markerade området i figur 3.5 (Frohm 2008). 

Denna yta, även benämnd som Square of Possible Improvement (Choe Tew & Tong 2015), 

utgör med andra ord möjliga relevanta LoA nivåer/automatiserings potentialen för den 

studerade uppgiften – där syftet avgör vad som utgör optimal LoA för uppgiften (Frohm 2008). 

Ifall exempelvis syftet är att maximera automatiseringen, och vi utgår ifrån figur 3.5 som 

exempel, så bör nuvarande LoA nivå, mörkgråa rutan vid 4;4, flyttas upp till högra hörnet av 

den ljusgråa ytan/SoPI för att nå LoA nivån 4;5 – då detta enligt syftet är den optimala LoA 

nivån. Efter att analysen är utförd formuleras en action plan avseende vad som ska utföras och 

när för att uppnå vad som framkom i analysen (Frohm 2008). 

3.3.2.4 Motivering för integration i PLIMA  

LoA applikationen för PLIMA är viktig då det utgör en specifik värdering av den faktiska 

automatisering som ett företag har investerat i. Det som LoA tillför är att inte betrakta 

maskininvesteringen som ”färdig”, utan att belysa den ingående uppgiftsfördelningen som sker 

för nuvarande mellan maskinen och människan, för att utvärdera om eventuella justeringar och 

följdinvesteringar bör ske för att optimera automatiseringen. För att exemplifiera – låt oss säga 

att LoA värderingen visar att den fysiska uppgiften att packa material på pall har fördelats till 

människan, och att resultatet av detta är att maskinen drivs mycket mer ineffektivt än vad som 

är möjligt. Via SoPI analysen tydliggörs därför att en följdinvestering av en automatiserad 

packningsmaskin skulle vara ekonomiskt rättfärdigat eftersom effektivitetshöjningen flera 

gånger om hade varit värt det. Detta exempel tydliggör varför det är viktigt för PLIMA att 

integrera in LoA – det utvärderar specifikt optimeringspotentialen av automatiseringen. 

Ytterligare en fördel är att själva kartläggningen av uppgiftsfördelningen är av intresse för 

arbetsmiljödimensionen (A) i PLIMA modellen, vilket tydliggörs mer i 3.3.5 A – Arbetsmiljö 

avsnittet 

3.3.3 I – Investeringskalkyl 

Inom detta avsnitt berörs den tredje dimensionen av PLIMA – Investeringskalkyl – I. Avsnittet 

är uppdelat i tre huvudsakliga delar. Inom den första delen beskrivs grunderna för 

investeringskalkylering – eftersom detta utgörs punkt av en uppföljning av detsamma. Inom det 

andra avsnitt redogörs mer specifikt vad en uppföljning av en investering i automatisering 



 

53 

 

innebär och hur PLIMA ämnas tillämpas avseende denna dimension. Avsnittet avslutas med en 

motivation för varför investeringskalkylsdimension har integrerats in i PLIMA. 

3.3.3.1 Investeringskalkylering – grunderna 

En investering innebär per definition att en resursuppoffring sker i utbyte mot framtida 

överskott. En investeringskalkylering utförs därför för att bedöma/kalkylera ifall en 

resursuppoffring är värd att utföra/är lönsam. Investeringar klassificeras vanligen inom 

materiella (ex. maskin, inventarier), immateriella (utbildning, produktutveckling), och 

finansiella (ex. aktier, obligationer) investeringar (Yard 2001).  

Inom grundmodellen för investeringskalkylering finns ett antal 

grundbegrepp/kalkylkomponenter som vanligen specificeras med en beteckning. Dessa 

kalkylkomponenter och dess betydelse, samt tillhörande beteckningar, summeras i tabell 3.15 

Tabell 3.15 – Kalkylkomponenter inom investeringskalkylering – egen illustration (Källa för data: 

Yard 2001) 

Kalkylkomponenter Beteckning Förklaring 

Grundinvesteringsutgift G (ibland a0) Samtliga utbetalningar associerade med 

grundinvesteringen; tidpunkt 0 i kalkylmodellen 

Ekonomisk livslängd n Tiden som det är ekonomiskt fördelaktigt att utnyttja en 

investering (med andra ord ej teknisk livslängd – tiden 

som det är tekniskt möjligt att bruka en investering) 

Restvärde R (ibland S) Investeringens kvarvarande värde vid den ekonomiska 

livslängdens slut 

Kalkylränta r Avkastningskrav på investerat kapital 

Inbetalning I Inbetalningar orsakade av investeringen 

Utbetalning U Utbetalningar orsakade av investeringen 

Inbetalningsöverskott a Skillnaden mellan årliga in- och utbetalningar orsakade av 

investeringen 

 

En investeringskalkyl kan även visualiseras i ett diagram eller modell; vilket figur 3.6 illustrerar 
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Figur 3.6 – Grundmodell för investeringskalkyl – egen illustration (Källa: Yard 2001) 

För att kalkylera vare sig en investering är lönsam eller ej kan olika kalkylmetoder tillämpas. 

Vanligt förekommande kalkylmetoder, och en summerad förklaring för respektive, presenteras 

i tabell 3.16.  

Tabell 3.16 – Kalkyleringsmetoder för investeringskalkylering – egen illustration (Källa för data: 

Yard 2001) 

Kalkylmetod Förklaring 

Nuvärdesmetod 

/Kapitalvärdemetod 

Framtida betalningsströmmar diskonteras med hjälp av kalkylräntan 

till tidpunkt 0/”nu”; så att grundinvesteringen adekvat kan jämföras 

mot betalningsströmmarna (fångar med andra ord ”tidsaspekten” - ”en 

krona idag är mer värd än en krona imorgon”) 

Ifall kapitalvärdet (nuvärdesumma av ai - G) är positivt bedöms 

investeringen, enligt kalkylmetoden, som lönsam 

Internräntemetoden Beräknar fram årlig avkastning av en investering; motsvarar den 

kalkylränta som resulterar i ett kapitalvärde = 0 

Annuitetsmetoden Samtliga betalningsströmmar fördelas i annuiteter (årligt 

återkommande lika stort värde) över den ekonomiska livslängden. 

Variant av nuvärdemetoden – fokuserar på genomsnittligt år snarare än 

investeringens totala konsekvens 

Payback ”utan ränta” Återbetalningstid beräknas utan hänsyn till ränta (”tidsaspekten”) 

– d.v.s. hur många år det tar innan summan av a når upp till G. 

Återbetalningstiden jämförs ofta mot formulerade krav; där 

investeringar som uppfyller kravet bedöms, enligt 

kalkylmetoden, som lönsamma 

Årliga inbetalningar (Ii) 

Årliga utbetalningar (Ui) 

Restvärde (R) 

Grundinvestering (G) 

Kr 

År 

(period) 
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Payback ”med ränta” Återbetalningstid beräknas med hänsyn till ränta (”tidsaspekten”) 

– d.v.s. hur många år det tar innan nuvärdesumman av a når upp 

till G. Återbetalningstiden jämförs ofta mot formulerade krav; 

där investeringar som uppfyller kravet bedöms, enligt 

kalkylmetoden, som lönsamma 

 

3.3.3.2 Metodik för PLIMA 

Eftersom PLIMA är utformad för att utvärdera en investering, innebär detta utifrån ett 

investeringskalkyleringsperspektiv att vi talar om efterkalkyl/uppföljning. Med andra ord utgör 

metodiken för PLIMA avseende investeringskalkylering att utvärdera/uppfölja förkalkylen och 

dess skattade utfall, där syftet är att utvärdera hur (och varför) bedömningen i efterhand skiljer 

sig mot bedömningen som utfördes inför beslutet. Det finns emellertid flera viktiga steg inom 

sådan utvärdering, särskilt då PLIMA är utformad för investeringar (automatisering) som har 

kopplingar till ny teknologi. Jag ska därför i nedanstående stycke förtydliga viktiga aspekter, 

både avseende uppföljning av en investeringskalkyl i allmänhet, och av uppföljning av en 

investering i ny teknologi i synnerhet.  

Först och främst utgör en naturlig del av uppföljningen att utvärdera förkalkylens olika 

variabler, vilket inkluderar både en jämförelse av uppskattade värden med faktiskt/verkligt 

utfall, samt eventuella omvärderingar av variabler (ex. av ekonomisk livslängd); där en 

efterkalkyl kan utföras med de uppdaterade värdena på variablerna. Syftet är både att 

kontrollera om investeringen fortfarande kan bedömas som lönsam, men även för att dra 

lärdomar för framtida investeringsbedömningar (Nilsson & Olve 2013). Vid en sådan analys av 

förkalkylens variabler, vilket är ett särskilt viktigt inslag för en tillämpning av PLIMA, kan det 

även vara nödvändigt att analysera och utföra justeringar av eventuella kalkylmisstag. Ifall 

exempelvis tillämpad kalkylränta utgörs av ett överdrivet högt värde, såsom över 20% (Kaplan 

& Atkinson 1998) finns det all anledning att granska antagandena och uppbyggnaden av 

kalkylräntan. Ett klassiskt misstag är att använda kalkylräntan i sig som en variabel för att 

justera beräkningen efter den specifika risken – där en stor problematik med den metodiken 

enkelt kan förklaras av att ett antagande då indirekt görs att risken växer med tiden (”ränta på 

ränta effekt”); ett antagande som nästan alltid är felaktigt (Kaplan & Atkinson 1998). Detta är 

särskilt viktigt avseende investeringskalkyleringar av ny teknologi (ex. automatisering) - 

eftersom osäkerheten avseende hur den nya teknologin kommer att fungera uppenbarar sig inom 

redan det första eller andra året (Kaplan & Atkinson 1998) – varför ett antagande om växande 
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risk ej är representativt av den faktiska risken. Ytterligare ett klassiskt misstag är att inte jämföra 

”äpplen med äpplen” avseende inflationsfaktorn; det vill säga ifall en nominell kalkylränta 

tillämpas i kalkylen så behöver även framtida betalningsströmmar uttryckas nominellt och 

reflektera inflationen (Kaplan & Atkinson 1998; Yard 2001). 

Det kan även i fall av PLIMA tillämpning vara av nytta att utföra en kalkylering med en annan 

metod än vad som tillämpats i förkalkylen i det studerade fallet. Detta utgör primärt en viktig 

punkt ifall en payback metod använts, särskilt om det inte är utförd med hänsyn till ränta och 

”tidsaspekten”. Anledningen till detta är att investeringskalkylen då lägger fokus på kortsiktig 

återbetalning snarare än långsiktig lönsamhet; vad som händer efter återbetalningstiden 

negligeras i kalkylen (Kaplan & Atkinson 1998; Yard 2001). Implikationen av detta kan i värsta 

fall innebära att en utvärdering visar att investeringen som utfördes inte utgjorde det bästa 

alternativet utifrån ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv; vilket därmed bidrar med viktiga 

lärdomar för det aktuella företaget för kommande investeringar. 

För att mer specifikt tala om investeringskalkyler avseende investeringar i ny teknologi, såsom 

automatisering, är det viktigt att ta hänsyn till följande aspekter. Likt Kaplan och Atkinson 

(1998) framhäver innebär alla former av investeringsbedömningar en jämförelse, implicit eller 

explicit, mot ett alternativ att inte utföra investeringen. När det avser ny teknologi, utgör 

alternativt att bevara nuvarande teknologi – status quo. En avgörande del av denna bedömning 

är därför hur parametrarna för respektive investeringsalternativ värderas; då detta avgör utfallet 

av investeringskalkylen. Problematiken är att många företag i sin definiering av status quo 

alternativt gör ett antagande att nuvarande kassaflöde kan bevaras – det vill säga, ifall inte en 

investering i ny teknologi utförs, fortgår kassaflödena ”som vanligt” och kan bevaras på 

nuvarande nivå. Detta antagande har dock tydligt vistats sig vara felaktigt av flera empiriska 

fall – i själva verket utgör alternativet att inte investera i ny teknologi att framtida kassaflöden 

minskar. Förklaringen till detta är att ifall en ny teknologi blir tillgänglig är det rimligt att antaga 

att konkurrenter kommer anamma denna, vilket innebär att ifall inte samma teknologi anammas 

av ett företag kommer de ha svårigheter att upprätthålla sin nuvarande nivå av kassaflöden – 

eftersom konkurrenterna nu innehar en betydande konkurrensfördel (Kaplan & Atkinson 1998). 

För att enklare påvisa implikationen av detta för en investeringskalkyl avseende ny teknologi, 

kan ovanstående förklaring först visualiseras i två diagram. Figur 3.7 illustrerar hur en 

jämförelse mellan alternativen att investera i ny teknologi och inte investera i ny teknologi 

(status quo) ser ut då antagandet, vilket i flera fall visats sig vara felaktigt, görs att framtida 

kassaflöden kan bevaras för status quo alternativet.  
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Figur 3.7 – Jämförelse av ny med nuvarande teknologi: antagande om bevarade kassaflöden – 

omarbetad illustration (Källa: Kaplan & Atkinson 1998) 

Figur 3.8 nedan visualiserar insikten av empiriska fall, det vill säga att framtida kassaflöden i 

själva verket minskar för status quo alternativet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.8 – Jämförelse av ny med nuvarande teknologi: medräkning av förlust av konkurrensfördel– 

omarbetat illustration (Källa: Kaplan & Atkinson 1998) 

Även om figurerna 3.7 och 3.8 inte i kvantitativa termer kan tydliggöra den exakta differensen, 

skänker det fortfarande en viktig implikation för investeringskalkyleringar av ny teknologi. 

Implikationen ord innebär med andra ord att ifall en investeringsbedömning av ny teknologi 

sker, är det viktigt att integrera in i bedömningen att bevarandet av nuvarande teknologi, det 

vill säga att ej investera i ny teknologi, kan få betydande negativa konsekvenser på framtida 

kassaflöden. 

Det är emellertid inte enbart ”positiva” effekter som kan hänföras till investerandet av ny 

teknologi. Likt vad Kaplan och Atkinson (1998) framhäver underskattas ofta initiala kostnader 

associerade med att installera en ny utrustning; särskilt avseende ny teknologi. I allmänhet 
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brukar själva hårdvarukostnaden kunna bedömas enkelt via leverantörspriser, men vad 

underskattning består är att ofta mjukvarukostnader, såsom installering och optimering av 

mjukvara för att kunna driva den nya teknologin effektivt. Liknande problematik återfinns 

avseende inlärning och utbildningskostnader; vid ny teknologi krävs det ofta att personal 

behöver utbildas för att effektivt kunna operera den nya teknologin – något som ofta 

underskattas (Kaplan & Atkinson 1998). Implikationen av detta för en investeringskalkyl av ny 

teknologi är med andra ord att försöka ta hänsyn till att fler kostnader än vanligt kan uppstå till 

följd av teknikbytet. Eftersom tidigare erfarenhet av naturliga skäl kommer saknas, eftersom 

det utgör en ny teknologi, kommer det i praktiken vara svårt i exakta kvantitativa termer att 

uppskatta detta. Det är även intressant ifall dessa aspekter kombineras med vad figur 3.8 

illustrerar, eftersom de fungerar som en motsatt effekt i form av att differensen mellan de två 

alternativen minskas (förutsatt givetvis att figur 3.8 ej inkorporerat detta). 

3.3.3.3 Motivering för integration i PLIMA 

Eftersom PLIMA utgör en utvärderingsmodell för (automatiserings)investeringar, utgör en 

uppföljning av investeringskalkylen ett viktigt inslag; då detta utgör metodiken för att avgöra 

vare sig investeringen och resursuppoffringen kan bedömas som lönsam eller inte. Detta är inte 

enbart intressant för att skapa sig en uppfattning om den faktiska investering som är utförd/som 

utvärderas, utan nyttan av en sådan uppföljning går härleda till även framtida investeringar. Ifall 

en investering utvärderas enligt de grunder som ovanstående avsnitt 3.3.3.2 Metodik för PLIMA 

presenterar, kan det resultera i viktiga lärdomar och insikter för det studerade företaget som kan 

gynna deras framtida arbete med investeringar. Detta kommer med all sannolikhet vara fallet 

avseende de specifika teoretiska implikationerna som diskuteras avseende investeringar i ny 

teknologi; eftersom detta för praktiken kan betraktas som ett mer okänt forskningsområde.  

3.3.4 M - Miljö 

Inom detta avsnitt berörs den fjärde dimensionen av PLIMA – Miljö– M. Avsnittet är uppdelat 

i två huvudsakliga delar. Inom den första delen förklaras den tillämpade teori angående miljö 

begreppet, samt metodiken avseende PLIMA tillämpning. Inom den andra delen sker en 

presentation av motiveringen för varför miljödimensionen har integrerats in i PLIMA. 

3.3.4.1 Miljö 

Miljömedvetenhet och miljöhänsyn kan i dagens värld betraktas som en nödvändighet och ett 

krav för företag; både utifrån ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv (Feng, Joung & 

Li 2010; Rosen & Kishawy 2012; Wyckoff 2017). Det förekommer olika termer och 

definitioner vid diskussioner av miljöhänsyn (Feng, Joung & Li 2010; Rosen & Kishawy 2012), 
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men den vedeteragna termen kan hänföras till Brundland Commission myntade term sustainble 

developement (World Commission on Environment and Development 1987), som på svenska 

kan översättas till hållbar utveckling (Feng, Joung & Li 2010; Hon 2005; Rosen & Kishawy 

2012). Definitionen av Sustainble developement (hållbar utveckling) innebär att dagens behov 

tillgodoses utan att äventyra framtidens möjligheter att tillgodose sina behov (Feng, Joung & 

Li 2010; Hon 2005; Rosen & Kishawy 2012; World Commission on Environment and 

Development 1987). Utifrån ett produktionsperspektiv, utgör termen sustainable 

manufacturing, vilket kan översättas till hållbar produktion, en mer specifikare term, där en 

vanligen förekommande definition av termen är att produktionen utförs med minimal negativ 

påverkan på miljön, bevarar energi och naturliga resurser, är säker för anställda och samhällen, 

samt är ekonomiskt försvarbar (Feng, Joung & Li 2010; Rosen & Kishawy 2012). 

Likt ovanstående stycke inledningsvis konstaterade, utgör miljöhänsyn en nödvändighet för 

företag; inte enbart utifrån ett samhällsperspektiv, utan även utifrån ett företagsekonomiskt 

perspektiv. Intressenter, såsom kunder, leverantörer, myndigheter etc. ställer idag höga krav på 

att företag tar miljöansvar och agerar efter hållbar utveckling (Feng, Joung & Li 2010; Rosen 

& Kishawy 2012; Wyckoff 2017); varför det ur ett företagsekonomiskt perspektiv utgör en 

kritisk faktor. Utvecklingen har lett till att företag idag investerar betydande resurser ibland 

annat att utföra miljöredovisning (utsläpp, energiförbrukning, produktåtervinning etc.) och 

andra former av rapporter (Feng, Joung & Li 2010; Hon 2005). Inom produktion uppenbarar 

sig utvecklingen tydligt i det kraftigt växande behovet att mäta hur produktionen i olika 

dimensioner påverkar miljön (Feng, Joung & Li 2010; Rosen & Kishawy 2012). Det är därför 

inte förvånande att prestationsmått avseende miljö har blivit utvecklade av en mängd olika 

företag, institutioner, regeringar, där mer kända exempel består av General Motors metrics for 

sustainable manufacturing, The Ford product sustainability index, The Dow Jones 

sustainability index (DJSI) och OECD Core Set of Enviromental indicators (Feng, Joung & Li 

2010; Rosen & Kishawy 2012).  

Eftersom det förekommer en sådan stor och varierad mängd prestationsmått, är det inte möjligt, 

eller för den delen nödvändigt, att i en lista presentera samtliga. Exempelvis kunde Parris & 

Kates (2003) identifiera hela 255 kvantitativa indikatorer som kan associeras med hållbar 

utveckling. Jag kommer därför, i likhet med ovanstående 3.3.1 P – Prestation avsnitt presentera 

ett urval av vanligen förekommande prestationsmått – vilket tabell 3.17. visar. Tillämpning för 

PLIMA modellen blir likt tidigare att för situationen avgöra vilka mått som är relevant att 

utvärdera. 
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Tabell 3.17 – Exemplifiering av miljömått inom produktion – egen illustration (Källor för data: DEC 

2017; Feng, Joung & Li 2010; Hon 2005; OECD 2017) 

Miljömått Förklaring 

Energy use Mängd förbrukning av energi 

Solid waste Mängd fast avfall, ex. olja, metallskrot 

CO2-emission Mängd utsläpp av koldioxid (CO2) 

Water use Mängd förbrukning av vatten 

 

Likt metodiken som appliceras för prestationsdimensionen (P) i PLIMA, utgör även subjektiv 

uppfattning än viktig metodik för miljödimensionen. Argumentationen för detta utgörs av 

densamma som tydliggörs under 3.3.1 P – Prestation avsnittet. 

3.3.4.2 Motivering för integration i PLIMA 

Anledningen till att miljödimensionen integreras in i PLIMA framgår med all tydlighet i 

ovanstående avsnitt; miljöhänsyn och ett agerande för hållbar utveckling utgör en nödvändighet 

för företag, utifrån både ett samhällsperspektiv och företagsekonomiskt perspektiv. Det är 

därför viktigt i en investeringsutvärdering av automatisering att utvärdera ifall investeringen 

har påverkat olika miljöaspekter; något som är av intresse både för företaget, men också övriga 

intressenter (kunder, efterföljande av regleringar av myndigheter och praxis, leverantörer etc.). 

Ifall exempelvis en investering märkbart har påverkat företaget negativt avseende en 

miljöfaktor är det viktigt att en investeringsutvärdering uppfångar och belyser detta, eftersom 

detta ger underlag för diskussioner om eventuella åtgärder. Sammantaget är det därför viktigt 

att PLIMA integrerar in miljödimensionen för utvärderingar av automatiseringsinvesteringar.  

3.3.5 A - Arbetsmiljö 

Inom detta avsnitt berörs den femte och sista dimensionen av PLIMA – Arbetsmiljö - A. 

Avsnittet är uppdelat i två huvudsakliga delar. Inom den första delen förklaras den tillämpade 

teori angående arbetsmiljö begreppet, samt metodiken avseende PLIMA tillämpning. Inom den 

andra delen sker en presentation av motiveringen för varför arbetsmiljödimensionen har 

integrerats in i PLIMA. 

3.3.5.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö som begrepp anspelar på arbetsförhållanden för arbetstagare. Utifrån ett svenskt 

perspektiv kan begreppet och dess betydelse betraktas som vedertaget med tanke på att det är 

definierat och reglerat enligt arbetsmiljölagen, AML (1977:1160). På grund av detta väljer jag 

att tillämpa den definition och taxonomi som är utvecklad i AML (1977:1160). 
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Begreppet arbetsmiljö, enligt AML (1977:1160), kan uppdelas till fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö, likt dess bokstavliga betydelse, anspelar på fysiska aspekter 

avseende arbetsmiljön, och innefattar faktorer såsom luft, ljud, ljus, vibrationer, fysisk 

belastning, arbetsplatssäkerhet etc. Psykosocial arbetsmiljö, likt dess bokstavliga betydelse, 

anspelar på psykosociala aspekter avseende arbetsmiljön, och innefattar faktorer såsom psykisk 

hälsa, arbetsstimulans, stress, variationsmöjlighet, självbestämmande, mental arbetsbelastning 

etc. Syftet med uppdelningen är med andra ord att belysa att arbetsmiljön inte enbart inbegriper 

fysiska arbetsförhållanden, utan anspelar även på psykiska arbetsförhållanden (AML 

1977:1160). 

Arbetsmiljö begreppet, och dess betydelse utifrån ett svenskt perspektiv och AML (1977:1160), 

har, likt kort nämndes vid 3.3.2 L – Level of Automation avsnittet, stora liknelser med 

forskningsområdet som på engelska benämns som human factors eller också ergonomics. För 

förklara likheten, och skillnaden, är det enklast att först utgå från av vad just human 

factors/ergonomics som forskningsområde berör. Sammanfattningsvis innebär detta 

forskningsområde studier och vetenskap om människan (förmågor, begräsningar, 

karaktäristiska drag), vilket appliceras inom design och utvärdering av exempelvis maskiner, 

system, arbetsuppgifter, arbetsmiljöer med syftet att optimera mänsklig prestation, välmående 

och säkerhet (Dempsey, Wogalter & Hancock 2000). För att exemplifiera, och för att återkoppla 

till diskussionerna avseende human factors/ergonomics dominansen avseende LoA forskning, 

så innebär detta att ifall en automatiseringsinvestering studeras så appliceras ett mänskligt 

perspektiv, varvid interaktionen och uppgiftsfördelningen mellan människa och maskin 

utvärderas med syfte att anpassa/optimera denna efter människans förmåga, brister och 

välmående. Rent konkret innebär detta att ifall exempelvis LoA appliceras vid en 

automatiseringsbedömning, kommer effekter av intresse för en human factors studie naturligt 

vara effekter av automatiseringen på människan, såsom mental arbetsbelastning, stress, etc. 

Som ett exempel på detta kan Parasuraman, Sheridan och Wickens (2000) omfattande 

litteraturstudie av forskning om interaktion mellan människa och automatiserade maskiner 

nämnas, där de nämner en mängd olika studier (fallstudier, simulationer, laborationstester etc.) 

där fokus har varit effekterna av automatisering på mänsklig prestation, arbetsbelastning, 

situationsmedvetenhet hos människan etc.  

Med innebörden av human factors klargjord, framgår det nu tydligare vilken liknelse det har 

till begreppet arbetsmiljö. Summerat går det konstatera att human factors utgör en bredare term 

och anspelar på ett forskningsområde, varvid arbetsmiljö kan sägas utgöra en del av samma 
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forskningsområde. Däremot blir termerna mer lika varandra ifall vi diskuterar specifikt studier 

om automatiseringsbedömning; då vad som blir relevant att utvärdera inom human factors 

uppfångas till stora delar av arbetsmiljö begreppet (primärt av den psykosociala dimensionen). 

Ifall exempelvis mental arbetsbelastning och situationsmedvetenhet, två av de mest frekvent 

förekommande studerade effekterna i LoA studier (Balfe, Sharples & Wilson 2015; Jipp & 

Ackerman 2016; Kaber & Endsley 2004; Manzey et al. 2011; Parasuraman, Sheridan & 

Wickens 2000; Sauer, Nickel & Wastell 2013), jämförs med definitionen av psykosocial 

arbetsmiljö ovan, så uppfångar detta båda effekterna.  

Med hänvisning till ovanstående stycken, tillämpar därför jag begreppet arbetsmiljö för 

PLIMA, vilket därmed utgör en direkt motsvarighet för vad human factors området fokuserar 

på vid studier avseende automatiseringsutvärdering. En fördel med begreppet arbetsmiljö är att 

den kan anses som en mer lättförståelig och tydlig term, vilket underlättar en tillämpning av 

PLIMA vid ett verkligt fall. 

Det är även viktigt att belysa att arbetsmiljö kan studeras både utifrån ett mänskligt 

välbefinnande perspektiv och ett företagsekonomiskt perspektiv. I första hand avser naturligt 

arbetsmiljöaspekter en fråga om mänskligt välbefinnande och deras tillfredsställelse i arbetet 

(AML 1977:1160), men detta utgör även en viktig fråga ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 

Likt Karlsson & Alpenberg (1996) diskuterar i sin studie går det studera indirekta kopplingar 

emellan arbetsmiljöförändringar och lönsamhet. Diskussionen bygger på att antaga att 

arbetsmiljön påverkar faktorer såsom tillfredställelse, stress, motivation, vilket i sin tur 

påverkar aspekter såsom frånvaro hos anställda, personalomsättning och övriga aspekter som 

kan omsättas i ekonomiska termer (Karlsson & Alpenberg 1996). Med andra ord, för att 

exemplifiera logiken; genom att personalen upplever en högre tillfredsställelse, motivation etc. 

till följd av arbetsmiljöförändringar (antagande) är det sannolikt att företagets lönsamhet 

indirekt påverkas positivt. Detta utgör ett viktigt förhållande för PLIMA modellen och en 

investeringsutvärdering av automatisering, eftersom arbetsmiljöförändringar, även om det är 

svårt att kvantifiera, får en ekonomisk innebörd som kan integreras in i 

investeringsutvärderingen.   

3.3.5.2 Motivering för integration i PLIMA 

Arbetsmiljöeffekter utgör en viktig del av en investeringsutvärdering av automatisering, vilket 

delvis framgår av dominansen av human factors området inom LoA studier och av kopplingarna 

som kan dras mellan arbetsmiljö och lönsamhet. Det finns dock fler anledningar varför jag för 

PLIMA valt att integrera in arbetsmiljö dimensionen. 
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Först och främst är det av vikt att nämna vad som benämns som automatiseringsparadoxen. Per 

definition (se egenutvecklade definitionen i 3.2 Definition av automatisering) innebär 

automatisering ett ersättande av människor med teknologi, varför det i direkt tolkning innebär 

att arbetsuppgifter övertas av exempelvis maskiner. Däremot, i enlighet med 

automatiseringsparadoxen, skapas också nya typer av jobb och arbetsuppgifter; varför det 

resulterar i en paradoxal effekt (Autor 2015; Bessen 2016; Frohm 2008).  Varför utgör detta 

något som är av relevans att framföra i min PLIMA motivering? Detta kan enklast förklaras 

enligt följande. Automatiseringsutvecklingen har inneburit ett skifte till vad som benämns som 

knowledge workers (Drucker 2007), det vill säga inom exempelvis produktion har 

arbetsuppgifter för människor övergått från fysiska till kognitiva uppgifter (ex. övervaka, 

problemlösning vid ex. maskinfel) (Frohm 2008). Människan utgör alltså fortfarande en kritisk 

del av produktionen, vilket automatiseringsparadoxen belyser; även om fysiska uppgifter ersatts 

utför nu människan en ny uppsättning av arbetsuppgifter som är av mer kognitiv karaktär (Autor 

2015; Frohm 2008). I vissa avseenden kan människans nya form av arbetsuppgifter uppfattas 

som mer kritiska, då magnituden av exempelvis ett maskinfel i några minuter vid en 

automatiserad maskin ofta får större ekonomiska effekter än vid en icke-automatiserad lösning; 

varför operatörens roll att övervaka och åtgärda maskinfel utgör en kritisk faktor (Kaufman 

2017). Det är därför viktigt att inte bortglömma människan i en utvärdering av automatisering; 

eftersom människan utgör en avgörande faktor i att realisera effektiviseringspotentialen av 

automatiserade lösningar. Detta förklarar i sin tur anledningen till varför stycket integreras in i 

argumentationen för PLIMA och arbetsmiljö begreppet; eftersom människan innehar en 

avgörande roll för att driva automatiserade lösningar, utgör arbetsmiljöutvärdering en särskilt 

viktig del att utvärdera då en ogynnsam arbetsmiljö och låg välbefinnande hos exempelvis 

operatörer, utöver dess effekter utifrån ett mänskligt välbefinnande perspektiv, med all 

sannolikhet även äventyrar effektiviteten av den automatiserade lösningen.   

Utöver vad ovanstående stycke framför, innehar begreppet arbetsmiljö, och specifikt den 

uppdelning som tillämpas i AML (1977:1160), en intressant koppling mot LoA begreppet. LoA 

(se 3.3.2.2 Level of Automation inom produktion) taxonomin enligt Frohms (2008) version är 

uppdelat efter samma logik; det vill säga i form av särskiljningen mellan fysiska och kognitiva 

aspekter. Eftersom både LoA och arbetsmiljö utgör en del av PLIMA, skänker detta möjligheter 

för integrerade analyser. Ifall exempelvis PLIMA tillämpas i ett verkligt fall och den 

psykosociala arbetsmiljön visats försämrats kraftigt, i form av högre mental arbetsbelastning, 

kan LoA utvärderingen förtälja vad för typ av kognitiva uppgifter som utförs av människan, 
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samt vilka LoA nivåer som kan hänföras till dessa. Genom att sedan i LoA värderingen integrera 

in arbetsmiljöförändringen, kan LoA nivåerna avseende de kognitiva uppgifterna analyseras 

och utvärderas för att utvärdera möjligheterna att sänka den mentala arbetsbelastningen för 

människor. På så vis tillför arbetsmiljöutvärderingen ytterligare en dimension och insikt för 

LoA-utvärderingen; vilket utgör ytterligare en viktig anledning för varför arbetsmiljö integreras 

in i PLIMA.  
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3.4 PLIMA – flerdimensionell utvärderingsmodell för 

automatiseringsinvesteringar inom produktion 
Resultatet av modellutvecklingsprocessen presenteras inom detta avsnitt; PLIMA och den 

tillhörande modellspecificeringen. Figur 3.9 illustrerar PLIMA – en flerdimensionell 

utvärderingsmodell för automatiseringsinvesteringar inom produktion. 

 

Figur 3.9 – PLIMA – flerdimensionell utvärderingsmodell för automatiseringsinvesteringar inom 

produktion – egen illustration 
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Tabell 3.18 illustrerar modellspecificeringen; vilket för respektive dimension och 

underdimension framhäver vad för utvärderingspunkter som är av intresse, med den struktur 

som tillämpades för PLIMA modellen. 

Tabell 3.18 – PLIMA – modellspecificering – egen illustration 

PLIMA 

dimension 
Underdimension Utvärderingspunkter 

Typiska prestationsmått 

Mått Nivå 

Prestation 

Produktivitet 

- Inre effektivitet maskinnivå 

- Inre effektivitet aggregerad nivå 

- Effekt på total effektivitet 

OEE Samtliga 

Throughput Samtliga 

Labour productivity Samtliga 

MCE F 

Kvalitet 
- Produktkvalitet 

- Processkvalitet 

TPY (Prod) Samtliga 

Rework & Scrap % (Prod) Samtliga 

Reklamation (Prod) Primärt F 

MTTF, MTTR, MTBF 

(Proc) 
Samtliga 

Tid 
- Tid maskinnivå 

- Tid aggregerad nivå 

Lead time 
Samtliga, 

ofta F 

Cycle time 
Samtliga, 

ofta M 

Changeover time M, C, L 

Setup time M, C, L 

Kostnad 
- CoQ (PAF) 

- Övriga kostnader 

Training cost (P) Samtliga 

Inspection cost (A) Samtliga 

Rework & Scrap cost (Fi) Samtliga 

Reklamationskostnader (Fe) Primärt F 

Tooling cost (Övriga) Samtliga 

Setup cost (Övriga) M, C, L 

Flexibilitet 

- Potential & relevans av potential 

- 13 Flexibilitetsdimensioner: 

Expansion, Labour, Volume, 

Machine, Material, Programme, Mix, 

Market, New Product, Product, 

Process, Routing, Operation 

- 

LoA - 
Optimeringspotential av 

automatiseringen via DYNAMO 
- 

Investerings

-kalkyl 
- 

Uppföljning av investeringens 

lönsamhet – inkluderar granskning av 

antaganden, kalkylvariabler & 

kalkylmisstag 

- 

Miljö - - Miljöeffekter 

Energy use 

Solid Waste 

CO2-emission 

Water use 

Arbetsmiljö 

Fysisk 

Fysisk arbetsmiljö – såsom luft, 

ljudnivå, ljus, vibrationer, fysisk 

belastning, säkerhet - 

Psykosocial 
Psykosocial arbetsmiljö – såsom 

psykisk hälsa, stimulans, stress, 
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Situation i PLIMA anspelar på balansen mellan generalisering och situationshänsyn; att 

generalisera i den utsträckning som är möjlig utan att underminera den avgörande vikten av att 

ta hänsyn till den specifika situationen. Situationshänsyn är i realiteten naturligt – varje situation 

är unik; varför en studie av en verklig situation måste ta detta som utgångspunkt – inte försöka 

tvinga situationer att vara lika. En realistisk lösning är därför naturligt att balansera 

situationshänsyn och generalisering.  

I likhet med vad modellutvecklingen och resultatet visar; är PLIMA generaliserad avseende 

vilka dimensioner och underdimensioner som är av relevans att utvärdera avseende 

automatiseringsinvesteringar inom produktion. Modellen generaliserar dessutom för respektive 

dimension och underdimension samtliga utvärderingspunkter som är av intresse, med 

tillhörande metodiker hur utvärderingen ska utföras. Vad situationsprägeln kommer in är att 

låta situationen avgöra vilka utvärderingspunkter som är av relevans att utvärdera i ett fall, och 

hur de kan tolkas. 

 

 

  

variationsmöjligheter, 
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Kapitel 4 
 

Empirisk sammanställning och utvärdering av 

Gnotec Kinnareds investering i automatiserad 

400ton servopress 
 

Inom detta empiriska kapitel kommer utvärderingen jag har utfört avseende den automatiserade 

400ton servopressen att presenteras. Utvärderingen har likt framförts tidigare utförts i enlighet 

med PLIMA. Eftersom processen innebär en utvärdering så är empirin både komplex och 

svårinfångad – empirin är inte av naturen att den enkelt kan uppfångas av enstaka intervjuer 

eller att den framgår av självklarhet enligt enstaka datakällor; utan det krävs att jag personligen 

kombinerar data och fattar egna beslut avseende hur data kan tolkas och tillämpas för en 

utvärderingsbedömning. Detta har även effekten att det inte är möjligt att hänvisa/referera data 

till enstaka intervjuer; då utvärderingspunkterna är ett resultat av flertalet diskussioner och 

samtal som har pågått över flera månader. I avsnitten nedan kommer därför detta förtydligas i 

text (där samtliga datakällor som tillämpats framgår summerat i 2.3.2 Empirisk datainsamling). 

Kapitlet är strukturerat enligt följande. Inom de första fyra avsnitten kommer en presentation 

av företaget, investeringsbeslutet, produktionsflöden att ges tillsammans med en bild på den 

automatiserade 400ton servopressen – för att presentera behövlig bakgrundsinformation 

avseende servopressen och den kontext som är för handen. Efter detta följer själva 

utvärderingen, vilket är strukturerat enligt PLIMA (likt det teoretiska kapitlet). Kapitlet avslutas 

sedan med att summera resultatet av utvärderingen.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Ägare till Gnotec koncernen är det österrikiska företaget Frauenthal Automotive GmBH. 

Gnotec koncernen, vars omsättning 2016 uppgick till 1,056 miljarder SEK, består av 6 

dotterbolag (fyra i Sverige, ett i Slovakien och ett i Kina). Gnotec Kinnared AB, vilket utgör 

studiens studerade företag, utgör Gnotec koncernes största dotterbolag – motsvarande ungefär 

50% av koncernens omsättning (494 mnkr).  

Gnotec koncernen är verksam inom produktion av metallkomponenter för bilindustrin och för 

vissa industriella applikationer. Volvo utgör deras största kund, där övriga exempel på kunder 
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är företag såsom Scania, Renault och Assa Abloy. Exempel på produkter är metallhölje för 

lastbilsbatteri, metallhölje för airbag och metalhölje för bälten.  

Gnotec koncernen utgör ett investeringskraftigt företag som förlitar sig starkt på högteknologisk 

automatiserad produktion – såsom automatiserade pressar och industriella robotar för att utföra 

svetsning. 

4.2 Produktionsflöden 

För att få en uppfattning av de olika produktionsflödena hos Gnotec Kinnared AB, illustrerar 

figur 4.1 de fyra primära flödena (förekommer ibland även andra varianter – men utgör 

undantag). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 4.1 – Fyra primära produktionsflöden Gnotec Kinnared AB – egen illustration 

Likt figur 4.1 illustrerar är pressen involverad som första steg i samtliga fyra flöden. Pressning 

och svetsning utför Gnotec Kinnared AB själva; medan ytbehandling utförs av en tredje part. 

För att få en uppfattning över frekvensen av flödena så går ungefär 65% av antalet pall som 

produceras av pressarna direkt till kund.  

4.3 Investeringsbeslut 

Investeringsbeslutet, vilket fattades år 2014, var först och främst grundat i ett behov av 

kapacitetsökning; företaget har varit under tillväxt och för att klara den kommande ökade 

efterfrågan hos kunder var företaget tvungen att investera i en ny press. Vad som dock gör 

investeringsbeslutet extra kritiskt och strategiskt viktigt var att de valde att investera in en ny 

teknologi; servotekniken. Gnotec Kinnared AB hade innan investeringen inte några pressar med 

Ytbehandling

(tredje part)

Kund 

Press Svets
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servotekniken, vilket innebär att de saknade erfarenhet av vad en sådan teknik faktiskt skulle 

innebära för deras produktion. De pressarna de hade sedan tidigare var dessutom stabila, vilket 

innebär att de hade kunnat investera i dessa för att på så vis eliminera risken med att investera 

i en ny state of the art teknologi. Företaget hade dock övervägt denna teknik över en längre 

period, och beslutade att våga satsa på nya tekniken med tanke på de uttalade fördelar som 

servotekniken har.  Med andra ord utgjorde investeringsbeslutet ett kritiskt och särskilt viktigt 

strategiskt beslut för företaget (strategisk investering). 

Eftersom investeringsbeslutet inbegrep en investering i ett nytt oprövat kort, fästes mycket vikt 

vid beslutsprocessen pålitligheten hos leverantörer och hur pass utvecklad servoteknik som 

respektive kunde erbjuda; med andra ord fick kostnadsaspekten avseende maskinerna en 

underordnad betydelse. Alternativen för företaget var fyra stycken leverantörer, där valet föll 

på den tyska maskinleverantören Schuler. Deras maskin var den dyraste av samtliga alternativ, 

men i en summerad mening föll valet på dem då de uppfyllde Gnotecs samtliga krav. Viktiga 

beslutsfaktorer var att Schuler uppfattas som en pålitlig organisation, de kunde erbjuda den mest 

utvecklade servotekniken, de kunde leverera en helhetslösning (servoteknik för pressning 

kombinerat med anpassat matarverk och riktning – förekommer mer senare i studien), 

produktivitetstester visade lovande siffror, uppfyllde tekniska specifikationer etc. Eftersom 

investeringsbeslutet var så kritiskt och strategiskt viktigt var det särskilt viktigt att de valde ett 

så pass säkert val de kunde; varför det dyrare alternativet valdes. 

4.4 Bild av automatiserad 400 ton servopress 

För att få en visuell förståelse av den automatiserade 400 ton servopressen som utvärderas 

inom detta kapitel, framhäver bild 1 en bild av maskinen. 
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Bild 1 – Gnotec Kinnareds automatiserade 400ton servopress   

4.5 Utvärdering – tillämpning av PLIMA 

Utvärderingen är utförd genom att tillämpa PLIMA. I likhet med PLIMA, och vad som i fallet 

naturligt framgick som en självklarhet, var att utgå ifrån situationen för att avgöra vilka 

utvärderingspunkter som skulle fokuseras på – samt hur och vad som var av vikt att fokusera 

på avseende respektive utvärderingspunkt. Avsnittet nedan kommer först inledas med den 

övergripande uppfattning som fångades genom att intervjua samtliga personer i företaget som 

kunde bedömas som viktiga intervjupersoner. Efter detta följer strukturen PLIMA (P-L-I-M-

A). Inom respektive avsnitt kommer det förtydligas vilka personer som har varit involverade, 

vad för data som har utgjort utgångspunkt samt hur detta har tillämpats för den utvärdering jag 

har utfört. 

I nedanstående avsnitt kommer den automatiserade 400ton servopressen benämnas som 

”servopress”. De tidigare pressarna som utgör en jämförelsepunkt kommer som grupp 

benämnas som ”traditionella pressar” (3 stycken pressar). För att öka överbarheten för företaget 

(särskilt hjälpsamt för de kvantitativa beräkningarna för pressarna) kommer jag även inkludera 

företagets egna siffror för pressarna efter; ”servopress 96” och siffrorna 58, 60 och 84 då en 

traditionell press är av fokus. 

4.5.1 Övergripande subjektiv uppfattning  

För att urskilja vilka personer som var av relevans att fånga en övergripande subjektiv 

uppfattning diskuterade jag med flera parter inom företaget – både om vilka personer som har 

varit involverande i investeringen samt av vilka som kan besitta särskilt viktig kunskap 

avseende investeringen. Detta ledde till att operatörer (4st), teamledare (3st), produktionsledare, 

production manager, maskinunderhållsansvarig, verktygsunderhållsansvarig, 

produktionstekniker, technical manager, controller och quality managern bedömdes som 

viktiga intervjupersoner. 

Syftet var att fånga en helhetsbild av samtliga i fallet bedöma relevanta parter avseende den 

utförda investeringen. Genom att låta respektive person beskriva sin övergripande uppfattning 

om maskinen och belysa vad de ansåg som de mest viktiga aspekterna avseende servopressen, 

ger det en indikation om både hur maskinen i allmänhet uppfattas av olika parter, men också av 

hur den faktiskt påverkat verksamheten i övergripande beskrivning - med tanke på att 

personerna i fråga alla besitter verksamhetsnära kunskap. 
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Vad som framgick först främst var att alla framhävde hastigheten (produktivitet) som den 

viktigaste fördelen med servopress 96. Nästan alla lyfte även stabiliteten (driftsäkerhet, 

mängden driftstopp) som en av de viktigaste aspekterna; de som inte lyfte den framhävde dock 

fortfarande aspekten, men de valde inte att betrakta det som en av de viktigare aspekterna. Vad 

som även framkommer är naturligt perspektivskillnaden – operatörer pratar naturligt om 

ljudnivån (återkommer under 4.5.6 A – Arbetsmiljö) medan exempelvis controllern fokuserar 

mycket på produktivitet relaterat till kvadratmeter (kvadratmeter är en dyr post i 

kostnadskalkyleringen). Som svar på frågan ifall de anser investeringen, i efterhand, var värd 

att utföra; svarade samtliga ja. 

Det som är intressant av resultatet av intervjuerna är att samtliga personer, som alla besitter 

verksamhetsnära kunskap, lyfter produktiviteten som den viktigaste fördelen och förändringen 

med servopress 96 relativt traditionella pressar. Processkvaliteten (driftsäkerhet) framgår även 

som en klar stark fördel. Detta utgör som sagt en övergripande bild av investeringen; vilket 

skänker en bild av hur företaget uppfattar investeringen och vad som är av högst vikt utifrån 

deras perspektiv.  

4.5.2 P – Prestation 

Inom detta avsnitt kommer utvärderingen avseende PLIMA dimensionen prestation (P) att 

beröras. Avsnittet är strukturerat enligt underdimensionera: produktivitet, kvalitet, tid, kostnad, 

flexibilitet. 

4.5.2.1 Produktivitet / inre effektivitet 

I enlighet med vad som tydliggjordes fick situationen avgöra vilka produktivitetsaspekter som 

var relevanta att utvärdera, vilka kommer presenteras nedan. Avsnittet är strukturerat enligt 

följande. Först berörs maskinproduktiviteten (mikronivå – enskild maskin), för att sedan beröra 

produktivitet på aggregerad nivå (makronivå – fabrik) – för att belysa hur produktiviteten 

uppfångas av resterande produktionsflöde. Avsnittet avslutas med en diskussion av den yttre 

och totala effektiviteten. 

4.5.2.1.1 Maskinproduktivitet – Subjektiv uppfattning 

För att fånga den subjektiva uppfattningen av maskinproduktivitetsökningen, tog jag som 

utgångspunkt att lägga fokus vid de personer som kan tänkas besitta viktig verksamhetsnära 

kunskap avseende detta. Dessa personer inbegriper först och främst maskinoperatörerna; dessa 

personer arbetar vid maskinen och är en del av den dagliga produktionen - varför deras 

uppfattning och kunskap utgör bland det viktigaste att uppfånga. Utöver dessa utgör även 

teamledare viktiga parter (ansvarar för finplanering av körningar, ställtider etc.). Slutligen utgör 



 

73 

 

även production managern och produktionsledaren viktiga personer; eftersom de innehar en 

ansvarsroll för specifikt produktionen och dess styrning.  

Den summerade uppfattning av fyra operatörer, tre teamledare, production managern och 

produktionsledaren, var överensstämmande med ett undantag. Utöver undantaget, vilket snart 

kommenteras, upplevde samtliga att det skett en maskinproduktivitets ökning, och att denna 

ökning är kraftig. Undantaget utgjorde av en operatör, som uttryckte att det beror på artikeln. 

Detta utgör en intressant aspekt, och kan delvis relatera till följande situation. Via observationer 

som jag utförde på plats, samt med diskussioner med operatörer och teamledare, fanns det 

exempel på artiklar som fortfarande behövdes optimeras för servopress 96, och andra artiklar 

som visade sig inte vara optimala att köra i pressen. Exempelvis kunde jag på plats observera 

en körning av artikel som av kundskäl förpackades i en mindre box, vilket medförde att det 

skedde frekventa stopp i maskinen för boxbyten. Med andra ord stod maskinen stilla så ofta på 

grund av boxbyten att den ökade slaghastigheten inte kunde realiseras på grund av stoppen; 

varför artikeln ej bör uppta maskintid i den nya servopressen. Det är viktigt dock att särskilja 

icke optimerade artiklar och olämpliga artiklar att köra, i en diskussion om 

produktivitetsförändring. Ifall ett byte av dessa artiklar sker i framtiden, samt andra artiklar 

optimeras, bör därför inte detta betunga produktivitetsförändringen av maskinen. 

Slutligen, med tanke på vikten av produktivitetsförändringen i investeringsbedömningen, valde 

jag även att uppfånga den subjektiva uppfattningen av technical manager, två ur teknikgruppen 

(högt involverade i investeringen), controllern och plant managern. Bilden var här 

överensstämmande med den ovan; en maskinproduktivitets ökning har skett, och ökningen 

uppfattas som kraftig. 

4.5.2.1.2 Maskinproduktivitet – Kvantitativ kalkylering 

Maskinproduktiviteten utgör i situation en av de viktigaste aspekterna för företaget. Detta 

framgår både av den övergripande subjektiva uppfattningen (4.5.1) men också av att 

produktivitetspotentialen av nya servotekniken utgjorde ett viktigt inslag i beslutsunderlaget för 

investeringen (4.3). Utifrån den subjektiva uppfattningen om produktivitetsförändringen utgör 

den samlade uppfattningen att det dessutom utgör en kraftig skillnad mot traditionella pressar. 

Med tanke på vikten av produktiviteten i situationen, och med tanke på den uppfattning som 

finns, finns det stort intresse från företaget att veta hur produktivitet faktiskt har förändrats. 

Problematiken dock är att företaget inte mäter produktivitet på maskinnivå; varför en siffra på 

produktivitetsförändringen inte finns att tillgå.  
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Däremot kom jag och production managern efter diskussioner fram till en alternativ metodik 

för att faktiskt formulera en kvantitativ siffra på produktivitetsförändringen. Eftersom denna 

siffra är baserad på ett flertal vägval krävs det för en fullständig förståelse, och för 

begreppsvaliditetshänsyn, att metodiken och vägvalen tydliggörs. Jag kommer därför först 

summera de viktiga vägval som siffran bygger på, för att sedan presentera den slutgiltiga siffran.  

Utgångspunkten, och vad som är av intresse i produktivitetstermer, är slaghastigheten för 

pressarna, med andra ord hur många slag per minut som kan utföras. Slag per minut kan 

översättas till bitar per minut, det vill säga antal pressade artiklar per minut. Ibland produceras 

vad som benämns som tvillingar, det vill säga att två artikelnummer pressas samtidigt till 

skillnad från enbart en artikel. I sifforna som tillämpas här dock är slaghastighetsberäkningarna 

justerade i dessa fall, för att inte felaktigt bedöma slaghastigheten vid de fall två artiklar 

produceras samtidigt. Summerat innebär alltså slaghastigheten, uttryckt i 

prestationsmätningstermer, throughput. 

För att därför bedöma produktivitetsförändringen för servopress 96 är det av intresse att jämföra 

slaghastigheten för artiklar vid körning i 96an, och traditionella pressar. Artiklar pressas i olika 

slaghastigheter, vilket komplicerar en jämförelse. Detta innebär att för att utgå från en komplett 

datamängd, skulle data över samtliga artiklar behövas, där slaghastigheten för 96an och 

traditionella pressar preciseras. Eftersom en sådan sammanställning inte finns tillgänglig, eller 

formulerad i ett prestationsmått, bemöttes därför detta genom att studera möjligheterna för att 

på bästa sätt representera produktivitetsförändringen.  

För det första krävs det data på slaghastigheten för samtliga studerade artiklar, både för 

servopress 96 och traditionella pressar. Det är viktigt att notera att detta inte utgör en självklar 

fråga att definiera, då man kan beakta slaghastigheten på olika sätt. Optimalt vore att ha en 

faktisk slaghastighetssiffra som representerar hur många artiklar som produceras per tidsenhet, 

för samtliga artiklar, vid alla olika tillfällen som inträffar i verkligheten. En sådan siffra är 

hypotetiskt perfekt, men i praktiken en, i flera avseenden, för specifik och komplex mätning. 

Det som var tillgängligt i situationen, och vad som applicerades som metodik, var att studera 

ställinstruktioner – det vill säga instruktioner för hur maskinen ska ställas. Inom dessa 

ställinstruktioner utgör slaghastighet för aktuell artikel ett datafält; vilket är ett resultat av tester 

och optimering för den faktiska artikeln. Det som är viktigt att vara medveten om att detta 

påverkar den matematiska beräkningen i form av att siffran antar en inställd slaghastighet – det 

vill säga inte den faktiska slaghastigheten (faktiskt antal tillverkade produkter per tidsenhet) i 

samtliga situationer. Ifall exempelvis traditionella pressar upplever ökade maskinstörningar 
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relativt den nya servopressen 96, innebär en inställd slaghastighet på samma värde inte 

detsamma för pressarna i faktiskt värde – eftersom de traditionella pressarna då inte producerar 

samma mängd produkter per tidsenhet. Eftersom det i situationen saknas någon mer specifik 

data, kan jag därför inte för beräkningen utföra detta på ett annorlunda sätt – varför det är viktigt 

att förstå detta vid tolkning av slutsiffran. 

För det andra krävs det ett representativt urval av artiklar, där dessutom samtliga artiklar har 

pressats i både den servopressen 96 och traditionella pressar, där även det finns 

ställinstruktioner med data för slaghastighet. Eftersom det för varje artikel krävs en hel del 

utredningsarbete i form av ta fram data via ställinstruktioner för både den servopress 96 och 

traditionella pressar, var det inte praktiskt möjligt (eller för den delen relevant) att försöka 

uppfånga samtliga artiklar. Fokus fästes därför vid att försöka definiera ett representativt urval 

för hela data populationen.  

Utgångspunkten för att formulera urvalet var data över framtida tillverkningsorder som var 

lagda i servopress 96; vilket summerat utgjordes av drygt 1000 stycken tillverkningsorder. För 

att få en uppfattning av vad detta motsvarar i en mer total bild så uppgår dessa dryga 1000 

stycken tillverkningsorder till en beläggningstid på ~2896 timmar. Ifall jag jämför detta mot en 

beläggningstidsrapport av företaget över normala produktionskvartal från 2016–2019; går det 

se att ett normalkvartal för 2017 avseende servopress 96 är beräknat till att motsvara en 

beläggningstid om ~1028 timmar. Med andra ord motsvarar urvalets beläggningstid ungefär 

beläggningstiden för ~2,8 normalkvartal 2017. Ska detta relateras mot ett år måste hänsyn tages 

till jul- och sommaruppehåll (vilket i företaget i genomsnitt innebär 11,2 månader på 1 år); 

varför för att prata i mer övergripande och avrundade termer går säga att urvalet motsvarar 

ungefär 75% av beläggningstiden för produktionsåret 2017 (i servopress 96, baserat på 

normalkvartal).  

Första bedömningen var därför hur det representativa urvalet skulle definieras. Vad som är 

logiskt att basera urvalet på är beläggningstiden, det vill säga den totala tiden som en order och 

artikel upptar maskintid (totaltid för att utföra order + ställtid).  Ifall exempelvis volymen skulle 

tillämpas som urvalsnyckel riskerar urvalet att missa lågvolyms artiklar som trots den låga 

volymen fortfarande upptar avgörande beläggningstid. Metodiken blev därför att jag via 

pivåtabell i Excel summerade samtliga artiklar (av de dryga 1000 stycken tillverkningsorder) 

efter ordertid och ställtid, för att sedan rangordna artiklarna i storleksordning. Detta 

möjliggjorde att jag kunde urskilja vilka artiklar som upptog mest maskintid, samt avgöra hur 
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många artiklar som kan bedömas utgöra ett representativt urval. För att förklara hur det beslutet 

fattades, kan först tabell 4.1 beaktas. 

Tabell 4.1 – Grund för representativt urval vid beräkning av throughput – egen illustration 

Urvalsstorlek (antal) % av totala beläggningstid % av totala volym 

20 67,93% 71,63% 

15 59,11% 64,33% 

10 49,73% 51,38% 

5 30,32% 35,25% 

 

Tabell 4.1 tydliggör vad ett urval av de 20, 15, 10, och 5 högst rangordnade artiklarna (efter 

ordertid och ställtid) motsvarar i % av både den totala beläggningstiden och volymen (totalt av 

samtliga dryga 1000 tillverkningsorder). Med andra ord skulle ett urval av de fem mest 

krävande artiklar i beläggningstidshänsyn innebära att ungefär 1/3 av den totala 

beläggningstiden täcks. Ifall istället de 20 högst rangordnade artiklar utgör urvalet, skulle 

ungefär 2/3 av den totala beläggnings täckas. I tabellen tydliggörs också vad urvalet motsvarar 

i volym; även om inte volym styr urvalet skänker det ytterligare en indikation vad urvalet 

innebär. Både min och production managerns bedömning var att ett urval på 20 artiklar mer än 

väl utgör ett representativt urval; varför valet blev att utgå från just de 20 högst rangordnade 

artiklarna. En sista intressant kommentar att framhäva avseende Excelberäkningarna av urvalet 

är att artikel på plats nummer 8 i rangordning efter beläggningstid motsvarar i en rangordning 

efter volym plats nummer 23. Detta bekräftar vad jag framförde avseende att tillämpa volym 

som urvalsnyckel; nämligen att denna artikel då inte hade uppfångats, trots att den upptar 

betydande beläggningstid i maskinen (finns även fler liknande exempel i urvalet). 

Sista steget i metodiken innebar först och främst att kontrollera att samtliga 20 artiklar hade 

körts i både servopress 96 och traditionella pressar, samt att ställinstruktioner med data över 

slaghastighet fanns att tillgå. För 19 av de 20 artiklar var detta fallet; en artikel hade enbart körts 

i 96an varför den inte kan appliceras för produktivitetsberäkning. Denna artikel utgör dock plats 

19 i rangordningen efter beläggningstid, och motsvarar enbart 1,60% av den totala 

beläggningstiden. Med andra ord blir totala effekten att urvalet nu täcker 66,33% (67,93%-

1,6%) av den totala beläggningstiden, istället för 67,93% - en minimal effekt.  

För att sedan utföra den slutgiltiga beräkningen, kan tabell 4.2 beaktas – vilket summerar 

beräkningen. Efter tabellen följer en förklaring. 
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Tabell 4.2 – Throughput beräkning av urval – egen illustration 

Artikel i 

rangordning 

Sl.hast. 

96 

    Sl.hast.        Press Prod. 
ökn.  

% av urvalets 
tot. beläg.tid 

Viktat aritm. 
medelvärde 

1 80 44 84 81,82% 17,55% 14,36% 

2 65 30 84 116,67% 8,68% 10,13% 

3 60 30 84 100,00% 7,49% 7,49% 

4 80 39 84 105,13% 6,70% 7,05% 

5 50 28 60 78,57% 5,28% 4,15% 

6 55 31 60 77,42% 5,03% 3,89% 

7 60 37 60 62,16% 4,99% 3,10% 

8 40 30 60 33,33% 4,93% 1,64% 

9 90 50 90 80,00% 4,91% 3,93% 

10 45 30 84 50,00% 4,81% 2,41% 

11 55 30 60 83,33% 4,58% 3,81% 

12 70 45 58 55,56% 4,06% 2,26% 

13 45 30 84 50,00% 3,81% 1,90% 

14 90 45 84 100,00% 3,34% 3,34% 

15 60 30 60 100,00% 2,94% 2,94% 

16 55 34 84 61,76% 2,90% 1,79% 

17 55 34 84 61,76% 2,90% 1,79% 

18 60 43 58 39,53% 2,79% 1,10% 

19 63 38 90 65,79% 2,29% 1,51%    
 100,00% 78,60% 

 

Tabell 4.2 visar för samtliga 19 artiklar slaghastigheten vid den servopress 96, samt vid 

traditionella pressar. Produktivitetsökningen är sedan beräknad för respektive artikel, vilken 

kolumn Prod.ökn. visar. Det sista steget jag utfört i beräkningarna är att beräkna ett viktat 

aritmetiskt medelvärde, snarare än ett enbart ett aritmetiskt medelvärde. Logiken bakom detta 

är att ifall ett aritmetiskt medelvärde beräknas tilldelas samtliga artiklar liknande vikt i den 

matematiska beräkningen; vilket med hänsyn till beläggningstiden inte är representativt. Artikel 

19 i rangordningen, som motsvarar 2,29% av urvalets totala beläggningstid (se kolumn % av 

urvalets tot. beläg. tid) skulle då få lika stor vikt (1/19 ~ 5,26%) som artikel 1 i rangordningen, 

som motsvarar hela 17,55%. Jag har därför för den slutliga beräkningen av 

produktivitetsförändring tilldelat vikter motsvarande respektive artikels % av urvalets totala 

beläggningstid, för att formulera en mer representativ siffra. Den sista kolumnen i tabell 4.2, 

viktat aritm. medelvärde beräknar därför för varje artikel vikten mot produktivitetsökningen, 

som sedans summeras ner för att formulera det viktade aritmetiska medelvärdet ~78,60%. Som 

jämförelse skulle enbart ett aritmetiskt medelvärde utan vikttilldelning givit ett värde på 

~73,83%.   
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Maskinproduktivitetsökningen är med andra ord, via den applicerade metodiken och dess 

vägval, beräknad till den kvantitativa siffran ~78,60% - en kraftig ökning. Denna siffra är 

intressant i flera avseenden; inte minst att det nu för företagets underlag finns en faktiskt 

kvantitativ siffra på en av de viktigaste aspekterna av investeringen. Ifall tabell 4.2 studeras 

framgår även att de fyra högst rangordnade artikel har en produktivitetsökning på respektive 

~81,82%, ~116,67% ,100% och ~105,13%; vilket utgör en oerhört kraftig ökning. En förklaring 

bakom detta är rimligen att företaget lagt ner extra mycket tid på att optimera de artiklar som 

är förknippade med högst beläggningstid – för att få ut mest effekt. Summerat påvisar siffrorna 

att den subjektiva uppfattningen (4.5.2.1.1) om att det har skett en kraftig ökning också 

stämmer; vilket i sin tur bevisar argumentationen som fördes i anslutning av metodiken av 

PLIMA att verksamhetsnära kunskap givetvis finns även om inte prestationsmått tillämpas.  

Vad som avslutningsvis kan kommenteras är att siffran förmodligen är ännu högre i realiteten, 

med tanke på, vilket nedanstående avsnitt 4.5.2.2.3 Processkvalitet kommer framhäva, att 

servopressen 96 kan bedömas som mer stabil med färre driftstopp. Eftersom utgångspunkten i 

den matematiska beräkningen var slaghastigheten via ställinstruktioner (det enda möjliga att 

utgå ifrån i fallet) kan inte, likt kommenterades ovan i förklaringen av metodiken, den 

matematiska beräkningen fånga faktiskt värde på slaghastigheten i samtliga situationer (det vill 

säga då bland annat faktiska driftstörningar inkluderas). Det är därför av värde att integrera 

denna aspekt i form av en medvetenhet. Effekten av detta är att även om inte driftsäkerhetens 

förändring av siffran kan bedömas kvantitativt, ger den en indikation att produktivitetssiffran 

med all sannolikhet är ännu högre i realiteten.   

Avsnittet och tillhörande diskussioner kan därför sammanfattas till att den automatiserade 400 

ton servopressen har bidragit med en kraftig ökning av maskinproduktivitet. Ökningen är 

beräknad till hela ~78,60 % (baserat på urval och metodik), en siffra som med all sannolikhet 

är ännu högre i realiteten – på grund av den ökade stabiliteten.  

4.5.2.1.3 Produktivitet – aggregerad nivå 

Att utreda produktivitetsutvecklingen på totalnivå utgör en viktig punkt i utvärderingen; då 

detta belyser hur effektivt produktivitetsökningen på maskinell nivå upptas av resterande 

produktionsflöde. Det är viktigt att vara medveten om att diskussionerna ovan och den 

kalkylerade produktivitetsökningen på ~78,60% är associerad till maskinen, det vill säga en del 

(maskin) av en helhet (fabrik); varför det även är viktigt att utvärdera hur maskinens förändring 

har påverkat fabrikens produktivitetsutveckling som helhet. 
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Utgångspunkten var likt övriga avsnitt att utreda ifall det fanns någon kvantitativ siffra att tillgå; 

särskilt då jag i min utvärdering nu har en formulerad siffra på produktivitetsutvecklingen på 

maskinnivå. Företaget mäter produktivitetsförändringen på aggregerad nivå, men 

problematiken är att via logisk granskning av siffran går det inse att den innehar flera 

problematiska aspekter. Production managern framhävde att produktivitetssiffran har 

genomgått systematiska förändringar över den senaste tiden, vilket innebär att en jämförelse 

emellan de senaste åren inte utgör en representativ bild – eftersom respektive siffror är 

uppbyggda och definierade på olika sätt. Med andra ord vore det att jämföra ”päron med äpple” 

– validiteten av jämförelsen vore högst diskutabel. En annan problematik är att definitionen och 

uppbyggnaden av produktivitetssiffran på total nivå inte bygger på samma uppbyggnad som 

produktivitetssiffran jag kalkylerade på maskinnivå; varför en jämförelse, även om vi bortser 

från problematiken med de systematiska förändringarna, skulle inneha flera validitetsbrister. 

Resultatet av dessa insikter innebar att jag diskuterade med production managers om eventuella 

alternativa vägar för att kalkylera fram produktivitetsökningen, men utfallet av dessa 

diskussioner innebar att det hade varit för svårt att definiera en siffra som med hög validitet kan 

jämföras med den kvantitativa siffran på maskinnivå.  

Av ovanstående skäl var därför i fallet subjektiv uppfattning det som var möjligt att tillgå. För 

att bemöta detta utgick jag ifrån produktionsflödena (4.2) och logiskt granskade vad som är av 

intresse för att skänka indikation av hur produktivitetsförändringen har uppfångats av 

resterande flöde. Detta resulterade i att jag valde att utreda flaskhalsen i systemet, ifall 

följdinvesteringar har gjorts i tillräcklig utsträckning av svetsar (efterbehandling av visas 

produkter, se avsnitt A), samt ifall en anpassning av materialhantering har skett. 

Production managern framförde att pressarna kan beaktas som flaskhalsar. Varför detta är av 

intresse är naturligt att ifall svetsarna exempelvis hade varit flaskhalsar hade det varit av särskild 

vikt att följdinvesteringar har skett där - för att inte riskera att produktivitetsförändringen hos 

servopress 96 absorberas upp av att svetsarna inte anpassats efter tillökningen i flödet. Att 

pressarna är flaskhalsen ger givetvis bara en indikation över produktionsflödet – det viktiga är 

om företaget faktiskt har anpassat svetsarna för att klara den nya kapaciteten och tillökningen i 

flödet. Production managern framhävde att svetsinvesteringar har skett och är i allmänhet en 

förutsättning för att ta ökade volymer. Med andra ord, eftersom pressarna är att bedöma som 

flaskhalsar, samt att det har skett följdinvesteringar för att säkerställa att tillökningen i flödet 

även kan hanteras i senare del av produktionsflödet – framgår det utifrån detta underlag, och ett 

antagande om att det är representativt av den faktiska förändringen, att 
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produktivitetsförändringen (kalkylerad till ~78,60%) på maskinnivå förmodligen har realiserats 

upp även på aggregerad nivå. 

För att ytterligare stärka detta studerade jag beläggningsrapporter från företaget, både avseende 

pressarna och svetsarna. Beläggningsrapporterna är baserade på ett normalkvartal, och visar 

beläggning från 2016 fram till 2019. Vad som är primärt av intresse är givetvis 2016–2017 med 

tanke på att de baseras på vad som har skett, samt uppvisar hur företaget har anpassat flödet 

under åren efter investeringen har utförts. Vad som framgår av data från 

beläggningstidsrapporterna är att tillökningen i pressarna även efterföljs i svetsarna; med andra 

ord både pressarna och svetsarna har sett tillökningar av beläggningstid – vilket ytterligare ger 

indikation att företaget har anpassat flödet och därmed kan realisera produktivitetsförändringen 

även på aggregerad nivå. 

Det är även viktigt att beakta materialhanteringen; det vill säga flödet ”emellan” maskinerna 

(såsom råmaterial, PIA och flödet ut till leverans). Produciton managern framhävde att under 

och efter investering har det skett flera justeringar för att bemöta tillökningen av material i 

flödet. Som snabba siffror för att få en uppfattning så har exempelvis den årliga 

materialförbrukningen förändrats från 20 000 ton till ungefär 23 000 ton; något som 

materialhanteringen har justerats efter.   

För att därför göra en samlad bedömning över huruvida den maskinella produktivitetsökningen, 

kalkylerad till ~78,60%, har uppfångats av resterande flöde går det konstatera följande. Enligt 

den subjektiva uppfattning som presenteras, kombinerat med utvärdering av 

beläggningstidsrapporterna, så finns det ingen indikation på att det resterande flödet på grund 

av ineffektiviteter skulle absorbera upp produktivitetsförändringen och därmed försämra den 

upp mot en aggregerad nivå. Ifall det kombineras med faktumet att production managerns 

bedömning summerat utgör densamma, samt att jag via observationer inte kunde iaktta någon 

märkbar ineffektivitet i resterande flöde, kan detta bedömas som en rimlig slutsats avseende 

detta avsnitt. Givetvis är det viktigt att ha en medvetenhet om antaganden som ligger bakom; 

men med dessa gjorda, utgör det i fallet den rimliga bedömningen av den faktiska förändringen. 

4.5.2.1.4 Yttre och total effektivitet 

I PLIMA är produktivitet, likt förklarades i 3.3.1.4 Produktivitet / inre effektivitet särskild till 

inre effektivitet, för att belysa dess koppling, och särskiljning, mot begreppet effektivitet. Med 

andra ord utgör ovanstående stycke inom underdimensionen produktivitet en utvärdering över 

hur den inre effektiviteten har påverkats av investeringen i en automatiserad servopress. 



 

81 

 

Eftersom den särskiljningen sker är det naturligt att koppla utvärderingen av den inre 

effektiviteten med en diskussion avseende hur den totala effektiviteten har påverkats.  

Eftersom vad som är av fokus i utvärderingen är på en operativ och enskild maskinnivå är det 

komplext att urskilja specifika kausala kopplingar upp mot en aggregerad nivå som den totala 

effektiviteten anspelar på. Detta är särskilt sant avseende fallet i fråga med tanke på vad 

ovanstående stycken har framfört avseende den kvantitativa data rörande produktivitet. 

Diskussionerna får här därför göras mer analytiskt och utifrån de samlade bedömningar som 

respektive avsnitt utmynnades till. 

Vad som går konstatera är därför att den inre effektiviteten på maskinnivå har förbättrats – 

enligt kalkylering ~78,60%. Enligt bedömning har även denna inre effektivitetsförbättring även 

kunnat realiseras på aggregerad nivå; varför på fabriksnivå det går göra bedömningen att den 

inre effektiviteten har förbättrats. För att den totala effektiviteten (i företagsekonomiska termer 

lönsamhet) ska förbättras krävs det även att dessa produkter efterfrågas av kunder och kan säljas 

ut till dem. Eftersom kapacitetstillväxten och ökat kundbehov drev investeringen av 

servopressen, samt att production managern framför att de inte producerar ut något i pressen 

som inte sedan säljs ut mot kunder, är det ett rimligt antagande att denna produktivitetstillväxt 

i termer av produkter även har sålts ut mot kunder. Försäljningspriset, vilket naturligt utgör en 

variabel i yttre effektivitet beräkningen (och därmed kan påverka effekten av inre 

effektivitetsförändringen) utgör inte heller i fallet något som har förändrats i den betydelse att 

det påverkar diskussionerna här. Med andra ord, med antagande om att den yttre effektiviteten 

ej är försämrad, vilket i fallet är ett rimligt antagande, går det därför konstatera att den totala 

effektiviteten (lönsamheten), med all sannolikhet, har förbättrats till följd av den 

produktivitetsförändring (inre effektivitetsförändring) som den nya automatiserade 

servopressen 96 har resulterat till. Lönsamhetsaspekten av investeringen framgår mer specifikt 

i investeringskalkyleringen (4.5.4 I – Investeringskalkyl) och underdimensionen kostnad 

(4.5.2.4 Kostnad) i PLIMA; där bedömningen även är baserad på kvantitativ data. 

4.5.2.2 Kvalitet 

Inom detta avsnittet kommer underdimensionen kvalitet att beröras. I enlighet med PLIMA fick 

situationen avgöra vilka kvalitetsaspekter som var relevanta att utvärdera, vilka kommer 

presenteras nedan. Avsnittet är strukturerat enligt följande. Först berörs produktkvaliteten på 

maskinnivå, för att sedan diskuteras på aggregerad nivå avseende reklamationer. Avsnittet 

avslutats sedan med processkvalitet. 
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4.5.2.2.1 Produktkvalitet – maskinnivå 

Produktkvaliteten på maskinnivå utgör en intressant och särskild viktig aspekt att utvärdera i 

detta fall, då en förhöjd produktkvalitet utgör en av de stora fördelarna med den nya 

servoteknologin. Servotekniken möjliggör att slaghastigheten kan varieras under själva slaget; 

det vill säga istället för att slaget utförs i en konstant hastighet, viket metaforiskt kan beskrivas 

som en sinuskurva, kan hastigheten under slaget varieras.  Varför detta är intressant ur 

produktkvalitetshänsyn är att hastigheten kan justeras till en lägre hastighet vid den del av slaget 

då själva produkten berörs av verktyget, för att sedan under den delen av slaget som inte 

produkten berörs (då pressen ”vänder om” i slaget) köras i en högre hastighet. Detta medför att 

samtidigt som maskinen kan uppnå en totalt högre hastighet, så kan maskinen trots detta uppnå 

en högre produktkvalitet - varför servotekniken är så fördelaktig. 

Det intressanta ur ett utvärderingsperspektiv är logiskt att utvärdera ovanstående fördel ett steg 

vidare. Fokus i min utvärdering var därför att fråga – har denna produktkvalitetsförbättring 

faktiskt fått någon effekt på TPY (through put yield) (och därmed Scrap & Rework), det vill 

säga enkelt uttryck, ”går mindre produkter fel”? Problematiken är att företaget inte mäter sådan 

data på maskinnivå, varför det inte fanns någon kvantitativ siffra att tillgå. Jag försökte därför 

utvärdera möjligheterna för att applicera en alternativ metodik. Efter diskussioner med quality 

managern framgick det att det hade varit otroligt komplext att utföra detta, och om det ens hade 

varit möjligt hade sanningshalten och validiteten av siffrorna varit diskutabla. Kombinerat med, 

vad som snart kommer beröras i mer detalj, att den subjektiva uppfattningen framhäver att 

effekten på TPY, Scrap & Rework är marginell, fanns det än mindre anledning att fortgå den 

vägen. Metodiken här blir med andra ord att fånga verksamhetsnära kunskap via subjektiv 

uppfattning. 

De viktigaste personerna för att fånga denna uppfattning är logiskt operatörerna; de är dem som 

upplever alla produktfel i person och de har givetvis en djupare kunskap och erfarenhet av hur 

körningarna skiljer sig. Teamledarnas kunskap är även viktiga att inkludera med tanke på deras 

ansvarsroll. Slutligen är givetvis quality managern viktig, då denne persons ansvarsroll specifikt 

avser kvalitetsaspekten. Summerat framgick det av de fyra operatörerna, de tre teamledarna, 

och quality managern att samtliga hade uppfattningen att det var en marginell skillnad (möjligen 

lite bättre, men marginell) avseende produkter som går fel mellan servopressen 96 och 

traditionella pressar. Med andra ord, med tanke på att personerna i fråga alla besitter viktig 

verksamhetsnära kunskap, och att samtliga i separata intervjuer ger uttryck för samma 
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uppfattning, finns det flera anledningar till att bedöma att denna uppfattning utgör en 

representativ bild av den faktiska förändringen. 

Det som utgör en viktig särskiljning i diskussionen av ren logik är att särskilja produktfel som 

är relaterade till maskin, verktyg och operatör. Ifall exempelvis en operatör utför ett fel är det 

per definition orsakat av operatören, inte maskinen. Likaså om ett verktyg exempelvis är skadat, 

och det medför produktfel, är ett sådant fel per definition inte relaterat till maskinen, utan 

verktyget. Det finns emellertid ytterligare komplicerade faktorer i en sådan diskussion ifall man 

överväger eventuella kopplingar. Ponera att en maskin medför ökad stress hos operatörer, vilket 

i sin tur medför att operatörer i genomsnitt utför fler misstag vid den maskinen, trots att det per 

definition är operatörsrelaterade fel, kan maskinen ändå ha en viss förklaring i detta. Likaså 

med verktyg; ponera att maskinen skadar ett verktyg vilket i sin tur leder till produktfel, trots 

att det per definition är verktygsrelaterat fel, kan maskinen ändå ha en viss förklaring i detta. 

Med andra ord påvisar denna diskussion vad som gäller vid de flesta praktiska fall; det 

förekommer alltid komplexa samband och paradoxer där det viktiga är att vara medveten om 

komplexiteten och utgå ifrån den - inte negligera den och dra orealistiska slutsatser. 

Ovanstående stycke är av särskild vikt att betänka vid följande svar som framgick av 

operatörerna. Dessa två svar gavs som en förlängning av deras summerad uppfattning om 

effekten utgörs av en marginell skillnad - det vill säga de angav vissa fall där det kan finnas en 

skillnad, men i det stora hela är totaleffekten marginell. En operatör menade att i och med att 

de som kör den nya servopressen 96 är mer erfarna sker mindre operatörsrelaterade fel; därav 

mindre produktfel. Detta utgör ett tydligt exempel av ovanstående diskussion; utfallet, om 

operatörens uppfattning stämmer, blir att mindre produkter blir fel vid körning av maskinen. 

Däremot ifall samma personer opererade tidigare pressar skulle den differensen orsakad av 

utbildningsfaktor försvinna, varför det i sådan hänsyn inte skulle kunna relateras till maskinen. 

En annan operatör framförde att fel kan uppstå i servopressen 96 när verktyg inte hänger med; 

något som hade kunnat lösas med optimerade/nya verktyg. Återigen exemplifierar detta vikten 

av ovanstående stycke; utfallet är, om uppfattningen stämmer, att fler produkter kan gå fel vid 

servopress 96. Däremot ifall verktyget hade varit optimerat för maskinen, hade dessa relaterade 

fel försvunnit – varför det ur den hänsynspunkten ej bör relateras till maskinen. Summerat utgör 

dessa två exempel bevis på försiktigheten i att tolka eventuella uppstådda fel. Eftersom dock 

den totala effekten är marginell, utgör detta i fallet inte något som får en större effekt på 

helhetsbedömningen. 
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För att summera avsnittet kan därför följande konstateras. Servotekniken har medfört en 

produktkvalitetsökning tack vare servoteknikens förmåga att variera hastigheten under slaget, 

men att det faktiska utfallet på TPY, Scrap & Rework har varit marginell relativt traditionella 

pressar. Om det skett någon förändring så är det i sådana fall ”lite bättre”. 

4.5.2.2.2 Produktkvalitet – aggregerad nivå  

Reklamationer utgör en intressant utvärderingspunkt, och något som är av särskilt intresse av 

företaget vilket framgick via intervju med controllern och quality managern. Vad som därför 

var av intresse för utvärderingen var att utreda möjligheten att få fram kvantitativa siffror på 

reklamationer, både före servopress 96 och traditionella pressar, för att på så vis kunna få en 

jämförelsegrund att formulera en uppfattning på. Vad som framgick hos företaget var att 

reklamationer följdes på en aggregerad nivå; det fanns inga direkta siffror att tillgå för att koppla 

reklamationerna ner till specifika maskiner. 

Ett vidaresteg i utvärderingen var därför att med quality managern och med en kvalitetstekniker 

(primärt ansvarig för hantering av reklamationer mot vissa utvalda kunder) diskutera en 

alternativ metodik för att försöka formulera kvantitativa siffror på reklamationsärenden kopplat 

till specifika maskiner. Resultatet av detta var att vi genom datagrävning i affärssystemet 

lyckades koppla samtliga reklamationer, för perioden juni 2015 (då maskinen togs i bruk) fram 

tills februari 2017, ner till specifik maskinnivå för servopress 96 och de två traditionella 

pressarna 58 och 60. Utvärderingen och bedömningen får därför baseras på detta tidsintervall; 

mars, april och maj 2017 - resterande månader då utvärderingen utfördes uppfångas med andra 

ord ej av intervallet. 

Tabell 4.3 framhäver reklamationsdata för respektive press.  

Tabell 4.3 – Reklamationsdata för press 96, 58 och 60 – egen illustration 

 Servopress 96 Traditon. Press 58 Traditon. Press 60 

Reklamationer 4 6 7 

 

Vad som framgår via en snabb anblick av tabell 4.3 är att servopress 96 har resulterat i, under 

studerade tidsintervallet, färre reklamationer än de två övriga traditionella pressarna. Kan därför 

slutsatsen för utvärderingen fattas att 96an resulterar i färre reklamationer? Låt mig framhäva 

varför en sådan slutsats bör göras med försiktighet, och vad som ytterligare kan integreras via 

att logiskt betänka siffrorna. Först och främst är det viktigt att beakta att reklamationer är ett 

resultat av kvalitetsbrister och då dessa ej har uppfångats av interna kvalitetskontroller. Därför 
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måste vid jämförelse av dessa siffror först ett antagande göra att kvalitetskontrollerna har varit 

detsamma för samtliga pressar under tidsintervallet (vilket i fallet är ett rimligt antagande). Ifall 

detta antagande inte skulle hålla hade det påverkat vad som kan sägas av siffrorna; eftersom då 

delar av skillnaden mellan variablerna hänförs sig till kvalitetskontroller snarare än faktiska 

kvalitetsbristerna. 

Med detta antagande klargjort, är dessutom viktigt att beakta att samtliga dessa reklamationer 

är relaterade till verktygsfel och operatörsfel. Med andra ord, per definition, likt diskuterades i 

ovanstående avsnitt, är det alltså inte hänfört till själva maskinen; varför slutsatsen rent 

definitionsmässigt påvisar att det inte är någon skillnad emellan pressarna avseende 

reklamationer. Det är nu det viktigt att logiskt granska situationen vidare; eftersom verkligheten 

alltid är förknippade med komplexa samband. I likhet med diskussionerna i ovanstående avsnitt 

kan fortfarande maskinen ha en viss förklaring i verktygsrelaterade och operatörsrelaterade fel; 

varför det i en sådan koppling går säga att det faktiskt är en skillnad emellan pressarna. Ta 

hänsyn till exempelvis den subjektiva uppfattningen som framgår i nedanstående avsnitt 

avseende arbetsmiljöförändring (4.5.6); att vissa operatörer känner en högre stimulans vid 

körning av servopress 96 samt högre moraliskt ansvar att hålla pressen rullande. Det innebär 

att det inte är helt otänkbart att operatörerna vid körning av servopress 96, genom det ökade 

engagemanget och upplevda ansvaret, utför färre misstag. Ifall därför detta appliceras i 

diskussionen, så innebär det trots att vi talar om operatörsrelaterade fel, så kan maskinen 

fortfarande ha en förklaring i skillnaden. Liknande går säga avseende vad som framgår av 

nedanstående avsnitt avseende processkvalitet; att servopress 96 kan bedömas ha en högre 

processkvalitet (mer stabil med färre driftstopp). Detta innebär naturligt att risken minskar för 

operatörsrelaterade fel, då ifall maskinen är mer stabil och rullande finns det mindre utrymme 

för att operatören ska utföra något fel. Detta är även inte helt otänkbart att detta kan påverka 

mängden verktygsrelaterade fel. Därför kan återigen maskinen ha en förklaring i både 

operatörsrelaterade och verktygsrelaterade fel; trots att det per definition är relaterat till 

operatören och verktygen.   

Är det därför en skillnad trots allt? Inte nödvändigtvis; ta nu hänsyn till vad en operatör 

framförde, vilket avsnitt 4.5.2.2.1 Produktkvalitet – maskinnivå framförde; att operatörerna som 

kör den servopress 96 är mer erfarna - varför det sker mindre operatörsrelaterade fel vid 

servopress 96. Detta innebär att erfarenhetsfaktorn kan förklara varför mindre 

operatörsrelaterade fel sker (och därmed reklamationer); vilket inte kan relateras till faktiska 

maskinen utan det påverkar bara utfallet på data för maskinen. Dessa exempel poängterar vad 
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jag framförde ovan; vid en utvärdering av verkligheten är det viktigt att vara medveten om att 

det alltid finns komplexa samband som i situationen kan framföras genom logiskt tänkande; 

varför en försiktighet måste integreras vid tolkning av verklig data för att skänka en 

representativ bild.  

För att summera avsnittet och formulera en samlad bedömning för utvärderingen, kan därför 

följande konstateras. Det faktiska utfallet i form av den kvantitativa data som framgår visar, 

inom det studerade tidsintervallet, att servopress 96 har minst reklamationer avseende 

verktygsrelaterade och operatörsrelaterade fel, men att det inte är någon skillnad i 

maskinrelaterade fel. Det är dock inte otänkbart genom logiskt tänkande att servopressen 

fortfarande har en viss orsak bakom dessa siffror, i form av den ökade processkvaliteten och 

det ökade engagemanget och upplevda ansvaret hos operatörer (d.v.s. faktorer orsakade av 

maskinen). Huruvida skillnaden kan förklaras av detta, eller om majoriteten av skillnaden 

faktiskt består i faktumet att operatörerna har mer erfarenhet (d.v.s. faktor som inte är orsakad 

av maskinen) är inte möjligt att konstatera; utan får integreras som en medvetenhetsfaktor. 

4.5.2.2.3 Processkvalitet 

Processkvalitet, det vill säga en diskussion om mängden driftstörningar för maskinen, framgick 

av den övergripande subjektiva uppfattningen (4.5.1) utgöra en av de två aspekter som flest 

delade uppfattning av att utgöra den stora skillnaden emellan servopressen 96 och traditionella 

pressar. Vad som framgick i diskussioner var att de inte på maskinnivå mätte någon kvantitativ 

siffra; varför det inte fanns någon enkel data att tillgå. Jag försökte därför utreda möjligheten 

för en alternativ metodik att formulera en kvantitativ siffra, vilket för denna aspekt kan bedömas 

som särskilt intressant med tanke på den uppfattning som personer har. Problematiken dock var 

att detta visade sig vara mycket komplext. Försök gjorde satt studera dataloggar i maskinens 

mjukvara, kontakta Schuler (maskinleverantör) över eventuell data de kan framtaga via 

internetkoppling, studie av underhållssystem (Idus) etc; men slutsatsen var att det inte var 

möjligt att framtaga detta. Företaget håller på med att arbeta att införa ett uppföljningssystem 

där denna data går att urskilja; men för utvärderingens tidpunkt var inte detta infört. Med andra 

ord får subjektiv uppfattning tillämpas. 

Innan subjektiva uppfattning framförs är det av vikt att påvisa den kvantitativa data som ändå 

kan hänföra sig till denna diskussion. Företaget mäter vad de benämner som ”First time through 

machine” vilket beräknas enligt 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 [𝑀å𝑛𝑎𝑑]−𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑟𝑡𝑛𝑎 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 [𝑀å𝑛𝑎𝑑]

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 [𝑀å𝑛𝑎𝑑]
 . 

Detta mått är ett aggregerat mått – det vill säga i måttet inkluderas företagets samtliga pressar 
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(13st). I figur 4.2 har jag illustrerat nyckeltalet i ett linjediagram, från år 2014 till 2017 (fram 

tills månad Mars – vad som fanns att tillgå). 

 

Figur 4.2 – First time through måttets utveckling emellan 2014–2017 – egen illustration 

Vad som går konstatera ur linjediagrammet är att måttet, enligt vad det mäter, visar att det 

genomsnittliga värdet har utvecklats enligt följande: ~98% (2014), ~98,1% (2015), ~98% 

(2016), ~98,3% (2017); där utvecklingen studerat per månad visar exempel där både åren skiljer 

sig, och där de liknar varandra. Det enda som egentligen går för utvärderingen att integrera 

avseende detta är att införandet av servopress inte har fått någon större effekt på företagets 

aggregerade mått av maskinstörningar; något mer går inte att konstatera. Anledningen till detta 

är logiskt först och främst att måttet avser samtliga pressar (13st); varför förklaringen bakom 

de olika skiften kan bero på en mängd olika scenarion och variabler – att urskilja en variabels 

effekt (servopressen 96) ur detta, med ovanstående data, är ej möjligt. Ytterligare problem är 

att ”brutna körningar” är definierade som vad som kan enkelt kallas ”större avbrott” – såsom 

haverier som inte kan repareras under en halvtimme, operatörer behöver flyttas till ett annat 

jobb etc. Med andra ord inkluderas inte övriga driftstopp – varför måttet inte kan ge en helt 

representativ bild av vad som inkluderas i en diskussion om processkvalitet.   

Den subjektiva uppfattningen av processkvaliteten är baserad på att intervjua samtliga som 

besitter viktigt verksamhetsnära kunskap. Detta var i situationen operatörerna (4st), 

teamledarna (3st), maskinunderhållsansvarig, produktionstekniker, technical manager, 

production manager, produktionsledare och quality manager. Samtliga personer framhävde att 

de uppfattade servopressen som mer stabil och driftsäker (mindre driftstopp) relativt tidigare 

pressar. Eftersom denna uppfattning är baserad på så många personer, som alla bedöms som 

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

First time through machine

Target 2014 2015 2016 2017



 

88 

 

besitta verksamhetsnära kunskap, är det med all sannolikhet en representativ bild; varför detta 

utgör bedömningen för utvärderingen. 

Vad som går tillägga i diskussionen är likt flera framhävde – att servopressen är en ny maskin; 

vilket naturligt innebär mindre underhåll. Som exempel kan press 60 (400ton traditionell press) 

nämnas; vilket anskaffades år 1994. Det är därför viktigt att tillägga en medvetenhet att 

stabilitetens förklaring mycket väl kan ligga i att maskinen är ny, snarare än själva tekniken. 

Vad som ger någorlunda indikation på att tekniken i sådan kan vara mer stabil är 

produktionsledarens uppfattning; där han uttryckte att han över sina 20 år han har jobbat aldrig 

upplevt en mer stabil maskin. Detta måste dock logiskt tolkas med en försiktighet eftersom en 

person står för denna uppfattning; samt att den anspelar på en tidsperiod över 20 år. 

I en samlad bedömning kan därför processkvaliteten konstateras vara högre hos servopress 96 

än tidigare pressar; där det är svårt att urskilja orsaken bakom. Det går också konstatera att 

införandet inte har fått någon märkbar effekt på företagets aggregerade First time through 

machine mått.  

4.5.2.3 Tid 

Inom detta avsnitt kommer underdimensionen tid att beröras; där likt för ovanstående stycke 

situationen fick avgöra vad som var av relevans att utvärdera. Detta innebär exempelvis att 

ledtid exkluderas ifrån detta avsnitt – då det efter utvärdering och diskussioner framgick att 

ledtiden inte har utgjort någon problematisk aspekt i någon bemärkelse både före och efter 

investeringen, varför relevansen i fallet att framhäva effekten är låg. 

Avsnitten består av två underavsnitt; omställningstid och cykeltid. 

4.5.2.3.1 Omställningstid 

Omställningstid utgör naturligt en viktig punkt att utvärdera avseende servopress 96 då en 

förminskning av detta innebär att dyrbar maskintid kan utnyttjas för att producera artiklar; och 

därmed realisera mer av produktivitetsförbättringen av den nya pressen. För att få en 

uppfattning rörande hur ofta omställning av maskinen sker så utgör enligt production managern 

ett genomsnittligt värde för detta 3 gånger per dag (3 skift om dagen körs, i genomsnitt 1 byte 

per skift). Omställning utgörs primärt av att verktyg i maskinen måste bytas, en ny 

materialring/coil/”inputmaterial” måste bytas, samt nerladdning av driftprogram (mjukvara) 

och testkörning av produkt.  
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För att utvärdera förändringen försökte jag, likt vid övriga datapunkter, utreda ifall det fanns 

någon kvantitativ data att tillgå; vilket det i fallet ej gjorde. Det fanns inte heller någon självklar 

metodik för att uppfånga detta; varför det fick bemötas med metodiken subjektiv uppfattning.  

Production managern framhävde dock att det med all rimlighet går bedöma att 

omställningstiden för servopress 96 är densamma som för de traditionella pressarna. Den enkla 

förklaringen bakom detta är att operatörerna utför bytet av verktyget och coilern manuellt; 

varför tiden ungefär är detsamma vid de olika pressarna. För att ytterligare stärka underlaget 

utförde jag observationer av omställningen; där min bedömning inte skiljer sig emot den som 

gavs av production managern. Med tanke på att även företaget under utvärderings tidpunkt 

håller på att genomdriva ett projekt för att få ner omställningstiden, finns det flera anledningar 

till varför bedömningen för utvärderingen kan bedömas som representativ. Den samlade 

bedömningen är därför, baserat på underlaget som presenteras här, att omställningstiden för 

närvarande är densamma för servopress 96 jämfört med de traditionella pressarna.    

4.5.2.3.2 Cykeltid  

Cykeltid, vilket i fallet blir logiskt att definiera som cykel i form av att producera en order, blir 

naturligt en spegling av diskussionerna och den kalkylerade produktivitetssiffran ~78,60% som 

framgick i 4.5.2.1.2 Maskinproduktivitet – Kvantitativ kalkylering. Anledningen till detta, och 

viktiga aspekter att vara medveten om avseende denna ”spegling”, kan framhävas som följande. 

Anledningen varför det blir en spegling av siffran är först och främst av vad som framkom i 

4.5.2.3.1 Omställningstid avsnittet. Omställningstiden utgör, då cykeltiden betraktas som tiden 

för att färdigställa en order, den initiala delen av cykeltiden. Med antaganden om att 

bedömningen avseende omställningstiden är representativ, innebär det att denna del 

(omställningstid) av cykeltiden i en jämförelse emellan servopress 96 och traditionella pressar 

inte utgör någon skillnad; varför det i en proportionerlig jämförelse av kvantitativa siffror av 

cykeltiden inte får någon effekt. Nästa steg i cykeln är naturligt den faktiska produktionen av 

artiklarna, vilket enkelt förklarat beror slaghastigheten, stoppen för pall- och boxbyten och 

eventuella driftstörningar. Eftersom pall- och boxbytena som handling innebär detsamma vid 

servopress 96 och traditionell pressar, så innebär det i en jämförelse att inte den tiden av 

cykeltiden heller utgör någon skillnad.  

Vad som kvarstår därför av cykeltiden är slaghastigheten och eventuella driftstörningar; det vill 

säga vad diskussionen av produktivitetskalkyleringen berör (4.5.2.1.2). Produktivitetssiffran är 

baserad på inställd slaghastighet enligt ställinstruktioner, vilket i realiteten om man utslår det 
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på verkliga minuter kommer bli lägre med tanke på pall- och boxbytena som sker och eventuella 

driftstörningar. Däremot om man nu tar hänsyn till att tiden för pall- och boxbyten är 

densamma, så påverkar inte detta den proportionerliga siffran emellan maskinerna; varför om 

vi bortser från driftstörningar så skulle produktivitetssiffran ge samma proportion oavsett om 

det är inställd slaghastighet, eller ”verklig” slaghastighet i form av att pall- och boxbyten 

inkluderas och påverkar mängden slag per minut. Med andra ord blir det enda som kvarstår av 

cykeltiden eventuella driftstörningar; det vill säga exakt samma diskussionsföremål som vid 

den kalkylerade produktivitetssiffran. På så vis utgör cykelhastighetsförändringen en spegling 

av den kalkylerade produktivitetssiffran, eftersom cykeltiden emellan servopress 96 och 

traditionella pressar är oförändrad avseende övriga delar (pall- och boxbyten, omställningstid) 

förutom driftstörningar.  

Detta innebär följaktligen att den kalkylerade siffran på produktivitetsökningen på maskinnivå, 

~78,60%, med införande av medvetenhet att den förmodligen i realiteten är högre (med tanke 

på lägre driftstörningar i servopress 96 relativt traditionella pressar) blir bedömningen även för 

cykeltidsförändringen. Notera att om omställningstiden nu skulle minskas på grund av projektet 

som genomförs i företaget, kommer givetvis inte detta längre att hålla.  

4.5.2.4 Kostnad 

Inom detta avsnittet kommer underdimensionen kostnad att beröras. I enlighet med PLIMA fick 

situationen avgöra vilka kostnadsaspekter som var relevanta att utvärdera, vilka kommer 

presenteras nedan. Notera att visa kostnader naturligt blir föremål för diskussion inom 

investeringskalkyl avsnittet (såsom grundinvesteringen). För företagets information är samtligt 

underlag för kostnadsdata hämtat ifrån de senaste uppdaterade kalkyleringsdokumenten 

(företaget uppdaterade nyligen sina kalkyleringsprinciper i koncernen). 

Avsnittet består av kalkylerad maskinkostnad per timme, CoQ (Cost of Quality), samt en 

diskussion om framtida utbildningskostnader. 

4.5.2.4.1 Kalkylerad maskintimkostnad 

Kalkylerad maskintimkostnad utgör den viktigaste kostnadsposten att utvärdera med tanke på 

att den motsvarar samtliga associerade maskinkostnader i en sammanslagen siffra. Siffran är 

med andra ord ett resultat av att samtliga associerade kostnader med maskinen, såsom indirekta 

löner för associerad personal (kvalitetsanställda, teknikanställda, verkstadsanställda etc.), 

fastighetskostnader, reparation och underhållskostnader etc. har blivit utfördelade för att sedan 

uttryckas i timkostnad för respektive maskin. Detta möjliggör därför att de olika 

kostnadsdifferenserna mellan maskinerna uppfångas i en aggregerad siffra, vilket i sin tur 
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möjliggör en kvantitativ jämförelse mellan maskinerna för att belysa kostnadsdifferenser, och 

därmed lönsamhetsdifferenser. Givetvis är det viktigt att notera, likt vid alla matematiska 

beräkningar och modeller, att resultatet är perfekt efter inputsiffrorna och dess antaganden; med 

andra ord, resultatet som framgår är helt baserat på samtliga de kostnadsfördelningsvalen som 

har utförts samt andra antaganden. Detta innebär inte per automatik att resultatet inte är 

representativt, utan det viktiga jag belyser här är medvetenheten. 

Via kalkylerna framgår det att den kalkylerade maskinkostnaden per timme för den 

servopressen 96 är 1138 (avrundat värde). Ifall detta jämförs med företagets två andra 400ton 

traditionella pressar, uppgår siffran för press 84 till 899 (avrundat värde), och för press 60 till 

883 (avrundat värde). Innan jag analyserar dessa differenser vidare, kan det vara av intresse att 

notera att två av de största differenserna utgörs av fastighetskostnad och avskrivning (baserad 

på kalkylmässig avskrivning). Fastighetskostnader, vilket fördelas efter fördelningsnyckeln 

kvadratmeter (m2) är för servopress 96 ungefär 63,6% högre (de två traditionella pressarna 

upptar lika stor yta), vilket beror på att servopressen fysiskt är mycket större – och därmed 

upptar mer yta i form av kvadratmeter. Kalkylmässiga avskrivningen (beräknad efter 

återanskaffningsvärde) är ungefär 109,4% högre för servopress 96 relativt traditionell press 84, 

och ungefär 132,2% högre för servopress 96 relativt traditionell press 60. Detta beror givetvis 

på att servopress 96 är en nyare maskin, men också av att själva maskinen i sig är mycket dyrare 

än de övriga pressarna, vilket exempelvis kan visas genom att relatera anskaffningsvärdena – 

servopress 96 (anskaffad år 2015) anskaffningsvärde är ~206,31% högre relativt 

anskaffningsvärdet för traditionell press 84 (anskaffad år 1999), och ~284,39% högre relativt 

anskaffningsvärdet för traditionell press 60 (anskaffad år 1994).  

Ovanstående två differenser (fastighetskostnad och kalkylmässig avskrivning) utgör två av de 

största; vilka som sagt uppfångas av den aggregerade kalkylerade maskintimkostnaden. Det 

som är viktigt att notera är att differenserna i sig inte ger en tillräcklig bild av utfallet; även om 

servopress 96 exempelvis innehar en högre fastighetskostnad innebär inte det per automatik att 

det är mindre lönsamt att producera i maskinen; det belyser enbart hur en kostnadspost, av flera, 

skiljer sig. Det är därför det är viktigt att analysera den aggregerade maskinella timkostnaden; 

både för att denna aggregerar samtliga associerade kostnader med maskinerna, men också för 

att denna nu kan relateras till den ovanstående kalkylerade produktivitetsökningen (4.5.2.1.2 

Maskinproduktivitet – Kvantitativ kalkylering.). Genom att utföra en sådan integrerad analys 

kan kostnadsaspekten, och därmed lönsamhetsaspekten, i mer total hänsyn framhävas och 
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utvärderas avseende servopress 96 och de två övriga traditionella 400ton pressarna. Låt mig 

därför visa vad jag menar med en integrerad analys, och vad resultatet av detta innebär. 

Vid en anblick av de kalkylerade masintimkostnaderna går det konstatera att 

maskintimkostnaden för servopress 96 (~1138) är dyrare än för traditionell press 84 (~899) och 

60 (~883). Med andra ord, om vi för exemplet jämför servopress 96 mot 84 så är varje timme 

ungefär 26,6% dyrare i servopressen 96. Är då slutsatsen att servopress 96 är dyrare att köra än 

press 84? Nej, det är nu det är viktigt att integrera produktivitetsaspekten; varför det var extra 

viktigt i utvärderingsarbetet att formulera en specialmetodik för att faktiskt få en kvantitativ 

siffra på produktivitetsökningen. Eftersom jag nu har en formulerad siffra på att 

produktivitetsökningen uppgår till ~78,60%, kan detta integreras in i kalkyleringen med den 

kalkylerade maskintimkostnaden. Logiken bygger enkelt uttryckt på följande: ifall servopress 

96 jämförs mot 84 – så är varje maskintimme ungefär 26,6% dyrare hos press 96, men vid varje 

timme så innebär det en produktivitetsökning på ungefär 78,60%. Med andra ord, totaleffekten 

av detta resulterar i att det är ungefär 41,1% (1,786…/1,266…) dyrare att köra i den traditionella 

pressen (här 84) än i den nya – det vill säga servopressen är mer lönsam att köra i (baserat på 

dessa siffror, samt givetvis antagandet allt annat lika (ceteris paribus)). 

För att enklare visa detta kan ett numeriskt exempel illustreras (samtliga beräkningar är utförda 

med exakta siffror; markeras likt ovan via ”…”). Först och främst utgår vi från att 

omställningstiden och tiden associerad med att starta produktionen är den samma (vilket det i 

realiteten är för närvarande), varför vi kan fokusera på tiden det tar att köra ett x antal artiklar 

per tidsenhet. Ponera att 10 000 artiklar ska produceras, och att den faktiska verkliga 

hastigheten och tiden för att producera detta motsvarar 50 artiklar per minut i servopress 96, 

och 28 artiklar per minut i traditionell press 84 (avrundat, egentligen 27,995… för att motsvara 

den exakta siffran på den beräknade produktivitetsökningen 0,786…). Med hjälp av detta 

innebär valet, och tillhörande kostnader, vad som summeras i tabell 4.4. I tabellen beräknas 

med exakta siffror, men presenteras i avrundande värden av visuella skäl. 

Tabell 4.4 – Numeriskt kalkylexempel – integration av maskintimkostnad och 

produktivitetsförändring – egen illustration 

Press Faktisk 

hastighet 

Antal artiklar Tid [min] Kalkylerad 

maskinkostnad 

96 50 art per min. 10 000 st. 200 min ~3794 kr 

84 ~28 art per min 10 000 st. ~357 min ~5352 kr 
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Tabell 4.4 visar en exemplifiering på vad som argumenteras ovan; servopressen 96 är förvisso 

dyrare per timme, men den är även mer produktiv per timme. Ifall vi jämför kostnaderna är det 

41,1% (5352…/3794…) dyrare att köra dessa 10 000 artiklar i den traditionella pressen 84 

relativt den servopress 96; det vill säga exakt samma siffra som ovan (vilket givetvis är logiskt 

då 1,786…/1,266... beräknar samma sak). Med andra ord påvisar detta varför det är viktigt att 

ta hänsyn till produktivitetsförändringen, då detta direkt påverkar lönsamhetsdiskussioner 

avseende kostnadskalkyleringen av maskintimkostnad. Avseende traditionell press 60, med 

maskintimkostnad kalkylerad till 883, blir motsvarande siffra ungefär 38,5% - det vill säga att 

det blir ungefär 38,5% dyrare att köra i traditionell press 60 relativt servopress 96. 

Återigen är det viktigt att vara medveten om att dessa beräkningar bygger dels på samtliga 

antaganden och matematiska vägval associerade med kalkyleringen av maskintimkostnad, samt 

av de antaganden och matematiska vägval som är gjorde avseende produktivitetsberäkningen. 

Därför, med antagande om att dessa siffror är representativa av verkligheten, så innebär 

slutsatsen här att trots att det är högre kalkylerad maskintimkostnad för servopress 96, så är det 

fortfarande mindre kostsamt att köra i servopress 96 relativt de två traditionella 400ton 

pressarna, ifall produktivitetsförändringen integreras. Ifall även hänsyn tages till att 

produktivitetsförändringen med all sannolikhet är ännu högre än ~78,6% i realiteten (på grund 

av driftstopp och stabilitetsfaktorn), kan slutsatsen dras att den kalkylerade kostnadsdifferensen 

förmodligen är ännu större. Med tanke på att maskintimkostnaden utgör en aggregerad siffra av 

samtliga kostnader associerade med maskinen, utgör denna slutsats en särskilt viktig aspekt för 

investeringsutvärderingen. 

4.5.2.4.2 Cost of Quality (CoQ)  

Kvalitetskostnader utgör i fallet en intressant utvärderingspunkt med tanke på servoteknikens 

fördel som förklarades i ovanstående stycken; det vill säga möjligheten att justera hastigheten 

under slaget (ökad produktkvalitet). Vad som dock kunde konstateras under 4.5.2.2.1 

Produktkvalitet – maskinnivå var att det i fallet inte fanns någon kvantitativ eller specifik data 

att tillgå för att bedöma effekten av denna produktkvalitetsökning på TPY, Scrap & Rework; 

varför det ur kostnadshänsyn i fallet inte heller går att specificera hur maskinerna skiljer sig 

avseende dessa variabler. I likhet med vad som nämndes ovan utredde jag tillsammans med 

quality managern och en kvalitetstekniker flera olika möjligheter för att trots detta kunna 

specificera någon form av representativ siffra; men resultatet var att det hade varit otrolig 
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komplext; där om ens någon siffra hade kunnat framtagits via alternativ metodik hade siffrans 

validitet varit högt diskutabel.  

Vad som framkom som den närmsta siffran var företagets kvalitetsbristkostnads mätning på en 

aggregerad nivå för fabriken. Problematiken med denna siffran dock är att den utgör en total 

siffra för hela fabriken, där samtliga kostnader för kvalitetsbrister inkluderas, såsom 

administrativa kostnader som hänförs till kvalitetsaspekter, kundassocierade kostnader vid 

reklamation, Scrap & Rework (samtliga maskiner), sorteringskostnader, transporter som 

hänförs till kvalitetsbristsärenden etc. Eftersom servopressen 96 utgör en fraktion av denna 

aggregerade siffra, där det inte heller finns en möjlighet att nedbryta siffran och studera hur 

respektive variabler formar den aggregerade siffran; är det inte möjligt att ur denna aggregerade 

siffra att ge en valid representation av hur servopress 96 skiljer sig i kvalitetskostnadshänsyn 

relativt traditionella pressar. Det är inte heller möjligt att för den delen att ens studera hur 

servopress 96 påverkar den aggregerade siffran i sig, med tanke på att de underliggande 

variablerna inte går framlyftas och studeras. 

Vad som dock går konstatera är att kostnaderna uppfångas av den kalkylerade 

maskintimkostnaden; varför differensen emellan maskinerna framgår i det avseendet (i form av 

ett resultat av en fördelning av respektive poster). Med all sannolikhet kommer givetvis denna 

fördelning inte utgöra en exakt representation (vilket det sällan gör med kostnadsfördelningar); 

varför det därför belyser en risk för snedvriden kostnadsfördelning. Men om även hänsyn tages 

till vad som konstaterades vid utvärderingen i Produktkvalitet – maskinnivå, att utfallet 

avseende TPY, Scrap & Rework med all sannolikhet innebär en marginell skillnad emellan 

servopress 96 och traditionella pressar; kommer det i fallet förmodligen ha en liten påverkan. 

Detta är särskilt tydligt med tanke på vad den totala maskintimkostnadssiffran som jag 

kalkylerade för respektive 400ton press relativt servopress 96 uppgår till. 

Vad som avslutningsvis går kommenterade avseende CoQ (kvalitetskostnader) är 

reklamationskostnader; med tanke på vad som framgick i avsnitt 4.5.2.2.2 Produktkvalitet – 

aggregerad nivå. Eftersom i utvärderingen reklamationer lyckades kopplas ner mot maskiner 

gick det även framtaga kostnader för dessa, vilket tabell 4.5 illustrerar (uttryckt i SEK).  
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Tabell 4.5 – Kvalitetsbristkostnader per reklamation för press 96, 58 och 60 – egen illustration 

 Servopress 96 Traditon. Press 58 Traditon. Press 60 

Reklamationer (st) 4 6 7 

 

 

Kvalitetsbristkostnad 

per reklamation 

6 000 6 000 5 800 

6 000 13 000 2 300 

7 500 4 000 2 300 

15 000 7 500 22 000 

 10 000 3 800 

 13 600 1 500 

  5 600 

Summa 34 500 54 100 43 300 

 

Nu är det återigen viktigt att erinra sig om vad jag diskuterade i 4.5.2.2.2 Produktkvalitet – 

aggregerad nivå; avseende problematiken med att samtliga reklamationer per definition är 

operatörs- och verktygsrelaterade fel. Argumentationen där blir därför logiskt densamma för att 

tolka kostnadsaspekterna; det vill säga summerat att det faktiska utfallet i kostnadstermer för 

reklamationer, i det studerade tidsintervallet, visar att det inte är någon skillnad i 

maskinrelaterade fel (samtliga reklamationer avser inte detta). Däremot är det inte otänkbart att 

maskinen kan ha en viss förklaring; vilket dock inte går säkerställa i någon vidare mening. 

Siffrorna får därför logiskt i utvärderingen betraktas med en medvetenhet om diskussionerna i 

4.5.2.2.2 Produktkvalitet – aggregerad nivå- Återigen dock innebär dessa skillnader oavsett 

tolkning inte någon märkbar skillnad på den kalkylerade maskintimkostnaden; varför det i fallet 

inte får någon märkbar effekt för utvärderingen. 

4.5.2.4.3 Utbildningskostnader 

Utbildningskostnader uppfångas av den kalkylerade maskintimkostnader; däremot finns det en 

intressant aspekt avseende framtida kostnader att diskutera avseende detta. Detta framgick vid 

intervjun av produktionsledaren primärt, som nämnde att vid tidpunkten efter att maskinen 

installerades utbildades operatörer för att köra den nya servopressen 96. Dock är det enbart ett 

fåtal av de utbildade operatörerna kvar, vilket skapar problem. Som exempel kan nämnas att 

under nattskiften dagen innan jag utförde intervjun med produktionsledaren, hade servopress 

96 stått stilla i 5 timmar, på grund av att två personer var borta och det inte fanns tillräcklig 

personal för att köra maskinen. Att personalen är outbildad avseende servopress 96 är inte 

enbart kostsamt i termer av att maskinen står stilla under dyrbar tid, utan det riskerar även att 
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äventyra effektiviseringspotentialen av servopress 96. Realiseringen av produktiveten är i flera 

avseenden avhängig operatören, varför det är viktigt att operatören är utbildad och kan köra 

maskinen optimalt. Det är därför av stor vikt att företaget utbildar personal, då även om detta 

innebär ökade kostnader i form av utbildningskostnader, är totaleffekten med all sannolikhet att 

det utgör en kostnadsbesparing. 

4.5.2.5 Flexibilitet 

Inom detta avsnitt kommer underdimensionen flexibilitet att beröras. I enlighet med vad som 

beskrevs avseende tillämpning av PLIMA, likt förklarades i avsnitt 3.3.1.8 Flexibilitet, 

utvärderade jag samtliga flexibilitetsdimensioner som är integrerade i PLIMA. I avsnittet nedan 

upptas logisk de flexibilitetsdimensioner som är bedömda att ha förändrats; resterande som inte 

upptas är med andra ord utvärderade men bedömningen är att de varken förbättrats eller 

försämrats – varför de ej inkluderas som avsnitt.  

Avsnittet följer följande struktur; först berörs 4 flexibilitetsdimensioner samlat, för att sedan 

avslutas med routing flexibility.  

4.5.2.5.1 Mix, Market, New product & Product flexibility 

Den nya automatiserade servopressen 96, med servoteknikens möjlighet att justera hastigheten 

under slaget, möjliggör att mer komplexa detaljer kan produceras. Denna förändring går härleda 

till fyra olika typer av flexibilitetsförbättringar; mix flexibility, market flexibility, new product 

flexibility och product flexibility. Förklaringen till varför jag gör denna bedömning kan 

framhävas som följande.  

Mix flexibility, likt avsnitt 3.3.1.8 Flexibilitet förtydligar, anspelar på förmågan att ändra 

produktmix. Flexibiliteten avseende denna term är förbättrad med tanke på att företaget har en 

ökad förmåga att ändra produktmixen i form av att servopressen kan justeras för att producera 

nya former av artiklar, i form av mer komplexa detaljer. Utan servopressen hade det krävts 

större insatser för att anpassa sig efter en sådan produktmix; varför flexibiliteten avseende 

denna dimension kan bedömas som förbättrad. 

Market flexibility, likt avsnitt 3.3.1.8 Flexibilitet förtydligar, anspelar på förmågan att anpassa 

sig efter förändrade marknadsförhållanden. Det är inte osannolikt att framtida marknaden och 

kunder, tack vare servotekniken, kommer att efterfråga fler komplexa detaljer. Eftersom 

servopressen har förmåga att utföra detta innebär det att företagets förmåga att anpassa sig efter 

en sådan förändring är ökad; varför denna dimension av flexibilitet kan bedömas som 

förbättrad. 
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New product flexibility, likt 3.3.1.8 Flexibilitet förtydligar, anspelar på för produktionssystemet 

att introducera en ny produkt. Förklaringen här blir liknande som ovan; eftersom servopressen 

kan introducera komplexa detaljer innebär det att produktionssystemet i det studerade fallet har 

förbättrats avseende detta. 

Product flexibility, likt 3.3.1.8 Flexibilitet förtydligar, anspelar på antalet produkter och 

produktvarianter som kan produceras. Återigen blir förklaringen likt ovan; servotekniken har 

möjliggjort att fler produktvarianter kan tillverkas. 

Vad som är viktigt att erinra sig om är vad teorikapitlet diskuterade; nämligen att 

flexibilitetsförbättringar utgör en potential snarare än en direkt prestationsförbättring. Med 

andra ord, vad som är ett viktigt följsteg i en utvärdering är att studera vare sig dessa potentialer 

faktiskt har en relevans för företaget. Vad som framgick av production managern är att det än 

så länge inte inneburit att nya artiklar har producerats och sålts ut mot kunder; varför 

flexibilitetspotentialen i detta avseende inte kan bedömas som relevant. Det är dock viktigt att 

notera att detta utgör utifrån dagens perspektiv. Det är inte otänkbart, med tanke på att 

servotekniken är bedömd att utgöra framtiden, att den nya teknologin med dess möjligheter att 

producera komplexare produkter kommer skapa ett nytt kundbehov. Ju mer servotekniken 

appliceras inom verksamheter desto mer sannolikhet är det att kunder får upp ögonen för dess 

möjligheter – för att sedan efterfråga det. I framtiden kanske därför potentialen av en 

komplexare produktion utgör en avgörande aspekt för företaget; varför det med ett sådant 

perspektiv skulle bedömas som relevant för företaget. 

4.5.2.5.2 Routing flexibility 

Routing flexibility utgör en sista flexibilitetsdimension som har påverkats. Likt 3.3.1.8 

Flexibilitet förklarar anspelar denna flexibilitetsdimension på förmågan att använda alternativa 

sekvenser eller vägar för att tillverka en produkt. Förklaringen varför jag gör denna bedömning 

är därför logiskt att med tanke på att företaget nu har en ny press, har företaget logiskt en ny 

möjlig väg tillgänglig som företaget kan tillämpa för att pressa produkter. Relevansen av denna 

tillökning blir i fallet självklar; eftersom den nya pressen möjliggör att fler produkter kan 

tillverkas (högre kapacitet) och att produkter kan läggas i fler olika maskiner så får det givetvis 

en hög relevans för företaget. Bedömningen avseende denna flexibilitetsdimension är därför att 

det har skett en förbättring (potential), samt att förbättringen är av relevans för företaget. 

4.5.3 L - Level of Automation 

Inom detta avsnitt presenteras utförandet av level of automation utvärderingen av den 

automatiserade 400ton servopressen. I enlighet med PLIMA har utvärderingen utförts efter 
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DYNAMO metodologin. Avsnittet är fokuserat kring utfallet av LoA värderingen; processen 

bakom värderingen och förtydligande av hur sifforna har bedömts framgår i Bilaga. Avsnittet 

följer strukturen som DYNAMO metodologin är uppbyggd på.  

4.5.3.1 Processbeskrivning 

Den huvudsakliga uppgiften med servopressen är naturligt att utföra pressning av produkter. 

Processen kan summeras till primärt sex steg, vilket figur 4.3 tydliggör. 

 

Figur 4.3 – Deluppgifter för automatiserad 400ton servopress – egen illustration 

Eftersom det första steget, verktygsbyte, sker vid omställning av maskinen, och därmed inte 

utgör ett moment som sker kontinuerligt under körning likt de andra stegen, är pilen i figur 4.3 

streckad för att särskilja detta. Byte av verktyg innebär övergripande att maskinoperatören med 

hjälp av truck eller verktygsväxlare (beror på vikten av verktyg) utför bytet.  

Coil fästning (fästning av inputmaterial – se Bilaga för bild på coil) innebär övergripande att 

maskinoperatören med hjälp av traverskran placerar coil på ett bord (benämnt vagga), för att 

sedan med hjälp av en maskinkontroll fästa coil i maskinen (fästes på vad som kallas vinda).  

Nästa steg, Riktning, innebär enkelt förklarat att materialet plattas ut av maskinen – eftersom 

inputmaterialet initialt är placerade i rullar är materialet något böjt; varför det behöver plattas 

ut för pressning. Efter att materialet har riktats går det vidare till Matarverket – det vill säga 

verket som matar/trär igenom materialet för pressning (utförs av maskin). Emellan matarverket 

och riktning finns en buffertzon – se Bilaga för förklaring (utelämnas i denna summerade 

beskrivning). Efter matarverket följer själva Pressningen av produkter, vilket maskinen utför. 

De pressade artiklarna går sedan vidare på ett band och hamnar i antingen en box eller pall 

(beror på artikel). När boxen eller pallen är full sker ett Pall- & Boxbyte genom att operatören 

med hjälp av truck (för pallar) eller utan hjälpmedel (för boxar) utför bytet. 

Inom Bilaga framgår processen i mer detaljerad beskrivning, med tillhörande bilder av 

respektive steg, i anslutning till LoA värdering av respektive deluppgifter. 

4.5.3.2 LoA värdering enligt HTA-struktur 

Utförandet av LoA värderingen, i enlighet med DYNAMO metodologin och Frohms 

utvecklade taxonomi, framgår i detalj under Bilaga. För att utföra värderingen har jag utgått 

från data insamlad via direkta observationer (”walk the process” – gå igenom flödet), 

Verktygsbyte Coil fästning Riktning Matarverk Pressning
Pall- & 

Boxbyte
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instruktioner såsom operationskort, ställinstruktioner etc., och samtal med production 

managern (likt rekommenderas under DYNAMO metodologin).  

Resultatet av värderingen framgår i tabell 4.6 – strukturerat enligt HTA (Hierarchical Task 

Analysis). 

Tabell 4.6 – LoA värdering av servopress 96 enligt HTA struktur – egen illustration 

Maskin Huvud. 

uppg. 

Deluppgifter LoA – Mech. & Equip LoA – Info. & Cont. 

Deluppg. Huv.uppg. Deluppg. Huv.uppg. 

automat. 

400ton 

servopress 

Pressning 

Verktygsbyte 4 

4 

3 

4 

Coil fäst. – 

Vagga plac. 
4 3 

Coil fäst. – 

Vinda fäst. 
4 4 

Riktning 5 5 

Matarverk 5 5 

Pressning 5 5 

Pallbyte 4 3 

Boxbyte 1 3 

 

Tabell 4.6 visar med andra ord värderingen av LoAM&E och LoAI&C nivån för samtliga 

deluppgifter som kan urskiljas för den automatiserade servopressen. LoAM&E och LoAI&C nivån 

för huvuduppgiften är därmed ett resultat av samtliga deluppgifters LoA nivåer; varför det är 

beräknad efter ett aritmetiskt medelvärde. 
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4.5.3.3 LoA värdering av relevant maximum och minimum nivåer 

För att bedöma relevant maximum och minimum nivåer (steg 7 i DYNAMO) diskuterade jag 

tillsammans med production managern vilka möjligheter det fanns avseende respektive uppgift. 

Hur värderingen utfördes och förklaringen bakom siffrorna framgår i detalj under Bilaga. 

Resultatet av värderingen framgår i tabell 4.7. 

Tabell 4.7 – Relevant min. och max. LoA nivåer för respektive deluppgift – egen illustration 

 

I tabell 4.7 indikerar, för respektive deluppgift, relevant minimum och maximum LoA nivåer. 

Vad som går notera är att det är enbart för Pall- och Boxbyte där det nivån skiljer sig från den 

nuvarande; vilket med andra ord att det är för dessa deluppgifter det finns ytterligare 

optimeringspotential av automatiseringen i den 400ton servopressen. 

4.5.3.4 SoPI-analys 

I fallet är två deluppgifter som det är av relevans att utföra en SoPI analys på; eftersom likt 

tabell 4.7 visade så var det två deluppgifter där det finns optimeringspotential av 

automatiseringen.  

I nedanstående två figurer, figur 4.4 och figur 4.5, illustreras SoPI analys för deluppgifterna 

Pall- och Boxbyte. 

 

 
Verktygs-

byte 

Coil fäst.  

Vagga. 

Coil fäst. 

Vinda. 
Riktning Matarverk Pressning Pallbyte Boxbyte 

LoA ME IC ME IC ME IC ME IC ME IC ME IC ME IC ME IC 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 
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IC   Deluppgift Pallbyte    

7         

6         

5         

4         

3         

2         

1         

 1 2 3 4 5 6 7 ME 

Figur 4.4 – SoPI analys för deluppgift Pallbyte – egen illustration 

IC   Deluppgift Boxbyte    

7         

6         

5         

4         

3         

2         

1         

 1 2 3 4 5 6 7 ME 

Figur 4.5 – SoPI analys för deluppgift Boxbyte – egen illustration 

I figurerna illustrerar den blåa boxen den nuvarande LoA uppmätta LoA nivån. Området av den 

streckade linjen illustrerar SoPI området – det vill säga området definierat av relevant maximum 

och minimumnivåerna. Den gröna boxen illustrerar min rekommendation avseende optimering 

av automatisering; det vill säga hur automatiseringen och uppgiftsfördelningen mellan maskin 

och människa bör optimeras för servopress 96. Denna gröna box, [5,5] motsvarar med andra 

ord ett maskinellt utförande (där maskinen är utformad för att utföra den specifika uppgiften – 

här byte av pall och box), där information och kontrollsystemet är utformad för att alarmera 

operatören ifall fel uppstår. Se Bilaga för den specifika värderingen. 

Min rekommendation bygger på följande logik. Vad som framgick processbeskrivningen ovan 

(och i den specifika värderingen Bilaga) var att operatörerna utför bytet manuellt (för hand för 

boxar eller med hjälpmedel truck för pallar). Eftersom detta pall- och boxbyte innebär att 
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maskinen stannar så kostar varje byte dyrbar maskintid; det är därför av hög vikt att försöka 

minska stopptiden för att realisera mer av produktivitetspotentialen. Ifall företaget hade 

automatiserat pall- och boxbytet och låtit en maskin ta över uppgiften (vilket är teknologiskt 

möjligt – se Bilaga) hade tiden för byte av pall- och box kunnat minskas kraftigt; vilket därmed 

hade realiserat och ökat produktivitetsoutputen i servopressen. En ytterligare fördelaktig effekt 

hade varit att operatörerna besparas både i fysisk och psykisk arbetsbelastning; vilket i 

situationen utgör en viktig punkt att beakta (4.5.6 A – Arbetsmiljö kommer framföra att fysisk 

och psykisk arbetsbelastning har ökat för operatörerna vid körning av servopressen). En sådan 

ändring kan i sin tur ha ökade positiva effekter på operatörerna såsom en högre motivation till 

att utföra arbete, mer kontroll över situationsvariabler etc. Med andra ord hade en investering i 

en maskin som övertar uppgiften pall- och boxbyte inneburit en investering både i ökad 

produktivitet och förbättrad arbetsmiljö; två avgörande aspekter i situationen för servopressen. 

Eftersom investeringen är bedömd som både teknologisk möjlig och ekonomisk fördelaktig 

(kraven för relevant maximumnivå – se Bilaga) utgör därför detta en automatiserings 

optimeringspotential för företaget. 

4.5.4 I - Investeringskalkyl 

Inom detta avsnitt kommer investeringskalkyleringen avseende investeringen i den 

automatiserade servopressen 96 att utvärderas. Detta innebär med andra ord att 

lönsamhetsaspekten avseende investeringen är av fokus här; då en investeringskalkyl utgör en 

metodik för att bedöma vare sig en investering kan bedömas som lönsam eller ej. I enlighet med 

PLIMA har situationen varit vägledande för att avgöra vad som är av relevans att utvärdera i 

det specifika fallet. 

Avsnittet följer en struktur om fyra avsnitt; vilka är följande. Inom det första avsnittet 

presenteras hur företaget har formulerat och utfört sin investeringskalkylering i det enskilda 

fallet; för att tydliggöra vilken grund som utvärderingen baseras på. Inom det andra och tredje 

avsnittet följer utvärderingen av vad det första avsnittet presenterar; vilket inkluderar att 

granska förkalkylens samtliga variabler, kalkylera med en annan kalkylmetodik, samt diskutera 

vad detta innebär för utvärderingen. Inom det sista avsnittet summeras samtliga dessa 

utvärderingspunkter för att formulera en samlad lönsamhetsbedömning av investeringen. 

4.5.4.1 Kalkylunderlag och tillämpning av företag 

För att kunna utvärdera och analysera den investeringskalkyl som har varit för handen i det 

aktuella fallet krävs det att kalkylunderlaget (förkalkylen) framförs, en presentation av de 

antaganden som kalkylmodellen är uppbyggd på samt ett förtydligande av hur företaget valt att 
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tillämpa underlaget, det vill säga vilken metodik de har applicerat för att kalkylera vare sig 

investeringen är lönsam eller ej. Tabell 4.8 återger kalkylunderlaget för investeringen, där 

samtliga värden i tabell är uttryckta i SEK. 

Tabell 4.8 – Kalkylunderlag för investering i automatiserad servopress 96 [SEK] – egen illustration 

År 
Inv.  

anlägg.tillg. 

Inv. 

rörelsekap. 

Extra 

intäkter 

Minskade 

kostnader 

Extra 

kostnader 
Summa 

2014 -4 475 400     -4 475 400 

2015 -10 442 600 -5 000 000 27 666 667 1 065 750 -19 366 667 -6 076 850 

2016   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2017   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2018   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2019   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2020   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2021   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2022   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2023   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2024   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2025   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2026   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2027   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

2028   47 428 571 1 827 000 -33 200 000 16 055 571 

 

Innan den tillämpade metodiken förklaras, ska först de viktigaste antaganden som modellen 

bygger på förtydligas. Grundinvesteringen uppgår summerat till, enligt förkalkylen, 14 918 000 

SEK, vilket tabell 4.8 illustrerar, där utgiften inkluderar samtliga associerade kostnader såsom 

transport, installation etc. Ifall siffran summerat bryts ner utgör kostnaden för servopressen 

ungefär 82% av totalbeloppet. För att bedöma de extra intäkter som investering kan tänkas 

generera kan tillvägagångssättet summeras som följande. Utgångspunkten fästes vid vad en 

traditionell press genererade i omsättning, för att sedan skala upp den siffran med en bedömd 

produktivitetsökning. Den bedömda produktivitetsökningen baserades på ett test som utfördes 

hos leverantören med ett typiskt produktionsverktyg för företaget, vilket gav en 

produktivitetsökning på ungefär 96,4%. Företaget valde sedan att skala ner denna siffra och för 

kalkylen istället tillämpa en produktivitetsökning på 50% (försiktighetsåtgärd); vilket logiskt 

beror på att testet utfördes med ett verktyg; varför det var osäkerhet om en sådan kraftig 

produktivitetsökning kan uppnås med övriga verktyg.   

Minskade kostnader är ett resultat av kostnadsbesparingar till följd av att produkter som tidigare 

var lagda att produceras hos externa leverantörer, kan nu med den nya maskinen produceras 

internt inom företaget. Extra kostnader är beräknad efter en historisk uppskattning på rörliga 
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kostnader; vilket uppgår till ungefär 67% av omsättningen - det vill säga ökar de omsättning 

med 1 miljon stämmer det ganska väl att rörliga kostnader utgör 67% (670 TKR i exempel). I 

kalkylen är denna siffra avrundad till 70%, vilket med andra ord utgör ytterligare en 

försiktighetsåtgärd. Extra kostnader utgör på så vis 70% av extra intäkter för respektive år i 

kalkylen. Den ekonomiska livslängden är bedömd till 15 år, vilket är densamma för de 

traditionella pressarna. I kalkylen tas ingen hänsyn till skatteeffekter, vilket enkelt förklarat 

beror på att (österrikiska) ägarna till företaget inte vill att Gnotec Kinnared AB som dotterbolag 

utför detta.  

Som kalkylmetod har företaget tillämpat payback utan hänsyn till kalkylränta; vilket enligt 

deras beräkningar och investeringsunderlaget uppgick till 1,2 år. Det finns inget direkt 

formulerat återbetalningskrav men controllern framhäver att 3 år kan betraktas lite som ett 

omformulerat krav/indikation på var kravet ungefär ligger på. För investeringen av servopress 

96 var bedömningen enligt kalkylmetoden att investeringen är lönsam. Eftersom samtliga 

investeringar beräknas med payback finns det inte heller någon formulerad kalkylränta som 

tillämpas.  

Likt förklarades i 4.3 Investeringsbeslut fattades investeringsbeslutet på den tyska 

maskinleverantören Schuler eftersom denne uppfyllde Gnotec Kinnareds samtliga krav. Det 

utfördes därför inte några alternativa investeringskalkyler för de tre övriga 

maskinleverantörerna, eftersom dessa inte uppfyllde kraven – vilka hade en avgörande vikt för 

investeringsbeslutet. 

4.5.4.2 Utvärdering av investeringskalkyl 

Vad som är av intresse i min utvärdering är givetvis hur investeringen utifrån ett 

lönsamhetsperspektiv kan beaktas i efterhand. För att kunna formulera en sådan uppfattning 

krävs det att kalkylunderlaget och den tillämpade kalkyleringen granskas; varför jag inom detta 

och kommande avsnitt kommer att utföra detta.  

Först och främst kan investeringen visualiseras i ett diagram för att få en enklare överblick; 

figur 4.6 illustrerar detta. 
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Figur 4.6 – Diagramillustration av investeringskalkyl för automatiserad 400ton servopress [SEK] – 

egen illustration 

Figur 4.6 illustrerar för respektive år netto kassaflöde; det vill säga samma värden som tabell 

4.8 visar i sista kolumnen. Eftersom den av företaget tillämpade kalkyleringsmetodiken 

innebär en payback metod, finns det flera anledningar till varför det är av intresse i en 

utvärdering att kalkylera med en annan kalkyleringsmetodik. Payback metoden belyser enbart 

tiden för återbetalning; det ger ingen indikation om tiden efter återbetalningstidspunkten, och 

inte heller någon uppfattning avseende vad det investerade kapitalet faktiskt förräntar. 

Eftersom den tillämpade payback metodiken även är utförd utan hänsyn till ränta, integrerar 

inte kalkylen heller ”tidsaspekten” avseende investerat kapital, det vill säga ”en krona idag är 

mer värd än en krona imorgon”. Det finns därför stor anledning att jag i min utvärdering 

tillämpar en kalkyleringsmetodik som kan uppfånga samtliga dessa aspekter; för att på så vis 

få en tydligare indikation avseende lönsamheten av investeringen. 

Eftersom företaget inte har någon formulerad kalkylränta finns det ingen självklar 

företagsformulerad gräns att snabbt jämföra nettokapitalvärde mot; det vill säga applicera en 

nuvärdeskalkylering för att bedöma vare sig investeringen är lönsam baserat på en 

företagsformulerad kalkylränta. Jag skulle kunna formulera en kalkylränta själv för att på så vis 

kunna utföra en nuvärdesberäkning, men i detta fall vore det överflödigt. Anledningen till detta 

framgår med all tydlighet genom att bara snabbt överblicka investeringens kassaflöden – figur 

4.6. Det går snabbt konstatera att investeringen är otroligt lönsam. För att bevisa detta 

kvantitativt kan investeringens internränta beräknas - internränta uppgår till hela ~105,2%; en 

otroligt hög siffra. Med andra ord för att återkoppla till kalkylränta diskussionen; investeringen 

hade bedömts som lönsam via nuvärde metoden vid alla rimligt formulerade kalkylräntenivåer. 

Eftersom nivåer över 20% i flera avseenden kan bedömas som överflödiga i praktiken, innebär 
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det med andra ord i detta fall att det inte finns någon större anledning att försöka formulera en 

egen kalkylränta för utvärderingsavseenden. 

Är då bedömningen att investeringen är lönsam? Vad som är viktigt att notera, likt jag nämnt 

vid flera tillfällen under detta kapitel, är att likt alla matematiska modeller är utfallet perfekt 

efter siffrorna. Med andra ord; ja, investeringen är absolut lönsam då det uppvisar en internränta 

på en otroligt hög siffra, men det förutsätter samtidigt att modellens variabler är representativa 

av de faktiska kassaflödena. Det är därför naturligt i min utvärdering att granska just detta – det 

vill säga, kan kassaflödena bedömas som rimliga; utgör kalkylunderlagets antaganden och 

siffror något som kan bedömas som representativt för de faktiska kassaflödena?  

4.5.4.3 Granskning av kalkylvariabler 

Låt mig börja med att granska intäkterna i kalkylunderlaget (”extra intäkter”). Vad som först är 

av intresse, primärt ur företagets perspektiv och för att ta lärdom för kommande kalkyleringar 

och bedömningar av investeringar i automatiserade servopressar (vilket är planerat), är följande. 

Produktivitetsförändringen som applicerats vid förkalkylens uppskattning utgjordes av 50%; 

justerat ned från 96,4%. Ifall detta jämförs mot produktivitetsförändring som jag kalkylerade 

fram (4.5.2.1.2) så ligger den bedömda faktiska produktivitetsförändringen nästan mitt emellan 

dessa två värden. Ifall tabell 4.2 studeras djupare representeras det väl vad företagets logik 

byggde på; vid vissa verktyg och artiklar innebär det en till och med högre 

produktivitetsförändring än 96,4%, medan vid andra en lägre produktivitetsförändring. Vad 

som är särskilt av intresse för företaget att notera är att de fyra högst rangordnade artiklarna, 

likt diskuterades i produktivitetsavsnittet, utgörs av 81,82%, 116,67% ,100% och 105,13%; 

höga värden relativt övriga och relativt den slutliga siffran på 78,60%. Med andra ord ifall ett 

test görs hos leverantören för att bedömda den möjliga produktivitetsförändringen, vilket 

gjordes i detta fall, och ett verktyg testats som representerar en typisk produktion, så innebär 

detta med aktuella siffror att förändringen då representerar en för hög produktivitetsförändring. 

Denna slutledning stämmer ifall aktuella fallet granskas; testet hos leverantören visade en 

förändring på 96,4% - en relativt för hög siffra jämfört mot 78,60% (bedömd faktisk 

produktivitetsförändring).  

Med andra ord utgör detta en viktig lärdom för företaget för kommande investeringar i 

automatiserade servopressar (vilket är planerat). Det vill säga vid besök hos olika framtida 

leverantörer som utlovar och uppvisar olika produktivitetsförändringar avseende deras 

servopressar, är det viktigt att ha en ökad medvetenhet om vilka verktyg som testas; att det finns 

risk för verktyg associerade med nämnda artiklar att produktivitetssiffran är för hög. Det kan 
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vara av vikt att även granska varför de högst belagda artiklarna utgörs av en sådan hög 

förändring; viss förklaring har naturligt av optimeringsfaktorn (att de fyra högst belagda 

artiklarna är optimerade), men det finns med all sannolikhet ytterligare faktorer bakom utfallet. 

Dessutom ger det faktiska utfallet av vad servopress 96 presterar utslaget på flera artiklar ett 

lägre värde än vad som uppkom i testet – varför argumentationen fortfarande är viktig. Givetvis 

är varje maskin olika, och det går givetvis inte med säkerhet konstatera att mönstret som uppvisa 

i nuvarande maskin kommer vara detsamma för andra automatiserade servopressar; men det är 

inte heller osannolikt. Slutsatsen är att det ger mer underlag för bedömningen; och att den 

försiktighetsåtgärd som appliceras vid komma bedömningar har mer underlag att utgå ifrån. 

Med ovanstående lärdom tydliggjord kan intäkterna fortsätta att granskas. Eftersom 

utvärderingen nu sker 2017, det vill säga efter att investeringen är utförd, kan faktiska siffror 

granskas och matchas mot förkalkylen. En sådan uppföljning avseende primärt intäkterna 

utfördes av controllern 2016, vilket gav intressanta resultat. Uppföljningen baserades på den 

faktiska omsättning och producerade artiklar 2016 för 6 månader, där det skedde en 

extrapolering för att få ett värde för hela året. Resultatet blev följande; förkalkylens värde för 

extra intäkter, 47 428 571, uppgick i uppföljningen baserat på faktiska siffror till 43 473 000; 

med andra ord ungefär 8,34% lägre. Vad innebär detta för utvärderingen? Först och främst om 

denna justering utförs i kalkylen förändras internräntan från ~105,2% till ~95,31%; det vill säga 

investeringen är fortfarande att bedöma som kraftigt lönsam. För det andra, hade insikten av 

detta kunnat applicera för att skapa en mer grundad bedömning av samtliga framtida 

kassaflöden, för att sedan kalkylera internräntan. Detta är dock i fallet överflödigt, vilket enkelt 

kan visas av beräkningarna utförda i tabell 4.9 (uttryckt i SEK). 

Tabell 4.9 – Scenarioanalys för investeringskalkyl [SEK] – egen illustration 

År a - #1 a - #2 a - #3 

2014 -4 475 400 -4 475 400 -4 475 400 

2015 -6 076 850 -6 076 850 -6 076 850 

2016 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2017 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2018 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2019 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2020 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2021 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2022 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2023 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2024 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2025 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2026 12 100 000 6 050 000 3 025 000 
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2027 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

2028 12 100 000 6 050 000 3 025 000 

Internränta ~84,41% ~47,43% ~24,46% 

 

Tabell 4.9 illustrerar 3 hypotetiska scenarion; med syfte att påvisa känsligheten avseende 

kalkylen och investeringens lönsamhet. Första scenariot, namngivet #1 i tabell 4.9, visar då 

siffran från uppföljningen av 2016 appliceras för samtliga kommande år; det vill såga så att 

samtliga intäkter för framtida år skalas ned med ~8,34%. Effekten av detta på internräntan är 

att den nu uppgår till ~84,41% istället för som tidigare ~105,2%; investeringen är fortfarande 

att bedöma som otroligt lönsam. Eftersom internräntan fortfarande är så hög simulerade jag hur 

en överdrift av nedjustering av netto kassaflödena skulle påverka internräntan; med andra ord 

utgör detta ett tämligen orealistiskt scenario. I scenario 2 är intäkterna nedjusterade först med 

~8,34% för att motsvara nivån som framgick i uppföljningen, för att sedan justera ned netto 

kassaflödena med 50%. Trots denna överdrift uppvisar investeringen en internränta på 47,43%; 

en ränta som fortfarande är att bedöma som väldigt hög. För att verkligen överdriva kraftigt 

simulerade jag scenario 3, där istället för att justerade ned netto kassaflödena med 50%; så 

justerades det med 75%. Effekten av detta, likt tabell 4.9. illustrerar, är att internräntan uppgår 

till 24,46%; med andra ord en nivå som med en överdriven formulerad kalkylränta (20%) 

fortfarande skulle bedömas som lönsam vid en nuvärdesberäkning. 

Ovanstående scenarioanalys påvisar vad jag konstaterade ovan; det är överflödigt att försöka 

uppskatta framtida kassaflöden på ett mer exakt sätt. Skillnaden som måste uppstå för att 

investeringskalkylen och bedömningen ska skänka en märkbar skild uppfattning är för stor för 

att bedöma som realistisk; varför totaleffekten av mer exakt skattade värden på framtida 

kassaflöden inte skänker en alternativ uppfattning för utvärderingen. 

Scenarioanalysen utgör även en förklaring avseende utvärderingen av kostnadsvariablerna i 

kalkylunderlaget. Vad som först och främst går konstatera är att vid en anblick av historiska 

värden så stämmer det väl, likt controllern uttrycker, att vid omsättningsförändringar så uppgår 

rörliga kostnader till ungefär 67%. Uppskattningen av värdena i kalkylen utgör därför först och 

främst en rimlig skattning. Likaså angående kostnadsbesparingarna; bedömningen i efterhand 

är att dessa siffror uppgår till en rimlig skattning. Ifall detta kombineras med insikten av 

scenarioanalysen, går det därför konstatera att den storlek på kostnadsskillnad som skulle 

behöva ske för att skänka en alternativ uppfattning om investerings lönsamhet är för stor för att 

bedömas som realistisk. Ifall exempelvis kostnadsaspekterna analyseras djupare går det 

konstatera att kalkylen inte tar hänsyn till de ökade utbildningskostnader vilket diskuterades i 
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4.5.2.4.3 Utbildningskostnader. För att kort upprepa kommer med all sannolik i ett framtida 

perspektiv ökade utbildningskostnader att uppstå; eftersom enbart ett fåtal operatörer i 

dagsläget har behövlig utbildning. Kalkylen har inte integrerat detta; men med tanke på 

scenarioanalysen utgör denna integration något som får en minimal effekt. Reparation och 

underhåll är en annan aspekt; ett rimligt antagande är att dessa kostnader bör öka med tiden, 

varför kostnaderna i kalkylen inte bör vara konstatana över åren utan snarare öka under senare 

år. Återigen, med hänsyn till vilka kraftiga skillnader som måste uppstå, är det inte realistiskt 

att detta skulle påverka utfallet.  

Ekonomisk livslängd utgör ytterligare en variabel som kan kommenteras på liknande sätt. Den 

ekonomiska livslängden är bedömd till 15 år; samma ekonomiska livslängd som för tidigare 

pressar. Utgör detta då en rimlig siffra? En indikation avseende detta går att finna ifall 

anskaffningsåret för de två övriga 400ton pressarna studeras; år 1994 för traditionell press 60 

och år 1999 för traditionell press 84. Båda dessa pressar, vilka är bedömda att ha en ekonomisk 

livslängd på 15 år, har brukats över en tid som överstiger 15 år, och är fortfarande för företaget 

ekonomiskt fördelaktigt att utnyttja. Detta innebär inte per automatik att den nya servopressen 

96 skulle följa samma mönster, eftersom varje maskin är unik, men det ger mer underlag och 

trovärdighet för ett antagande att den ekonomiska livslängden skulle vara minst 15 år snarare 

än kortare än 15 år. Och även om livslängden, mot all förmodan, skulle vara kortare, kommer 

det fortfarande inte påverka utfallet som är av intresse för utvärderingen; varför det inte finns 

någon anledning att analysera det vidare. 

Avslutningsvis ska skattehänsyn kommenteras; det vill säga avseende att företaget ej i kalkylen 

har integrerat detta. Effekten rent kalkyleringsmässigt hade i detta fall inneburit att samtliga in 

och utbetalningar justeras efter en representativ skattefaktor (förutom skattefria betalningar), 

samt att skatteminskningseffekterna av avskrivningarna medräknas. Metodiken hade med andra 

ord blivit att studera en representativ skattefaktor som fångar hur skattebetalningarna sker i 

företaget, samt applicera detta adekvat på de kassaflöden som är förknippade med 

skatteeffekter. Att utföra detta i fallet är dock överflödigt; skatteskillnaderna kommer inte 

realistiskt att påverka utfallet som är av intresse för utvärderingen. Det är dessutom inte något 

som är av intresse för företaget i fråga; eftersom samtliga deras kalkyler normalt inte uttrycks 

med skatt – jämförelsen med utvärderingen och kalkylen mot övriga kalkyler blir mer adekvat 

utan skattehänsyn. 
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4.5.4.4 Utvärdering av investeringskalkyl – resultat 

För att summera avsnittet och formulera en samlad bedömning avseende utvärderingen av 

investeringskalkylen, kan följande konstateras. Först och främst var investeringsbeslutet i fråga 

mer fokuserad på övriga faktorer än själva investeringskalkylen för att formulera det avgörande 

beslutet på maskin och leverantör; varför det inte upprättades någon annan kalkyl. Med andra 

ord granskades de fyra maskinleverantörerna efter övriga faktorer såsom tekniska 

specifikationer, där utfallet blev att enbart maskin uppfyllde samtliga krav. Eftersom enbart en 

maskin var intressant upprättades därför kalkylen mer som en lönsamhetskontroll snarare än en 

kalkyl för att jämföra lönsamheten bland olika alternativ. Med tanke på fallet blir det logiska 

för utvärderingen att fokusera på samma investeringskalkyl, där det primära syftet är att 

utvärdera hur investeringens lönsamhet kan betraktas i efterhand. 

Vad som går konstatera avseende investeringens lönsamhet är summerat följande. Ur 

uppföljningen går det iaktta att uppskattningen av de extra intäkterna utgör en relativt god 

skattning; den faktiska siffran enligt uppföljningen är 8,34% lägre. Ett rimligt antagande är 

därför att dessa intäkter minst kommer hålla liknande nivåer i framtiden; om inte högre för 

kommande år med tanke på den kraftiga kapacitetstillväxt som sker kombinerat med aspekten 

att företaget blir mer erfarna att driva servopressen; varför fler artiklar förmodligen kommer 

kunna produceras. Kostnaderna visar sig även i uppföljningen utgöra en god överenstämmelse 

med hur faktiska kostnader utveckla sig, varför det för framtida kassaflöden är ett rimligt 

antagande att de kommer utveckla sig i ett liknande mönster. Vad som förmodligen kommer 

ske är att kostnaderna kommer öka med en viss mängd med tanke på utbildningskostnader och 

reparation och underhåll, men denna ökning blir lite av en moteffekt till den ökning som kan 

förväntas av intäkterna.  

Med tanke på den ovandiskuterade rimligheten i skattningarna av de framtida kassaflödena, 

skänker scenarioanalysen en tydlig indikation av vad som är av relevans för utvärderingen. 

Även om det skulle ske en kraftig förändring i netto kassaflödena för framtida år hade 

investeringen fortfarande uppnått en internränta som är att bedöma som otroligt hög. 

Förändringen som behöver ske är för kraftig för att bedöma som realistisk; vilket 

rimlighetsdiskussionerna avseende skattningen av framtida kassaflöden tydliggör. Därför är 

slutsatsen för utvärderingen att investeringen utifrån ett lönsamhetsperspektiv, baserat på de 

antaganden och siffror som är formulerade i detta avsnitt, att investeringen är otroligt lönsam,  

Vad sedan den exakta siffran på internräntan uppgår till är för utvärderingen överflödigt. En 

sådan siffra kommer dessutom inneha fler vikt av skattade värden än faktiska värden, eftersom 
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maskinen fortfarande är i början av sin livslängd. Vad som därför kan användas som en 

indikation på internräntan är vad som framgick i scenario 1 i scenarioanalysen, ~84,41%; det 

vill säga då framtida kassaflöden justerades ned för att motsvara den faktiska siffra för intäkter 

som uppföljningen visade. Eftersom i realiteten förmodligen intäkterna kommer att öka (på 

grund av optimering och kapaciteter, likt kommenterades ovan), samtidigt som kostnaderna i 

realiteten förmodligen kommer öka, tar dessa effekter i viss mån ut varandra. Internräntan 

~84,41% utgör därför en mer rimlig skattning än av den som framgår av förkalkylen (~105,2%).  

4.5.5 M - Miljö 

Inom detta avsnitt kommer miljöaspekter att diskuteras avseende servopressen 96. I enlighet 

med PLIMA fick situationen avgöra vad som var relevant att utvärdera. Detta resulterade i att 

det primärt var två aspekter, olje- och energiförbrukning, som var av intresse i utvärderingen 

att framhäva (fler aspekter studerades men då det saknas relevans i situationen upptas ej dessa). 

För båda dessa aspekter har jag diskuterat med två personer ur företagets teknikgrupp - då jag 

via samtal av övriga blev hänvisade till specifikt dessa två personer. 

4.5.5.1 Olja 

Först och främst gick det via försök inte få fram oljeförbrukning per maskinnivå. Det var heller 

inte i situationen med tanke på komplexitet och relevans rimligt att försöka formulera en 

alternativ metodik; varför subjektiv uppfattning fick tillämpas. Enligt båda två ur teknikgruppen 

har oljeförbrukningen minskats; där exempelvis en förklaring är att det är mindre gejdrar att 

oljesmörja i maskinen. Produktionsledaren framförde dessutom att vid själva oljeapplicering så 

innebär metodiken att en dimma läggs på, snarare än sprutas på; vilket resulterar i en mindre 

förbrukning.  

Exakt hur mycket mindre är som nämnt för komplext att urskilja. Däremot med tanke på att tre 

personer, som alla enligt bedömning besitter verksamhetsnära kunskap specifikt om 

oljeaspekten, delar samma uppfattning; är det för utvärderingen rimligt att bedöma uppfattning 

som representativ. 

4.5.5.2 Energi 

Energiförbrukningen är en komplex fråga; det beror på flera faktorer såsom hur hård pressning 

det är, hastigheten, slaglängd i maskinen etc. Diskussioner om att formulera en kvantitativ siffra 

och alternativa metodiker resulterade i konstaterandet att detta vore för komplext.  

Vad som är av intresse att framhäva avseende servopressen och traditionella pressar är att de 

skiljer sig rörande när maskinerna står stilla. Enkelt förklarat är skillnaden att vid traditionella 

pressar, när maskinen är frånkopplad och bara elmotorn går, så behöver fortfarande motorn dras 
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runt – energi förbrukas därför även då maskinen står stilla. Vid servopress är inte detta fallet – 

varför det relativt avseende denna aspekten är mindre energiförbrukning. Dock, för att 

komplicera det så krävs det mer energiförbrukning för servopress 96 vid själva körningen; 

varför totaleffekten (vilket även styrs av ytterligare faktorer som inte diskuteras här) inte är helt 

enkel att bedöma. Enligt uppfattningen av de två personerna i teknikgruppen är dock den 

samlade bedömningen att servopressen i det stora hela förbrukar mindre energi. Eftersom båda 

dessa personer är insatta i maskinen och delar samma uppfattning, samt att det är för komplext 

att formulera en kvantitativ siffra är, det ur utvärderingens hänsyn den bedömningen jag kan 

göra. Eftersom energiförbrukningen är särskilt komplext är det svårare att bedöma hur 

representativ denna uppfattning är; varför jag tar som utgångspunkt att för energiförbrukningen 

ha en mer försiktig inställning till slutsatsen. 

4.5.6 A - Arbetsmiljö  

Inom detta avsnitt kommer arbetsmiljön avseende den nya servopressen 96 att utvärderas. I 

likhet med övriga dimensioner för PLIMA har situationen avgjort vad som är av relevans att 

utvärdera. Vilka parter som är av intresse att intervjua i detta fall är primärt operatörerna; de är 

dem som kör maskinen dagligen och de är deras arbetsmiljöförändring som är naturlig att 

utvärdera. Utöver operatörerna har även teamledare intervjuats. Till detta har jag även via 

observationer studerat arbetsmiljön, vilket i utvärderingen fungerar som ytterligare data att 

sammanfoga för den samlade bedömningen. 

4.5.6.1 Fysisk arbetsmiljö 

 

4.5.6.1.1 Ljudnivå 

Vad som framgick både av observation från min del, men av intervjuer med både operatörer 

och teamledare, var att den fysiska arbetsmiljön har försämrats avsevärt avseende ljudnivån. 

Ljudnivån av den nya maskinen är avsevärt mycket högre; varför jag i intervjuerna fokuserade 

på att utvärdera ifall operatörerna upplever detta som något störande eller negativt för sin trivsel 

i arbetet. Samtliga operatörer och teamledare framförde att de upplevde det som ett klart 

störande moment; där särskilt en operatörs förklaring skänker en tydlig bild. Operatören i fråga 

beskrev att trots att denne person har öronproppar (enligt beskrivning ”bästa på marknaden”), 

kombinerat med ”rejäla” hörselskydd, så tränger ljudet fortfarande igenom – där upplevelsen 

är att det är störande och jobbigt. Vad som dessutom kan nämnas är att ljudnivån även är 

störande för övrig personal, i form av de som arbetar i ett närliggande kontor. Vid maskinen 

finns nämligen ett antal kontor placerade vägg i vägg; och vid produktion är ljudnivån så pass 

hög att den hörs igenom väggarna och skapar en störande miljö även för kontorspersonalen.  
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4.5.6.1.2 Säkerhet 

Den fysiska arbetsmiljön har förbättrats avseende säkerhet och risken för fysiska skador. Via 

intervjuer med operatörerna och teamledarna framgår det av samtliga att maskinen är utformad 

med mer säkerhetshänsyn än de traditionella pressarna (vilket jag även via observationer kunde 

bekräfta). Exempelvis har maskinen säkerhetsspärrar såsom att två händer måste användas för 

att utföra vissa moment, att grindar måste vara stängda innan maskinen utför en viss aktion, i 

allmänhet mer inburad för att minska risken för skador etc. Risken för att skador ska uppstå är 

därmed mindre; varför den fysiska arbetsmiljön inom detta avseende har förbättrats. 

4.5.6.1.3 Fysisk belastning 

Avseende den fysiska belastningen med tunga lyft och dylikt kan arbetsmiljön bedömas som 

att ha försämrats, på grund av följande skäl. I intervjuerna med operatörerna och teamledarna 

framgick det av samtliga att det inte är någon skillnad på tunga lyft och dylikt (såsom vid 

boxbyten) ifall de kommenteras i enskild bemärkelse; men med tanke på att takten är så mycket 

högre blir det mer frekventa fysiska aktiviteter (såsom boxbyten), varför total effekten blir att 

arbetet upplevs som mer fysiskt krävande. Den fysiska arbetsmiljön avseende belastning kan 

därför bedömas som att ha försämrats eftersom belastningen på operatörerna nu är högre. 

4.5.6.2 Psykosocial arbetsmiljö 

 

4.5.6.2.1 Mental arbetsbelastning och stress 

Eftersom takten är så mycket högre vid den nya servopressen 96, relativt traditionella pressar, 

var det av intresse för min utvärdering att utreda hur operatörerna mentalt upplever 

förändringen. Vad som framgick tydligt av samtliga operatörer var att stressen och den mentala 

arbetsbelastningen, på grund av taktökningen, är klart högre vid körning av servopress 96, 

relativt traditionella pressar. En operatör uttryckte även, utöver taktökningen, att 

medvetenheteten om investeringens storlek i belopp och vikten den hade för företagets 

verksamhet skapade ytterligare press av moraliska skäl; det vill säga operatören känner ett 

ansvar att hålla maskinen rullande hela tiden med tanke på investeringens omfattning i pengar 

och betydelse för verksamheten. Ytterligare en aspekt att kommentera är att en operatör 

framförde att om maskinen opereras på egen hand (det vill säga enbart en operatör) är det klart 

stressigare än om man ”får hjälp”. Vad detta anspelar på är att optimalt maskinen opereras av 

”1,5” operatörer; i form av att en operatör kör själva maskinen, medan en annan person kör dit 

coil (inputmaterial) och kör bort fulla pallar.  

Summerat är upplevelsen att den mentala arbetsbelastningen och stressen är högre vid den nya 

servopressen relativt traditionella pressar; varför den psykosociala arbetsmiljön inom detta 



 

114 

 

avseende har försämrats. En operatör framförde att denna stressökning är mindre vid fall då 

operatören får hjälp; men att den totala upplevelsen är trots detta att stressen har ökat.  

4.5.6.2.2 Stimulans 

Vad som även framgick under intervjuerna med operatörerna avseende psykiska förändringar 

av arbetsmiljön, var att två operatörer upplevde arbetsmiljön vid servopressen 96 som mer 

stimulerande. Förklaringen för detta var faktumet med den nya teknologin; att operatörerna 

anser det som mer stimulerande och roligare att köra servopressen jämfört mot traditionella 

pressar eftersom denna har en ny teknologi. Denna åsikt delades inte med de två andra 

operatörerna, som båda uttryckte att de varken upplevde en högre eller lägre stimulans av att 

köra servopressen. Bedömningen är därför att den psykosociala arbetsmiljön kan bedömas som 

förbättrad för vissa operatörer, men för andra inte.  

4.5.6.3 Utvärdering av arbetsmiljö – resultat 

För att sammanföra samtliga aspekter som framgår i ovanstående stycken till en samlad 

bedömning kan följande framhävas.  

Den fysiska arbetsmiljön har försämrats avseende ljudnivån och hur fysiskt krävande arbetet är 

för operatörer, medan den har förbättrats avseende säkerheten och risken för fysiska skador. 

Eftersom samtliga operatörer och teamledare ger uttryck för samma upplevelse, samt att jag via 

observationer kunde bekräfta dessa aspekter, kan dessa förändringar bedömas som 

representativa av den faktiska förändringen. Vad som är särskilt kritiskt är definitivt ljudnivån; 

denna har ökats kraftigt till en nivå som uppleves som klart störande för flera anställda. 

Den psykosociala arbetsmiljön har försämrats avseende mental arbetsbelastning och stress. 

Eftersom samtliga operatörer gav uttryck för samma upplevelse kan denna förändring för 

utvärderingen bedömas som representativ. Den psykosociala arbetsmiljön kan bedömas som 

förbättrad för vissa operatörer avseende stimulans; eftersom inte samtliga operatörer gav 

uttryck för samma upplevelse kan den inte appliceras som en representativ upplevelse för 

samtliga operatörer. 

4.6 Resultat av utvärdering 

Utvärderingen har utmynnat i att ett flertal relevanta utvärderingspunkter studerats avseende 

Gnotec Kinnareds automatiserade servopress 96, där för respektive formulerades en bedömning 

baserad på olika former av metodiker och datakällor. 

Resultatet av denna utvärdering presenteras i följande två tabeller; tabell 4.10 och 4.11 Inom 

tabell 4.10 presenteras resultatet för respektive utvärderingspunkt, strukturerat enligt PLIMAs 
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modellspecificering. Inom tabell 4.11 presenteras de problem jag identifierat under 

utvärderingsprocessen, samt en rekommendation till företaget avseende åtgärdsförslag – och en 

förklaring varför dessa problem är av vikt att åtgärda. 

Tabell 4.10 – Resultat av utvärdering – samtliga utvärderingspunkter enligt PLIMA struktur – egen 

illustration 

PLIMA 

dimension 

Underdimension Utvärderingspunkt Resultat 

Prestation 

Produktivitet 

Inre effektivitet 

maskin 

78,60% ökning (med all sannolikhet 

högre i realiteten då processkvalitet 

integreras) 

Inre effektivitet 

aggregerad nivå 

Resterande flöde är anpassat – 

ökningen är realiserad även på 

aggregerad nivå 

Total effektivitet Totala effektiviteten förbättrad 

Kvalitet 

Produktkvalitet – 

maskin 

- Ökad genom servotekniken 

- Marginell påverkan på TPY, Scrap 

& Rework 

Produktkvalitet – 

aggregerad nivå 

Samma antal reklamationer avseende 

maskinrelaterade fel; mindre avseende 

verktygs- & operatörsrelaterade fel 

(maskinen kan möjligen ha viss 

förklaring av de två sistnämnda) 

Processkvalitet Högre 

Tid 

Omställningstid Ingen skillnad 

Cykeltid 
För närvarande spegling av 

maskinproduktivitet 

Kostnad 

Kalkylerad 

maskinkostnad per 

timme 

Mer lönsamt;  

- 41,1% dyrare i press 84 

- 38,5% dyrare i press 60 

(med all sannolikhet ännu större 

skillnad i realiteten då processkvalitet 

integreras) 

CoQ 
Spegling av resultatet vid 

produktkvalitet 

Utbildningskostnader 
Ur framtidsperspektiv kommer 

behöva ökas (total effekt = besparing) 

Flexibilitet 

Mix, Market, New 

Product & Product 

Förbättrad (potential) – ej relevant i 

dagsläget för företaget 

Routing 
Förbättrad (potential) – relevant för 

företaget 

LoA - 
Optimeringspotential 

av automatiseringen 

- Automatiseringen är optimerad för 

samtliga deluppgifter förutom Pall- & 

Boxbyte. 

- Bör optimera automatiseringen av 

Pall- & Boxbyte genom investering i 

automatiserad maskin (motsvarande 

LoAM&E & LoAI&C 5) - uppnå ökad 

produktivitet och förbättrad 

arbetsmiljö 
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Investerings-

kalkyl 
- 

Uppföljning av 

investeringens 

lönsamhet – 

granskning av 

antaganden, 

kalkylvariabler & 

kalkylmisstag 

- Otroligt lönsam investering 

- Internränta (indikation) 84,41% 

- Kalkylvariabler utgörs av rimliga 

skattningar 

- Ej realistiskt att framtida kassaflöde 

kan differera så kraftigt att 

investeringens lönsamhetsbedömning 

blir annorlunda 

Miljö - 
Oljeförbrukning Minskad 

Energiförbrukning Indikerar minskad – dock osäkert 

Arbetsmiljö 

Fysisk 

Ljudnivå 
Kraftig ökning (= försämrad 

arbetsmiljö) 

Säkerhet Ökad (= förbättrad arbetsmiljö) 

Fysisk belastning Ökad (= försämrad arbetsmiljö) 

Psykosocial 

Mental 

arbetsbelastning och 

stress 

Ökad (= försämrad arbetsmiljö) 

Stimulans Ökad för vissa, för andra inte 

 

Tabell 4.11 – Resultat av utvärdering – identifierade problem, åtgärdsförslag & motivering – egen 

illustration 

Identifierade problem Åtgärdsförslag Varför 

Maskinen belastas med 

icke optimerade artiklar 

Optimera artiklarna som beläggs i 

servopress 96 (se tabell 4.2) både 

avseende att flytta bort artiklar som 

inte i större utsträckning kan ta 

nytta av taktökningen, men också 

avseende att vidare optimera 

körningen via mjukvaran för att 

uppnå högsta möjliga hastigheten 

för respektive artikel 

Viktigt att servotekniken 

produktivitetspotential utnyttjas 

till fullo; dyrbar maskintid bör 

användas för optimerade artiklar 

OEE tal saknas för 

servopress (mäts för 

övriga pressar) 

 

 

Inför samma OEE mätning som 

redan tillämpas för övriga pressar 

 

 

 

Viktigt för att styra & vidare 

optimera servopress 96, 

möjliggör även att kalkyleringen 

av produktivitetssiffran kan 

förfinas (och därmed 

kalkyleringen för lönsamheten 

att köra i de olika maskinerna) 

Utveckla uppföljning av 

kvalitetsaspekter 

Se över moduler i Axos 

uppföljningssystem, samt starta 

projekt för att förbättra 

uppföljningen 

Viktigt för att styra & vidare 

optimera servopressen, samt för 

en med adekvat 

kostnadsfördelning av CoQ 

Omställningstid ej 

optimerad 

Fullfölj det diskuterade 

omställningstidsprojektet 

Viktigt för att realisera 

ytterligare 

produktivitetspotential 

Kostnadskalkylering tar ej 

hänsyn till 

produktivitetsskillnad 

Tillämpa resultatet av min 

kalkylering för servopress 96, och 

utveckla kalkyleringen på samma 

sätt för övriga maskiner (såsom 

svetsarna) 

Viktigt för att inte skänka en 

snedvriden bild av lönsamheten 

av att lägga artiklar i de olika 

maskinerna 

Ej tillräckligt många 

utbildade operatörer 
Utbilda fler operatörer 

Viktigt att operatörerna driver 

servopress 96 optimalt och att 



 

117 

 

inte maskinen står stilla på 

grund av personalbrist 

Automatiseringen är ej 

optimerad 

Utför en följdinvestering i en 

automatiserad maskin (LoAM&E & 

LoAI&C 5) som övertar uppgiften 

pall- & boxbyte 

Viktigt för att realisera mer av 

produktivitetspotentialen, samt 

för att förbättra arbetsmiljön för 

operatörer 

Försämrad arbetsmiljö 

avseende fysisk & mental 

arbetsbelastning, samt 

stress 

Genom åtgärden följdinvestering 

för problemet ”Automatisering är ej 

optimerad” 

Viktigt först och främst för 

operatörernas välbefinnande, 

men även viktigt för att behålla 

utbildad personal och för 

optimerad körning 

Försämrad arbetsmiljö 

avseende ljudnivån 

Se över möjligheterna att inkapsla 

högljudda maskindelar 

Viktigt för operatörernas och 

kontorspersonalens 

välbefinnande 
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Kapitel 5 
 

Analys och modellutveckling 
 

Inom detta avsnitt kommer modellutvecklandet av PLIMA att fortsätta genom att analysera vad 

en empirisk tillämpning/test av PLIMA gav för implikationer ur ett modelleringsperspektiv. 

Eftersom det empiriska fallet utgjorde ett test av modellen, utgör det naturliga följdsteget att 

analysera vad som framkom ur detta för att integrera in det i en ytterligare utvecklad version av 

modellen. Detta innefattar även att analysera vilket bidrag som en PLIMA tillämpning 

resulterade i. Utförandet av utvärderingsprocessen och studien har även möjliggjort att de går 

identifiera viktiga lärdomar som kan dras av automatiseringsinvesteringar inom produktion, 

vilket även kommer diskuteras och analyseras inom kapitlet. 

Kapitlet är strukturerat efter tre huvudsakliga avsnitt. Inom det första avsnittet kommer en 

granskning av modellen att ske genom att integrera in vad de implikationer som det empiriska 

testet gav för modellen. Inom det andra avsnittet kommer bidraget av modellen att analyseras. 

Inom det tredje och avslutande avsnittet kommer lärdomar av automatiseringsinvesteringar 

inom produktion att beröras. 

5.1 Empiriska implikationer för modellutvecklandet 
Metodiken för detta avsnitt, likt förtydligades under 2.4 Analytisk metod, har inneburit att jag 

har kategoriserat vad som framkom av det empiriska testet inom sex huvudsakliga områden. 

Strukturen följer därefter att behandla respektive område, för att sedan avslutas med ett avsnitt 

där resultatet av dessa empiriska implikationer integreras in i PLIMA. 

5.1.1 Flerdimensionella perspektivet 

Utgångspunkten för modellutvecklandet och för den problematik som studien ämnade bemöta, 

bygger på grundlogiken att för att skapa fördjupad förståelse och kunskap av en 

automatiseringsinvestering och dess påverkan på verksamheten krävs det att flera relevanta 

dimensioner är av fokus; snarare än ett specifikt fokus på en dimension. Samtidigt är det inte 

möjligt, eller relevant, att ta hänsyn till samtliga dimensioner. Strävan och strategin för 

modellutvecklandet av PLIMA var därför kombinationen av dessa: att uppfånga samtliga 

relevanta dimensioner. 

För att testa detta kombinerades, utöver den deduktiva ansatsen, en induktiv ansats – att 

applicera ett öppet sinne för att studera ifall PLIMA ej uppfångar relevanta aspekter i det 
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verkliga fallet. Detta utfördes exempelvis genom de öppna frågorna vid diskussioner vid 

samtliga dimensioner. Resultatet av det empiriska testet innebar att i fallet samtliga relevanta 

aspekter kunde uppfångas av de dimensioner som ingick i PLIMA. Utifrån detta empiriska fall 

kan därför PLIMA sägas uppfånga och uppfylla strävan av att täcka samtliga relevanta 

dimensioner. 

5.1.2 Kombination av dimensioner 

En särskild fördel av den flerdimensionella aspekten av PLIMA var att det möjliggjorde 

kombinationer av dimensioner. Detta utgör en särskild viktig aspekt då verkliga kontexter 

diskuteras; variabler innehar komplexa samband med varandra varför det är av vikt att ta detta 

som utgångspunkt för att skänka en representativ bild. Som exempel kan kombinationen 

emellan underdimensionen produktivitet och kostnad belysas. I det empiriska fallet tog inte 

kostnadskalkyleringen vid maskintimkostnaden hänsyn till produktivitetsaspekten; vilket 

skänkte en bild av det vore mindre lönsamt att producera i servopressen än traditionella pressar 

(det vill säga direkt motsatt av bilden som skänks av en kombination). 

En annan fördelaktig aspekt av kombinationen är att problem som belyses via utvärderingen 

kan få mer konkreta åtgärder. Ett exempel på detta i det empiriska testet är 

arbetsmiljöutvärderingen kombinerat med LoA-värderingen. LoA-värderingen påvisade att det 

fanns optimeringspotential avseende att vidare automatisera deluppgifterna pall- & boxbyte; 

med andra ord det var både teknologiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart enligt 

bedömningen. Denna automatiseringspotential kunde kombineras och resultera i en konkret 

rekommendation för företaget hur de kunde bemöta arbetsmiljöförsämringen – vilket den 

isolerade utvärderingen av arbetsmiljödimensionen framförde. Detta kunde i sin tur kombineras 

med kostnadsdimensionen avseende utbildningskostnader – hur företaget kan bemöta 

problematiken med att enbart ett fåtal operatörer är utbildade, och att det finns risk att nya 

utbildade operatörer lämnar med tanke på den försämrade arbetsmiljön. Till detta utgör även 

naturligt en kombination emellan LoA värderingen och produktivitets- och tidsdimensionerna 

– eftersom en optimering av automatiseringen av pall- & boxbyte hade minskat stopptiden; och 

därför realiserat mer av produktivitetspotentialen. Detta exempel påvisar både hur 

kombinationer möjliggör konkreta åtgärdsförslag på belysta problem; men också varför det är 

viktigt att studera de komplexa sambanden som föreligger i verkliga kontexter.  
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5.1.3 Metodiken för PLIMA dimensionerna 

I PLIMA bestod huvudsakligen metodiken för dimensionerna av prestationsmått och subjektiv 

uppfattning; där specialfallet var för investeringskalkyl (omvärdering & kalkyl) och LoA 

(DYNAMO). 

Vad som framgick av det empiriska testet var att tillämpbara prestationsmått var bristande; de 

förekom mest på aggregerad nivå där användbarheten för utvärderingen var begränsad. 

Utgångspunkten vid metodologiutformandet för PLIMA var en förväntan att prestationsmått ej 

skulle finna avseende samtliga dimensioner där prestationsmått utgör en metodik, däremot 

innebar det ökade svårigheter vid ett fall som detta när det var stor brist på prestationsmått. Vad 

som framgick ur detta var behovet av en tredje form av metodik; en specialutformad metodik 

som utgick från vad som var tillgängligt i den specifika situationen. Detta tillämpades 

exempelvis i fallet för att kunna beräkna en kvantitativ siffra för produktivitetsförändringen – 

en av de viktigaste i situationen för företaget – både som isolerad siffra men även för att kunna 

formulera en mer representativ siffra för kalkylerad maskintimkostnad. 

Subjektiv uppfattning utgjorde en viktig metodik, både för att uppfånga data där prestationsmått 

eller specialutformad metodik ej var möjlig; men även då de var möjliga. Exempel på denna 

kombination i fallet var produktivitet - kvantitativa siffran (specialutformad metodik) för 

produktivitet visade själva utfallet, medan subjektiv uppfattning gav logiken bakom utfallet i 

form av att förklara optimeringsaspekten av artiklar. Detta fick följdeffekten att produktiviteten 

inte behöver tolkas som ”färdig”, utan att artiklar med låg produktivitet snarare belyser att 

optimeringspotential finns och att den kvantitativa siffran för maskinens produktivitet i själva 

verket kan bli högre. 

DYNAMO metodiken visade sig i fallet vara överflödig avseende vissa aspekter. Detta beror 

logiskt på att DYNAMO är utformad för att studera ett helt produktionsflöde (Frohm 2008) 

snarare än en enskild maskin. Följdeffekterna av detta är att DYNAMO vid en PLIMA 

tillämpning direkt kan börja observera och mäta LoA nivåer av den enskilda maskinen – de 

förberedande stegen är ej nödvändigt eftersom utvärderingsprocessen naturligt innebär att man 

redan är på plats hos företaget och är djupt involverad. Ett exempel på detta är att preliminärt 

bedöma LoA (steg 1) – ett steg som inte fanns med i ursprungliga DYNAMO utan adderades i 

efterhand för att effektivisera en LoA värdering av ett helt produktionsflöde (Frohm 2008). 

Detta steg är logiskt överflödigt när enbart en maskin är av fokus – då en riktig bedömning av 

LoA kan göras direkt. För PLIMA bör därför en modifierad DYNAMO tillämpas – där steg 1 
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och 2 ej behöver utföras, för att istället börja på steg 3 – med justeringen att det avser en maskin 

snarare än produktionsflöde. 

5.1.4 Datatriangulering 

Datatriangulering utgjorde en avgörande aspekt för att öka validiteten av olika dimensioner – 

särskilt avseende subjektiv uppfattning. Det är viktigt att inte enbart kombinera olika metodiker 

som ovanstående avsnitt framhäver, utan även utgå ifrån flera källor inom samma metodik 

(såsom flera intervjupersoner). Genom datatriangulering kunde i fallet två huvudsakliga 

fördelar uppnås. Först och främst framgick aspekter inom dimensioner av vissa personer – 

vilket hade missats om inte samtliga relevanta personer intervjuades. Ett exempel på detta är 

utbildningsaspekten och problematiken med detta – en i fallet viktig aspekt för företaget som 

primärt framgick av en enskild person - produktionsledaren. Genom att den trädde fram kunde 

sedan detta diskuteras vidare med övriga personer, som i efterhand bekräftade problematiken 

avseende detta. 

För det andra utgör datatriangulering en metodik för att öka validiteten (Yin 2007), vilket är 

särskilt avgörande för subjektiva uppfattningar. Vad som är viktigt är att inte enbart kvantitet 

utgör fokus vid datatrianguleringen – utan även kvalitet. Det viktiga är att utgå från personer 

som kan bedömas relevanta och besitta verksamhetsnära kunskap – att intervjua ytterligare fem 

personer som saknar kunskap om ett område saknar relevans. I fallet visar exempelvis 

produktivitetsdimensionen värdet av datariangulering; samtliga relevanta personer (med ett 

undantag) framförde uppfattningen att produktiviteten hade ökat kraftigt. Eftersom så många 

delade uppfattningen är det sannolikt att det är representativt – vilket den kvantitativa 

kalkyleringen kunde bekräfta. 

5.1.5 Komplexitet 

En utvärderingsprocess är en komplex uppgift där det ställer höga krav på logiskt tänkande och 

medvetenhet. Vad som är viktigt är att inte beakta utfall, data och övriga aspekter som självklara 

direkt och forma slutsatser utifrån detta; utan istället ta det flera steg vidare och analysera 

situationen djupare. Det är viktigt att ta hänsyn till de komplexa samband och kombinationer 

av variabler som föreligger i verkliga kontexter, att ha en utgångspunkt i det situationsspecifika 

och granska logiken bakom kvantitativa siffror och uppfattningar. Ett exempel på detta i fallet 

kan nämnas om ett par IT-konsulter som inhyrdes i Gnotec - vilka var experter på att ta fram 

data ur affärssystem. De utförde uppgiften och presenterade vad som var ett otroligt förvånande 

resultat avseende produktionsutfallet. Med tanke på det förvånande resultatet granskade 

företaget logiken bakom siffrorna, där det framgick att siffrorna baserades på testproduktion – 
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snarare än verklig produktion. Detta exemplifierar varför det är viktigt att utgå från situationen 

och komplexiteten bakom siffror, och framföra vad siffrorna baseras på och medvetenhet kring 

resultatet – ifall detta ej görs är validiteten och praktiska värdet av utvärderingen högst 

diskutabel. Utfallet och bidraget av utvärderingen är därför naturligt helt beroende av den 

person som utför det.  

5.1.6 Situation 

Situation utgjorde en avgörande aspekt vid det empiriska fallet. I det empiriska fallet utgjorde 

situationen det som avgjorde vilka utvärderingspunkter som var av relevans att studera samt 

hur de kunde tolkas. Det styr även aspekter såsom möjligheten för situationsspecifika 

metodiker, vilket produktivitetskalkyleringen i fallet bevisade – bestod av att ta hänsyn till 

ställinstruktioner specifikt för företaget och därigenom via olika matematiska vägval formulera 

en siffra. Andra exempel där situationen är avgörande är personer som är av relevans att 

intervjua, hur datakällorna kan kombineras etc. 

Samtidigt som situationen är avgörande utgör det naturligt en balans mot generaliserbarheten. 

PLIMA, likt vad som diskuterades i teorikapitlet, bygger på grundlogiken att balansera 

generalisering och situationshänsyn – där strävan är att uppnå en balans som är att bedöma som 

realistisk för verkliga kontexter. Generaliseringsinslaget av PLIMA utgörs av att modellen 

specificerar för samtliga automatiseringsinvesteringar inom produktion vad som är av relevans 

att utvärdera och hur detta ämnar utföras. Generaliserbarheten av modellen framgår först och 

främst av vad som konstaterades i avsnitt flerdimensionella perspektivet, dimensionerna i 

modellen lyckades uppfånga i situationen samtliga relevanta aspekter. Även inom respektive 

dimension är modellen generaliserad (modellspecificeringen) i form av modellen styr upp vad 

dimensionen innebär och samtliga utvärderingspunkter som är av intresse. Modellen täcker 

således samtliga utvärderingspunkter, där situationsprägeln utgörs av att välja vilka som är av 

relevans att djupare studera. Detta framgick i det empiriska fallet; att samtliga 

utvärderingspunkter som var av intresse i fallet täcktes av modellen (modellspecificering); där 

situationsprägeln innebar ett val av vilka som skulle studeras vidare och vilka som kunde 

uteslutas (såsom ledtid i fallet). 

Enligt det empiriska testet som utfördes kan därför modellen bedömas uppfylla denna balans; 

den generaliserar i den utsträckning som är möjlig och realistiskt utan att underminera den 

avgörande vikten av situationen. 
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5.1.7 Utvecklad version av PLIMA 

De diskuterade empiriska implikationerna, av det empiriska testet, har resulterat i att både 

bekräfta modellen, men även uppvisat där det finns utrymme för justering. Dessa justeringar, 

det vill säga behovet av en situationsspecifik metodik för vissa dimensioner, samt modifierad 

DYNAMO för LoA-värderingen, kan därför integreras i en ytterligare utvecklad version av 

PLIMA och modellspecificeringen.  

Figur 5.1 illustrerar PLIMA efter integration av empiriska implikationer. 
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Figur 5.1 – PLIMA– integration av empiriska implikationer – egen illustration 
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Tabell 5.1 illustrerar modell specificeringen efter integration av empiriska implikationer. 

Tabell 5.1 – PLIMA – modellspecificering – integration av empiriska implikationer – egen illustration 

 

PLIMA 

dimension 
Underdimension Utvärderingspunkter 

Typiska prestationsmått 

Mått Nivå 

Prestation 

Produktivitet 

- Inre effektivitet maskinnivå 

- Inre effektivitet aggregerad nivå 

- Effekt på total effektivitet 

OEE Samtliga 

Throughput Samtliga 

Labour productivity Samtliga 

MCE F 

Kvalitet 
- Produktkvalitet 

- Processkvalitet 

TPY (Prod) Samtliga 

Rework & Scrap % (Prod) Samtliga 

Reklamation (Prod) Primärt F 

MTTF, MTTR, MTBF 

(Proc) 

Samtliga 

Tid 
- Tid maskinnivå 

- Tid aggregerad nivå 

Lead time Samtliga, 

ofta F 

Cycle time Samtliga, 

ofta M 

Changeover time M, C, L 

Setup time M, C, L 

Kostnad 
- CoQ (PAF) 

- Övriga kostnader 

Training cost (P) Samtliga 

Inspection cost (A) Samtliga 

Rework & Scrap cost (Fi) Samtliga 

Reklamationskostnader (Fe) Primärt F 

Tooling cost (Övriga) Samtliga 

Setup cost (Övriga) M, C, L 

Flexibilitet 

- Potential & relevans av potential 

- 13 Flexibilitetsdimensioner: 

Expansion, Labour, Volume, 

Machine, Material, Programme, Mix, 

Market, New Product, Product, 

Process, Routing, Operation 

- 

LoA - 

Optimeringspotential av 

automatiseringen via modifierad 

DYNAMO (Steg 1 & 2 utesluts – 

fokus på enskild maskin) 

- 

Investerings

-kalkyl 
- 

Uppföljning av investeringens 

lönsamhet – inkluderar granskning av 

antaganden, kalkylvariabler & 

kalkylmisstag 

- 

Miljö - - Miljöeffekter 

Energy use 

Solid Waste 

CO2-emission 

Water use 

Arbetsmiljö 

Fysisk 

Fysisk arbetsmiljö – såsom luft, 

ljudnivå, ljus, vibrationer, fysisk 

belastning, säkerhet 

- 

Psykosocial 

Psykosocial arbetsmiljö – såsom 

psykisk hälsa, stimulans, stress, 

variationsmöjligheter, 

självbestämmande, mental 

arbetsbelastning 
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5.2 Bidrag av tillämpning av PLIMA 
Avsnittet följer samma metodik som ovan, likt förtydligades i 2.4 Analytisk metod; en 

kategorisering har skett vilket resulterade i att bidragen kunde kategoriseras inom fem områden. 

Avsnittet är därmed strukturerat efter dessa områden, där ett avslutande avsnitt summerar 

resultaten. 

5.2.1 Flerdimensionell utvärdering av automatiseringsinvestering inom 

produktion 

Det empiriska testet framhäver att en tillämpning av PLIMA möjliggjorde en fördjupad 

flerdimensionell förståelse av en automatiseringsinvestering inom produktion och dess 

påverkan på verksamheten. Förståelsen är inte särskild utifrån specifikt en avdelning eller ett 

perspektiv, utan flera avdelningar och perspektiv integreras. Med andra ord utgörs inte 

förståelsen av isolerat ”silotänk”, utan utgör en mer fullständig förståelse där flera perspektiv 

integreras såsom det företagsekonomiska, produktionstekniska, mänskliga etc.  

Denna djupare förståelse är inte enbart viktig utifrån investeringens perspektiv, utan den bidrar 

med mer underlag för företaget att driva och styra sin verksamhet – vilket berör flera 

avdelningar. Exempel på detta är hur produktivitetskalkyleringen, som är specificerad efter de 

19 högst belagda artiklarna, nu möjliggör för production managern och produktionsavdelningen 

en mer effektiv placering av tillverkningsorder i framtiden, och ett underlag för vilka artiklar 

som behöver vidareoptimeras genom att ytterligare utföra optimeringstester av servotekniken. 

Ett annat exempel är hur controllen nu i sina beräkningar kan integrera in produktivitetssiffran 

för att få en mer representativ kalkylering av maskintimkostnaderna och därmed underlag för 

att kalkylera jobb – varför företaget hade ett så starkt behov att få en kvantitativ siffra på 

produktiviteten. Den djupare förståelsen kunde med andra ord bidra både för 

verksamhetsstyrningen, och för arbetet för flera avdelningar.  

Den flerdimensionella utvärderingen av investeringen bidrog inte enbart med en förståelse hur 

verksamheten har påverkats; utan den bröt även status quo tankesättet - att inte betrakta 

investeringen som ”färdig”. Utvärderingen belyste problem med den nuvarande investeringen 

och vad som av vikt att åtgärda för att realisera den fulla potentialen av investeringen. Exempel 

på detta från fallet var hur automatiseringen inte var fullständigt optimerad (LoA värderingen) 

- det finns stor potential till att uppnå ännu högre produktivitet. Ett annat exempel är 

arbetsmiljöproblematiken, vilket är ett viktigt att problem att åtgärda  både utifrån ett mänskligt 

och företagsekonomiskt perspektiv. 
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Ytterligare ett bidrag är även att konkreta åtgärder kunde formuleras på identifierade problem. 

Ett exempel från fallet är hur LoA värderingen genom SoPI analysen kunde ge ett konkret 

förslag på hur automatiseringen kunde optimeras – vilket även utgjorde ett konkret förslag för 

att bemöta andra problem såsom den försämrade arbetsmiljön (ex. ökade fysiska och mentala 

belastningen hos operatörerna) och risken för en ond cirkel avseende utbildningskostnader. 

5.2.2 Utvärdering av avdelningars arbetsmetodik 

Det empiriska testet framhäver att ett mervärde av PLIMA tillämpningen var att organisationens 

arbetsmetodik, specifikt olika management avdelningars arbetsmetodik, även utvärderades i en 

viss utsträckning – en naturlig följdeffekt av utvärderingsprocessen. Ett exempel på detta är i 

fallet företagets bristande mätningar och informationstillgång över dimensioner – där särskilt 

kvalitetsavdelningen utgör ett illustrerande exempel. Utvärderingsprocessen fick effekten att 

problematiken belystes rörande att de inte hade varken mätningar eller någon vidare uppfattning 

över servopressens faktiska kvalitetseffekter, såsom TPY, Scrap & Rework etc. Processen 

resulterade i insikten om problematiken avseende detta, och behovet att starta ett projekt att 

åtgärda dessa problem (vilket nu är planerat). Eftersom utvärderingsprocessen innebar att jag 

diskuterade en mängd specifika utvärderingspunkter och prestationsmätningar möjliggjorde 

detta även en form av åtgärdsförslag – då det belyste vad för mätningar som är av vikt att utföra 

och vilken information som bör framgå. 

Ett annat exempel från fallet är att utvärderingsprocessen belyste problematiken med företagets 

kostnadskalkylering – att den inte integrerade produktivitetsaspekten vid kalkylering av 

maskintimkostnaden; varför bedömningen av lönsamheten att köra artiklar i olika maskiner 

skänker en snedvriden bild. Eftersom utvärderingsprocessen innebar en kalkylering av 

produktiviteten, via specialutformad metodik, kunde detta problem bemötas med en konkret 

åtgärd. 

5.2.3 Beslutsunderlag och lärdomar för framtida automatiseringsinvesteringar 

Det empiriska testet framhäver att ytterligare ett bidrag av utvärderingsprocessen med PLIMA 

var att det resulterade i tillämpbart beslutsunderlag och lärdomar för framtida 

automatiseringsinvesteringar.  Detta framgår först och främst i fallet av självklarhet i form av 

företaget uttryckligen framhäver att de nu ämnar tillämpa utvärderingsresultatet för framtida 

automatiseringsinvesteringar, och att det möjliggör för dem (Gnotec Kinnared AB) att upp mot 

de österrikiska ägarna argumentera och formulera investeringsförslag utifrån ett mycket mer 

djupgående informationsunderlag än tidigare. Utöver att det uttryckligen konstaterats av 

företaget så framgår det naturligt i det empiriska testet – genom att utvärderingen ger en 
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flerdimensionell djupgående förståelse av en utförd investering, där problem och åtgärder även 

belyses, skänker detta insikter att beakta vid nya investeringar. Exempel på detta i fallet är 

arbetsmiljöproblematiken, särskilt avseende ljudnivån – vid framtida investeringar är det viktigt 

att betänka möjligheten till att inkapsla högljudda maskindelar, eftersom detta i vissa fall utgör 

tillval som inte är möjliga i efterhand. Ett annat exempel i fallet är LoA värderingen avseende 

att maskinen inte var optimerad avseende automatiseringen. Istället för att hantera den 

problematiken i efterhand kan detta beaktas inför en investering – besparar kostnader i form av 

att maskinen inte är i drift utan att vara optimerad, men även undgå problematiken att det i 

efterhand inte är möjligt att göra alla de tillval som är möjliga i förhand (vilket i fallet 

exempelvis framträdde avseende en ”moving bolster” lösning för vidare automatisering av 

deluppgiften verktygsbyte). 

Vad som även uppenbarade sig i fallet var att utöver att bidra till framtida 

automatiseringsinvesteringar, utgjorde ett särskilt viktigt bidrag för framtida investeringar av 

servotekniken. Eftersom företaget stod inför en viktig förändring och strategiskt val inför sin 

framtida verksamhet, hade de stort behov av en djupare förståelse av hur sin första investering 

av servotekniken faktiskt påverkade deras verksamhet. Exempel på hur detta kommer tillämpas 

för framtida investeringar av servoteknik är exempelvis att företaget nu har en kvantitativ 

produktivitetssiffra (bland det viktigaste parametern för att utföra investeringen), kombinerat 

med en djupare studie av hur denna utspelar sig på deras 19 högst belagda artiklar; varför 

företaget inte för framtida beslut nu inte behöver förlita sig på ett enskilt test av verktyg hos 

leverantören för att studera servoteknikens potential (ett test som i efterhand visade sig ge en 

överdriven siffra).  

Utifrån ett generaliseringsperspektiv kan därför bidraget uppdelas till att skänka 

beslutsunderlag och lärdomar för framtida investeringar inom automatisering, och särskilt för 

framtida liknande investeringar inom automatisering (såsom servotekniken). 

En sista lärdom som urskiljer sig i fallet är att utvärderingen av kalkyleringsarbetet, särskilt 

granskningen av kalkylvariablerna, skänker viktiga förbättringsimplikationer för framtida 

investeringar av automatisering. De två mest illustrerande exempel från fallet är problematiken 

med och underskattandet av utbildningskostnaderna, samt att företaget för 

servotekniksinvesteringar nu i sina skattningar av framtida inbetalningar inte behöver utgå ifrån 

en riskjusterad produktivitetssiffra baserad på leverantörstestet. Kalkyleringsarbetet har därmed 

förfinas inför kommande investeringar, särskilt avseende att skattningar av framtida 

kassaflöden kan göras med mer säkerhet.  
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5.2.4 Mervärde av utvärderingsprocessen i sig 

Vad som framgick i det empiriska testet var även att själva utvärderingsprocessen i sig gav ett 

mervärde för företaget. I processen involverades flera avdelningar och personer i samtal och 

diskussioner vilket möjliggjorde att viktiga personer från olika avdelningar bringades samman 

där de kunde dela sina tankar och åsikter utifrån sina perspektiv. Silostrukturen och 

avdelningsfokuseringen bröts med andra ord, vilket resulterade i att personer kunde diskutera 

och framföra saker emellan varandra vilket de inte ha gjort tidigare. Ett särskilt illustrerande 

exempel av detta i fallet var emellan kvalitetsavdelningen och operatörerna. Operatörerna 

kunde framföra viktiga erfarenheter och kunskap som bidrog till att kvalitetspersonalen kunde 

utveckla sitt arbete; där insikten efteråt var att de uttryckligen konstaterade att det är viktigt i 

framtiden att operatörerna involveras mer i arbetet. Eftersom utvärderingsprocessen är av 

flerdimensionell karaktär blir naturligt olika avdelningar involverad i processen, vilket bidrar 

till att företaget går ihop som en helhet snarare än att fastna i avdelningstänket. 

Utvärderingsprocessen i sig utgör således ett mervärde för företaget. 

5.2.5 Lärdomar 

Ett sista bidrag som framgick av det empiriska testet var att PLIMA fick en utbildande effekt 

för företaget. Eftersom modellen är utformad för att på generaliserat plan uppvisa samtliga 

relevanta dimensioner och utvärderingspunkter att beakta vid investeringar av automatiseringar 

– fick detta effekten att företaget tog lärdomar av vilka parametrar som är viktiga att studera – 

både avseende redan utförda investeringar men även framtida investeringar. Detta visade sig 

särskilt viktigt avseende LoA dimensionen – då denna analys gav en utbildande effekt och 

uppvisade vikten av att studera optimeringspotentialen av automatiseringen. Ett annat tydligt 

exempel från fallet var arbetsmiljödimensionen – en dimension som i fallet fått en underordnad 

betydelse. Arbetsmiljön är viktig först och främst utifrån ett mänskligt perspektiv, men även 

utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Effekten av utvärderingsprocessen var att företaget 

tog lärdomar avseende hur viktig denna dimension är – särskilt av kopplingarna emellan 

perspektiven. 

Modellen har även en lärande effekt för respektive avdelning som tar del av resultatet, eftersom 

de får en integrerad förståelse av perspektiv och dimensioner som ligger utanför deras 

avdelning. Exempel på detta är särskilt operatörernas perspektiv som integreras för övriga 

avdelningar, eller också hur det produktionstekniska perspektivet integrerades för det 

företagsekonomiska (såsom anpassning av kalkylerna för mer representativa siffror). 
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5.2.6 Bidrag av tillämpning av PLIMA – summerad tabell 

Resultatet av ovanstående avsnitt, och därmed de bidrag som i det empiriska testet PLIMA 

tillämpningen resulterade i, summeras i tabell 5.2  

Tabell 5.2 – Bidrag av tillämpning av PLIMA – egen illustration 

Bidragsområde Förklaring 

Flerdimensionell utvärdering av 

automatiseringsinvestering inom produktion 

- Flerdimensionell djup förståelse av investering 

i automatisering inom produktion och dess 

påverkan på verksamheten 

- Tillför underlag för styrning och drift av 

verksamheten (flera avdelningar) 

- Utvärderar optimeringspotential av investering; 

identifierar problem & bidrar med konkreta 

åtgärder 

Utvärdering av avdelningars arbetsmetodik - Identifierar problem med avdelningars 

arbetsmetodik & bidrar med konkreta åtgärder 

Beslutsunderlag och lärdomar för framtida 

automatiseringsinvesteringar 

- Den flerdimensionella djupare förståelsen, och 

de identifierade problemen och föreslagna 

åtgärderna, skänker beslutsunderlag & lärdomar 

för framtida automatiseringsinvesteringar, 

särskilt för liknande 

automatiseringsinvesteringar 

Mervärde av utvärderingsprocessen i sig - Bryter avdelningsstruktur; för samman 

avdelningar till gemensamma samtal och 

diskussioner för utbyte av kunskap och 

erfarenheter 

Lärdomar - Modellens generalisering möjliggör en 

utbildning av vilka dimensioner och 

utvärderingspunkter som är viktiga att studera 

avseende utförda och framtida 

automatiseringsinvesteringar 

- Utbildar avdelningar att tänka utifrån andra 

avdelningars perspektiv 

 

5.3 Automatiseringsinvesteringar inom produktion – lärdomar 
Utifrån erfarenheterna av att utföra utvärderingsprocessen och studien, samt av vad som betonas 

inom tidigare forskningsartiklar, går det urskilja viktiga lärdomar av 

automatiseringsinvesteringar inom produktion. Dessa lärdomar kan betraktas som viktiga 

beaktningspunkter för automatiseringsinvesteringar inom produktion – för att öka 

sannolikheten att en investering i och implementering av automatisering blir framgångsrik.  

Metodiken, likt förtydligades i 2.4 Analytisk metod, följer samma metodik som för ovanstående 

två avsnitt; en kategorisering inom områden har skett – vilket resulterade i åtta områden. 

Strukturen för avsnittet följer därför dessa områden, där ett avslutande avsnitt summerar 

resultaten. 
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5.3.1 Automatiseringsparadoxen 

Automatiseringsparadoxen utgör en viktig beaktningspunkt vid automatiseringsinvesteringar; 

vilket kan konkretiseras ner till följande budskap – glöm inte bort människan. Likt 

automatiseringsparadoxen belyser ska en försiktig tolkning göras av definitionen att det handlar 

om en ersättning av människor med teknologi – eftersom också en följdeffekt är att nya former 

av arbetsuppgifter skapas där människan i flera avseenden innehar en mer kritisk roll (Autor 

2015; Bessen 2016; Frohm 2008). Det var delvis av denna anledning som en egen definition 

utvecklades i studien - för att integrera in vikten av vad automatiseringsparadoxen belyser. 

Detta framgår av inslaget ”delvis eller fullständigt” ersättande – det vill säga automatisering 

anspelar inte enbart på ett fullständigt ersättande (inga människor involverade – LoA 7 nivåer), 

utan även delvisa ersättande. I verkligheten, med dagens teknologiska tillämpning, är det sällan 

tal om fullständiga automatiseringar inom produktion (Frohm 2008); varför budskapet ”glöm 

inte bort människan” är särskilt viktigt för dagens former av automatiseringar inom produktion. 

Att inte bortglömma människan, och vikten av arbetsmiljöfrågor, är först och främst viktigt 

utifrån ett mänskligt välbefinnande perspektiv. Detta är av särskild vikt för 

automatiseringsinvesteringar eftersom de ofta är förknippade med kraftiga 

produktivitetsökningar – ifall inte detta bemöts utifrån ett arbetsmiljöperspektiv kan det få stora 

negativa effekter på människan; såsom ökad mental och fysisk belastning på grund av 

taktökningen. 

Det är dock även av avgörande vikt utifrån ett effektiviseringsperspektiv; människan innehar 

en kritisk roll för att realisera potentialen av en automatiserad lösning - såsom produktiviteten. 

I Gnotec Kinnared AB (fallet) framgick detta tydligt - utfallet av servopressen är helt beroende 

av människan – hur maskinen optimeras, hur effektivt driftstopp bemöts, tiden för stopptid 

avseende verktygsbyte, coilbyte, pall/box byte etc. En god arbetsmiljö innebär därför även en 

optimering av investeringen; effekter såsom rimlig fysisk och mental belastning, motivation, 

engagemang etc. styr logiskt utfallet av hur effektivt potentialen av automatiseringen kan 

realiseras.  

Att inte bortglömma människan anspelar även på utbildningsaspekten; för att säkerställa att 

operatörerna driver den automatiserade maskinen optimalt krävs ofta utbildning. I fallet var 

detta tydligt – en investering i utbildning innebar en nödvändighet för att kunna effektivisera 

utfallet av servopressen. Detta ger även en implikation av vikten av god arbetsmiljö utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv; ifall en arbetsmiljö försämras kraftigt finns det risk att utbildad 
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personal lämnar företaget – vilket skapar en ond cirkel i form av att mer resurser måste 

spenderas och maskinen riskerar att stå stilla på grund av personalbrist. 

Level of automation konceptet, mer specifikt Frohms (2008) variant, är ett särskilt fördelaktigt 

konkret verktyg för att underlätta detta beaktande. Likt arbetsmiljö begreppet belyser LoA 

konceptet uppdelningen i fysiska och kognitiva aktiviteter – där uppgiftsfördelningen emellan 

människa och maskin belyses. Detta möjliggör att om exempelvis den mentala belastningen 

visar sig kraftigt ökat hos operatörer, kan LoA konceptet tydliggöra vilka kognitiva aktiviteter 

som utförs av människan – och möjligheten för att fördela över dem till maskinen (för att på så 

vis bemöta arbetsmiljöförsämringen). I fallet uppenbarade sig fördelen av denna kombination 

– arbetsmiljöförändringen kunde bemötas med en konkret rekommendation, som resulterade ur 

LoA-utvärderingen.  

5.3.2 Realisera effektiviteten  

En automatiseringsinvestering kan betraktas som en investering i en effektiviseringspotential – 

för att kunna realisera effektiviseringen krävs beaktande och bemötande av en mängd faktorer. 

Det handlar således inte om enbart att utföra en automatiseringsinvestering och ”sen är det 

färdigt” – viktiga faktorer måste bemötas för att fullständigt kunna dra nytta av investeringen. 

Detta framgick tydligt i fallet, och något som företaget uttryckligen poängterade som en viktig 

lärdom av sin investering. De mest tydliga faktorerna som går urskilja från fallet är, utöver den 

ovandiskuterade automatiseringsparadoxen, mjukvaruoptimering för respektive artikel, 

optimering av vilka artiklar som belägger maskinen (dyrbar tid utnyttjas för mest nytta), 

inlärning och utbildning för involverad personal (särskilt operatörer) – en komplexare 

produktion kommer inte av sig själv,  optimering av automatiseringen avseende respektive 

deluppgifter, samt optimering av produktionsverktygen (även om äldre verktyg går utnyttja 

resulterar optimerade verktyg i högre effektivitet).  

5.3.3 Anpassning av arbetsmetodiken 

Ny teknologi skapar nya förutsättningar; det är därför viktigt att inte fastna i traditionella 

arbetsmetodiker och negligera de behövliga anpassningar som bör ske. 

För att exemplifiera utgör diskussionerna av Kaplan och Atkinson (1998) en sådan behövlig 

anpassning avseende investeringskalkyleringen; att kvantifiera effekterna av investering i ny 

teknologi i form av ökade kostnader för utbildning och inlärning, och optimering av mjukvara. 

I fallet uppenbarade sig detta – då kalkyleringen underskattande vikten av just 

utbildningskostnader. Likaså behöver kalkyleringen, och investeringsbeslutsarbetet, 
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inkorporera förståelse och innebörden av optimeringspotentialen av automatisering – i likhet 

vad LoA understryker. Ytterligare exempel, vilket framgick i fallet, är hur den nya teknologin 

ställde krav på nya anpassade metodiker för att optimera körning av artiklar och placering av 

tillverkningsorder. I likhet med vad som konstaterade ovan – ny teknologi skapar nya 

förutsättningar; för att kunna maximera fördelarna av teknologin krävs en anpassning. 

5.3.4 Anpassning av produktionsflöde 

I likhet vad PLIMA modellen understryker är det viktigt att inte enbart betrakta investeringen i 

ett mikroperspektiv; utan även utifrån ett makroperspektiv där hela produktionsflödet beaktas. 

Varför detta är av särskild vikt för automatiseringsinvesteringar är på grund av det ofta handlar 

om kraftiga produktivitetsökningar. Det är därför särskilt viktigt att säkerställa att resterande 

produktionsflöde är anpassat – så att inte produktivitetsförändringen på maskinnivå äts upp av 

ineffektiviteter i resterande flöde. 

I fallet framgick vikten av detta, då företaget hade utfört flera anpassningar både före och efter 

investeringen i den automatiserade 400ton servopressen. Eftersom företaget redan hade en 

högautomatiserad anläggning i form av industriella robotar för att utföra efterbehandling 

(svetsning) utgjorde det i fallet en ”enklare anpassning”. Däremot behöver inte detta 

nödvändigtvis vara fallet – varför denna beaktningspunkt bör betraktas som extra kritisk ifall 

ett företag inte tidigare implementerat automatisering i någon större utsträckning. 

Det är särskilt viktigt att inneha kunskap och förståelse över detta – då prestationsmått och 

dylikt ofta inte kan ge en tillräcklig bild med tanke på komplexiteten att fånga kausala 

förhållanden mellan mikro och makronivåer (vilket i fallet var tydligt). 

5.3.5 Investering i ett paket 

Vad som framgick som en ytterligare viktig lärdom utifrån företag av sin investering i den 

automatiserade servopressen var vikten av att säkerställa att de olika delarna av pressen 

”pratade samma språk”. Pressen, likt 4.5.3.1 Processbeskrivning tydliggör, består inte enbart 

att själva pressningsmaskinen – utan även ett riktar- och matarverk. I fallet valde företaget att 

inhandla samtliga från den tyska leverantören Schuler – något som i efterhand visat sig ge 

fördelar till följd av att de är designade att fungera för varandra. Även om denna lösning 

utgjorde en dyrare investering än att exempelvis inhandla från en övrig leverantör – hade risken 

varit att servopressen inte hade kunnat drivas lika effektivt. Denna erfarenhet delades av 

företaget, och det gavs exempel av företaget från fall när denna problematik har uppstått. Det 

är därför av hög vikt att vid automatiseringsinvesteringar betrakta den teknologiska lösningen 

som ett paket, där fokus fäst vid att säkerställa effektiviteten kan realiseras vid implementation 
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- så inte en dyr investering utförs för att sedan drivas ineffektivt till följd av en ”inbesparing” 

av en relativt mindre kostsam tillhörande maskin. 

5.3.6 Investera i en optimerad automatisering från början 

I fallet framgick problematiken med att inte investera i en optimerad automatisering från början 

– servopressen drivs inte optimalt till följd av att deluppgiften pall- & boxbyte utförs på ett 

ineffektivt sätt; vilket både resulterar i onödig arbetsmiljöförsämring samt ineffektiv körning 

av maskinen under dyrbara maskintimmar. Genom att inför beslutet tagit hänsyn till 

optimeringsaspekten av automatiseringen, vilket LoA verktyget kan utnyttjas för, hade dessa 

problem kunnat undgås. Ytterligare en viktig aspekt avseende detta är att vissa tillval inte är 

möjliga att implementera i efterhand (såsom ”moving bolster” lösningen i fallet”).  

5.3.7 Förstå vikten av verksamhetsnära kunskap 

Vad som framgick i fallet var att den nya teknologin och komplexare produktion medföljde att 

flera management avdelningar hade svårigheter att förstå hur maskinen faktiskt har påverkat 

verksamheten. Det som komplicerade fallet ytterligare var avsaknaden av prestationsmått på 

maskinnivå, vilket är något som även kan förväntas i övriga fall då specifika mått i flera 

avseenden är mer komplicerade än aggregerade. Vad som visade sig vara värdefullt i detta 

scenario, vilket utmynnade sig av PLIMA tillämpningen, var vikten av operatörernas 

verksamhetsnära kunskap. Dessa operatörer besitter viktig kunskap, och det visade sig 

exempelvis hur kvalitetsavdelningen i fallet, vilka saknade både förståelse och mätning av det 

faktiska kvalitetsutfallet, kunde få värdefull information av operatörerna – där de uttryckligen 

framhävde att denna kontakt var något de inte hade betänkt tidigare; och något som de nu ämnar 

utnyttja för vidare styrning.  

Kontentan av det här är att automatisering och en övergång till komplexare produktion innebär 

att verksamhetsstyrningen och arbetet för olika managementavdelningar kompliceras – varför 

det är viktigt att utgå ifrån den kunskap som faktiskt finns inom organisationen. Sådan kunskap 

finns naturligt hos de människor som dagligen driver maskinen, såsom operatörer, eller övrig 

personal som är högt kunniga inom maskinen. Bemötandet bör därför vara att inte fastna i en 

silokultur, utan bryta avdelningsgränserna och inbjuda till samtal och kunskapsutbyte av övriga 

personal inom organisation. Detta är av särskild vikt när det råder stor avsaknad av 

prestationsmått, och där förståelsen är bristande.  
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5.3.8 Betrakta automatisering inom produktion som två särskilda 

automatiseringar 

Likt Frohms (2008) utvecklade LoA koncept antyder är det viktigt att betrakta automatisering 

inom produktion som två särskilda typer av automatisering. Varför detta är viktigt är att det 

minskar risken av att misstolka automatisering som att enbart anspela på ett fysiskt ersättande 

av människor med teknologi – vad LoA Mechancial & Equipement skalan fokuserar vid. Den 

andra formen av automatisering som även är viktig att beakta vid investeringsbeslutet är i vilken 

utsträckning informationen och kontrollen ska automatiseras – vad LoA Information & Control 

skalan fokuserar vid. En viktig konkret beaktningspunkt för en automatiseringsinvestering som 

skalan skänker är exempelvis vid automatiserade uppgifter (LoA M&E 5-7) ifall maskinen ska 

korrigera felen då de uppstår (LoA I&C 6), eller om det ska vara formen av ett alarm där 

maskinen signalerar vid fel för att låta människan korrigera dem (LoA I&C 5 – vilket var 

lösningen i fallet). Eftersom en alarmerande lösning naturligt är mycket billigare än en 

automatisk felkorrigeringslösning är det rimligt att flera beslut inom företag kommer falla på 

detta. Detta framgår även ifall Druckers (2007) diskussion om knowledge workers beaktas; hur 

inom produktion arbetsuppgifter för människor har övergått från fysiska till mer kognitiva 

uppgifter (såsom övervakning, problemlösning vid ex. maskinfel).  

Kontentan av det här är att det är viktigt att inte enbart betrakta automatiseringen inom 

produktion som den mer självklara fysiska automatiseringen; utan även som en automatisering 

av information och kontroll. Fördelen är att detta även minskar risken för att 

automatiseringsparadoxen bortglöms, eftersom människans roll framgår mer tydligt 

(exempelvis om en alarmerande lösning väljs – människan är den som korrigerar fel). 

5.3.9 Summering av resultat 

Resultatet av ovanstående avsnitt, och därmed av viktiga lärdomar som kan dras av 

automatiseringsinvesteringar inom produktion, summeras i tabell 5.3. 
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Tabell 5.3 – Viktiga beaktningspunkter för automatiseringsinvesteringar inom produktion – egen 

illustration 

Beaktningspunkter Förklaring 

Automatiseringsparadoxen - Glöm inte bort människan – kritisk roll vid 

automatisering 

- Viktigt först och främst utifrån perspektiv 

mänskligt välbefinnande, men även ur 

företagsekonomiskt perspektiv 

- Innebär fokus på arbetsmiljö och utbildning 

- LoA – ett konkret effektivt verktyg  

Realisera effektiviteten - Investering = effektiviseringspotential; för att 

realisera potentialen krävs bemötande av flera 

faktorer 

- Faktorer såsom automatiseringsparadoxen, 

mjukvaruoptimering, optimering av placering av 

artiklar, utbildning för komplexare produktion, 

optimering av automatiseringen, optimering av 

produktionsverktyg. 

Anpassning av arbetsmetodiken - Ny teknologi skapar nya förutsättningar – 

viktigt med anpassning av arbetsmetodiken 

- Exempel på behövliga anpassningar: 

kvantifiera merkostnader för komplexare 

produktion, inkorporera optimeringspotential i 

investeringsbeslutsarbete, anpassade metodiker 

för artikeloptimering och placering. 

Anpassning av produktionsflöde - Säkerställ att produktivitetsökning (ofta 

kraftig) på maskinnivå även kan realiseras av 

resterande produktionsflöde – kräver anpassning 

- Komplext kausalt förhållande, prestationsmått 

ger sällan tillräcklig bild – ställer krav på 

kunskap och förståelse 

Investering i ett paket - Betrakta investeringen som ett paket; säkerställ 

att tillhörande maskindelar fungerar effektivt 

ihop 

Investera i en optimerad automatisering från 

början 

- Investera i en optimerad lösning från början; 

dyrbar maskintid bör ej utnyttjas för ineffektiv 

körning, samt besparar ev. arbetsmiljöproblem 

- Vissa tillval är ej möjliga att implementera i 

efterhand 

- LoA-utvärdering ett konkret effektiv verktyg 

Förstå vikten av verksamhetsnära kunskap - Komplexare produktion kan innebära 

svårigheter för managementavdelningar – 

särskilt då prestationsmått är bristande 

- Viktigt med kunskapsutbyte emellan 

avdelningar – operatörer särskilt viktiga 

Betrakta automatisering inom produktion som 

två särskilda automatiseringar 

- Tillämpa LoA-konceptets uppdelning; 

Mechanical & Equipment och Information & 

Control 

- Viktigt då automatiseringsinvestering inom 

produktion avser automatisering avseende båda 

aspekterna 
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Kapitel 6 
 

Slutsats 
 

Inom detta kapitel kommer studiens slutsatser och tillhörande diskussioner att presenteras. 

Slutsatserna och diskussionerna är grupperade inom fem huvudsakliga områden, där 

kapitalstrukturen följer dessa. Inom det första avsnittet berörs PLIMA - där 

utvärderingsmodellens validitet, underlag, värde och tillämpning diskuteras. Detta avsnitt 

efterföljs av lärdomar som kan dras av automatiseringsinvesteringar inom produktion, för att 

sedan övergå till ett avsnitt avseende automatiseringens framväxt och betydelse i samhället. 

Efter dessa avsnitt presenteras det samlade utvärderingsresultatet av Gnotec Kinnareds 

investering i en automatiserad 400ton servopress. Kapitlet avslutas sedan med att diskutera 

möjligheter för framtida forskning. 

6.1 PLIMA – utvecklad utvärderingsmodell för 

automatiseringsinvesteringar inom produktion 
Syftet med studien var att bidra med fördjupad kunskap och förståelse av 

automatiseringsinvesteringar inom produktion och den påverkan de har på verksamheter – där 

en flerdimensionell utvärderingsmodell ämnades utgöra ett konkret verktyg för att skapa sådan 

kunskap och förståelse. För att syftet ska kunna uppfyllas krävs det att modellen kan bedömas 

som valid och funktionell – varför första underavsnittet inom detta avsnitt kommer beröra 

slutsatsen avseende detta. Förutom validiteten finns ytterligare viktiga slutsatser att framföra; 

vilka är grupperade inom tre efterföljande avsnitt. Dessa berör medvetenhetsdiskussioner kring 

att testet utgörs av ett fall, hur värdet av utvärderingen påverkas av personen/personerna som 

utför utvärderingen, samt en diskussion avseende när PLIMA bör tillämpas. 

6.1.1 Valid utvärderingsmodell? 

Resultatet av modellutvecklingsprocessen illustreras i figur 5.1 och tabell 5.1; PLIMA – en 

flerdimensionell utvärderingsmodell för automatiseringsinvesteringar inom produktion. För att 

PLIMA ska kunna uppfylla syftet med studien krävs det att modellen kan bedömas som valid; 

vilket i studien testades genom att tillämpa PLIMA på ett verkligt empiriskt fall. Utfallet av 

testet visade att PLIMA kunde tillämpas för att utföra en flerdimensionell utvärdering av en 

automatiseringsinvestering inom produktion. Resultatet innebar att en djupare förståelse 

skänktes av automatiseringsinvestering och dess påverkan på en verksamhet, där även 

optimeringspotential av investeringen (problemidentifiering & åtgärdsförslag) generades av 
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utvärderingen. Tillämpning av PLIMA visade sig även i testet generera ytterligare bidrag (tabell 

5.2), utöver de direkta bidrag som modellen är utformad för.  

PLIMAs funktionalitet och uppfyllande av utgångspunkter kunde bekräftas av det empiriska 

testet. Modellen och modellspecificeringen kunde med sin generaliserade utformning uppfånga 

i fallet samtliga relevanta dimensioner och utvärderingspunkter. Balansen mot situationshänsyn 

äventyrades inte; eftersom utrymme lämnades att låta situationen avgöra vilka punkter som är 

av relevans i det aktuella fallet att utvärdera. Hur aspekten uppfångas av modellen genom att 

metodiken specificeras för respektive dimension; där vikten av en kombination av metodiker 

(datatriangulering) även tydliggörs. Modellen möjliggjorde även en kombination av 

detaljfokusering och aggregerad flerdimensionell uppfattning; samtidigt som detaljer studeras 

för respektive utvärderingspunkt och dimension, lyfts dessa även upp på aggregerad nivå för 

att skapa en flerdimensionell uppfattning. 

Slutsatsen är därför att PLIMA, enligt det empiriska testet, kan bedömas som en valid modell 

för att utföra utvärderingar av automatiseringsinvesteringar inom produktion. Det går även dra 

slutsatsen att PLIMA vid tillämpning, enligt det empiriska testet, resulterar i fler bidrag utöver 

det huvudsakliga bidrag som modellen är utformad för. 

6.1.2 Baserat på ett empiriskt test - medvetenhet 

Slutsatserna ovan är baserade på ett empiriskt test; för att ytterligare stärka bedömningen av 

modellens funktionalitet och validitet behöver fler empiriska tester utföras.  

Utförandet av fler empiriska tester kan resultera i att PLIMA behöver justeras eller förfinas. I 

vissa fall kanske modellen är otillräcklig för att uppfånga samtliga relevanta 

utvärderingspunkter – vilket kräver ett bemötande. Det kanske även framgår efter flera 

empiriska fall att ytterligare utrymme för generalisering är möjlig. Exempelvis kanske vissa 

automatiserade maskiner möjliggör en liknande alternativ metodik för utvärdering då 

prestationsmått saknas; varför situationsspecifika metodiken för vissa fall då hade kunnat 

generaliseras ytterligare. Likaså med valet av relevanta utvärderingspunkter; vissa fall kanske 

uppvisar liknande mönster – varför ytterligare generalisering kan möjliggöras. 

De ytterligare identifierade bidragen (mervärdet) avseende modellen är naturligt beroende av 

fallet som studeras; i vissa fall kanske exempelvis avdelningars arbetsmetodiker inte är präglade 

med några större problem varför detta bidraget ej blir relevant. Det kanske även visar sig vid 

fler empiriska tester att ytterligare bidrag går identifiera, eller att liknande mönster även 

avseende bidragen återkommer i fall; varför ytterligare generalisering kan möjliggöras. 
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Modellutvecklingen av PLIMA ska därmed inte betraktas som färdig. Det kommer krävas fler 

empiriska tester för att ytterligare stärka och förfina modellen. 

6.1.3 Värdet av en utvärdering är beroende av utvärderings 

personens/personernas förmåga 

Resultatet av en utvärderingsprocess i verkliga kontexter, och därmed bidraget till verkliga 

företag, är naturligt starkt beroende av personen/personerna som utför utvärderingen. Det krävs 

en förmåga att kunna utföra en djupgående analys av variabler både isolerat och kombinerat, 

där komplexa samband måste integreras snarare än negligeras. Det är viktigt att inte data 

misstolkas och att felaktiga slutsatser dras. Vikten av detta framgick med all tydlighet av 

fallföretagets tidigare erfarenheter – hur ett par IT-konsulter, som förvisso var experter på att 

framtaga data, misstolkade data och därmed presenterade en snedvriden bild för företaget. Vad 

som därför är av särskilt hög vikt i en utvärderingsprocess är att det ställer krav på medvetenhet 

hos personen/personerna som utför det – en medvetenhet om vad olika data olika data faktiskt 

kan säga om verkligheten; och vilka slutsatser som faktiskt kan dras av detta. Verkligheten är 

komplex och svåranalyserad; varför dessa punkter utgör en naturlig prägel på alla former av 

studier där strävan är att skänka en representativ bild av verkligheten. 

6.1.4 För vilka investeringar bör PLIMA tillämpas? 

Nyttan av en PLIMA tillämpning, och av en djupare förståelse av en automatiseringsinvestering 

inom produktion och dess påverkan på en verksamhet, får naturligt störst effekt då det avser 

strategiska investeringar. I fallet utgjorde den automatiserade servopressen en sådan investering 

– servopress teknologin utgjorde ett avgörande beslut för Gnotecs framtida överlevnad och 

företaget hade därför, vilket de uttryckligen framhävde, ett stort behov av den kunskap och 

förståelse som denna studie kunde bidra till dem. Det är även logiskt att en utvärderingsprocess 

som fäster vikt vid komplexa samband och djupgående analys är mest applicerbar för just 

strategiska investeringar – eftersom det måste naturligt finnas en nytta med att lägga ned de 

resurser som krävs för att kunna utföra en sådan utvärdering. 

Är PLIMA att bedöma som irrelevant för investeringar såsom taktiska och operativa? Svaret på 

den frågan är nej, men det innebär naturligt att en anpassning måste ske så att inte nyttan av att 

utföra utvärderingsprocessen understiger kostnaderna. Det är av delvis detta skäl varför 

situation utgör en viktig prägel i modellen; att låta situationen avgöra vad som är av relevans 

att utvärdera. Vid en operativ investering kommer det exempelvis inte vara av relevans att 

utvärdera i samma utsträckning som vid en strategisk investering; varför situationen logiskt 

måste styra.  
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Vad som dock går framföra är att fler empiriska tester av operativa och taktiska investeringar 

kan visa att modellen kan anpassas i ytterligare utsträckning för just sådana investeringar. Ifall 

exempelvis liknande mönster uppvisas avseende vad som är av relevans att utvärdera finns det 

möjligheter för att anpassa PLIMA för just sådana investeringar. 

6.2 Automatiseringsinvesteringar inom produktion – lärdomar  
Utförandet av utvärderingsprocessen och studien resulterade i att viktiga lärdomar kunde 

framhävas avseende automatiseringsinvesteringar inom produktion, vilka presenteras i tabell 

5.3. Syftet med dessa lärdomar är att bidra med fördjupad kunskap över beaktningspunkter och 

utmaningar som är associerade med automatiseringsinvesteringar inom produktion. Genom att 

inkorporera och bemöta dessa kan företag öka sannolikheten att en investering i och 

implementering av automatisering inom produktion blir framgångsrik. Lärdomarna kan 

utnyttjas både av företag som redan har utfört en automatiseringsinvestering inom produktion, 

och av företag som tidigare saknar erfarenhet och planerar att utföra sådana investeringar. 

6.3 Automatiserings framväxt och betydelse i samhället 
Automatisering har under modern tid revolutionerat företag; särskilt inom industriella länder. 

Utvecklingen av automatisering har under de senaste åren präglats av hög hastighet, och det 

finns inga indikationer på att detta skulle avta; snarare tvärtom. I en tid präglad med konstant 

förändring, och ett ökat behov av teknologiska innovationer, är det avgörande vikt att företag 

förhåller sig till detta; att anpassning, snarare än negligering, utgör strategin. Detta är av särskilt 

vikt för tillverkande företag inom industriella länder såsom Sverige – eftersom automatisering 

inom produktion i de flesta fall utgör en oundviklig förutsättning för att upprätthålla 

konkurrenskraften. För att kunna anpassa sig efter denna utveckling, och för att kunna utnyttja 

teknologin på ett optimalt sätt, krävs kunskap och förståelse av automatiseringsinvesteringen 

och dess påverkan på verksamheten. En automatiseringsinvestering är inte att likställa med 

övriga investeringar; automatisering skänker unika implikationer.  

Resultatet av denna studie bistår samhällsutvecklingen och företagets behov av anpassning 

genom att djupare kunskap och förståelse av automatiseringsinvestering kunde framhävas. 

PLIMA modellen utgör ett konkret applicerbart verktyg vilket visade sig resulterade i en sådan 

kunskap och förståelse. Lärdomarna av automatiseringsinvesteringar inom produktion bidrar 

ytterligare med sådan kunskap och förståelse – vilka kan utnyttjas av företag som antingen har 

eller saknar tidigare erfarenhet av automatiseringsinvesteringar inom produktion. 
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6.4 Utvärderingsresultat – Gnotec Kinnareds investering i automatiserad 

400ton servopress 
Det fullständiga utvärderingsresultatet summerades och presenterades i tabell 4.10 och 4.11. 

Slutsatsen som kan dras av utvärderingen är att investeringen utgjorde en särskild avgörande 

och strategisk viktig investering. Servotekniken är framtiden för pressar och företagets 

verksamhet – det var därför av avgörande vikt att företaget vågade investera i teknologin för att 

inte hamna efter sina konkurrenter. 

Produktivitetshöjningen, vilket för företaget utgjorde ett av huvudskälen för investeringen, 

visar sig i resultatet vara den mest tydliga förändringen. Ökningen har nått upp till företagets 

förväntning – i vissa fall även överstigit förväntningarna. 

Utifrån ett lönsamhetsperspektiv är bedömningen att investeringen har varit otroligt lönsam; 

med en indikerad internränta på ungefär 84%. Vad som även framgår av utförda kalkyleringar 

är att det är mer lönsamt per maskintimme att köra artiklar i servopressen relativt de jämförbara 

pressarna. 

Investeringen är dock ej att betrakta som optimerad; det finns viktiga problem att åtgärda vilket 

tabell 4.11 summerar. De mest kritiska problemen är arbetsmiljöförsämringen, ej optimerad 

automatisering samt problematiken med utbildade operatörer. Genom att tillämpa min 

rekommendation avseende att utföra en följdinvestering i en automatiserad maskin som övertar 

uppgiften pall- & boxbyte, kan samtliga dessa problem bemötas av samma åtgärd. 

Slutsatsen av utvärderingen är därför att investeringen kan betraktas som en framgångsrik, och 

nödvändig, investering för företaget. Det är dock viktigt för att realisera den fulla potentialen 

av investeringen att de identifierade problemen åtgärdas. 

6.5 Framtida forskning 
I likhet med vad som diskuterades ovan krävs det att fler empiriska tester av PLIMA utförs. 

Ifall flera empiriska tester utförs, av flera olika typer av automatiseringsinvesteringar inom 

produktion, möjliggör detta ett större underlag för att ytterligare stärka och förfina PLIMA. Vad 

som är av särskilt intresse är att försöka urskilja liknande mönster mellan olika typer av 

automatiseringsinvesteringar inom produktion – då detta hade möjliggjort ytterligare 

generaliseringar inom PLIMA. Vad som avses med olika typer av automatiseringsinvesteringar 

är både olika typer av industriella automatiserade maskiner, men även olika typer av 

investeringar (strategisk, taktisk, operativ). 
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Vad som dessutom är värt att kommentera är forskningen kring flexibilitet inom produktion; 

avseende att det för närvarande råder avsaknad av en allmänt accepterad struktur för hur 

flexibilitet inom produktion kvantitativt kan mätas. Ifall detta forskningsområde i framtiden 

utvecklas kommer det finnas utrymme för att integrera detta i PLIMA – vilket därmed skapar 

en förfinad struktur avseende flexibilitetsdimensionen i modellen. 
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Bilaga 
 

LoA värdering 
I enlighet med vad som nämndes i 4.5.3 L - Level of Automation presenteras här den fullständiga 

bedömningen avseende de nuvarande LoA nivåerna, och relevant maximum och minimum 

nivåerna.  

LoA värdering – nuvarande nivå 

Inom detta avsnitt kommer det tydliggöras hur LoA värderingen och bedömningen har skett för 

respektive deluppgift, och för den huvudsakliga uppgiften. För att utföra en LoA värdering för 

respektive uppgift kräver det en djupare processbeskrivning där särskilda aspekter är av 

intresse; varför nedanstående avsnitt är formulerade efter den data som krävs enligt DYNAMO 

metodologin. Värderingen via DYNAMO metodologin, för att kort återupprepa vad teorin 

framhävde, sker enligt den skala som tabell 3.14 framhäver i teorikapitlet. Avsnitten är 

strukturerade enligt den processbeskrivning som illustrerades i figur 4.3. I avsnittet är även 

bilder inkluderade för att skapa en visuell förståelse.  

Deluppgift Verktygsbyte 

Deluppgiften verktygsbyte innebär att operatören byter verktyget, antingen med hjälp av truck 

eller verktygsväxlare (beror på vikten av verktyget). 

Eftersom operatören utför verktygsbytet, samt att både trucken och verktygsväxlaren enligt 

LoA kan bedömas som automatiserade handverktyg, innebär det först och främst en LoAM&E 

nivå på 4. Eftersom maskinen inte ifrågasätter ifall verktyget blir felplacerat, samt att 

operatörerna har tillgång till instruktioner i form av manualer och dylikt, innebär detta en 

LoAI&C nivå på 3. 

Deluppgift Coil fästning 

Deluppgiften coil fästning innebär huvudsakligen två moment, vilket i en LoA värdering är av 

vikt att särskilja. Anledningen till detta är att de båda momenten skiljer sig vid en bedömning 

av ”Information and Control” LoA – LoAI&C.  

Det första delmomentet innebär att operatören med hjälp av en traverskran lyfter upp coilrullen, 

för att sedan placera den på ett höj- och sänkbart bord vilket benämns som en vagga. Bild 2 

visar detta. 



 

II 

 

 

Bild 2 – Coilrulle (inputmaterial) placerad på vagga 

Eftersom arbetet utförs av operatören innebär detta att ”Mechancial and Equipment” LoA – 

LoAM&E maximalt utgörs av en nivå på 4 (nivå 5 och uppåt är maskinutförda uppgifter – vilket 

framgår i LoA skalan). Eftersom verktyget som tillämpas är att bedöma som ett automatiserat 

handverktyg, en traverskran, innebär det att LoAM&E för detta moment uppgår till 4. När 

operatörerna utför arbetet har de tillgång till instruktioner och manualer – vilket motsvarar 

LoAI&C 3. Eftersom maskinen inte ifrågasätter ifall Coil missplacerats (vaggan är utformad som 

ett ”V”, se bild 2; blir naturligt rättplacerad) utgör det inte en nivå av LoAI&C 4 – varför 

bedömningen blir LoAI&C 3. 

Det andra delmomentet innebär att operatören med hjälp av en kontroll fäster coilrullen i 

maskinen (fäster den i vad som benämns som vinda). Bild 3 visar detta. 
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Bild 3 – Fästning av coil  

Detta innebär övergripande att vaggan (höj- och sänkbara bordet) placeras i rätt höjd, där det 

sedan sker en sidorörelse mot vindan. Likt bild 3 illustrerar spänns coilrullen fast genom att det 

sker en expansion av maskinbitarna inne i coilrullen – där de gula maskindelarna i bilden håller 

det på plats. Eftersom uppgiften utförs av operatören via en maskinkontroll (vilket enligt LoA 

skalan bedöms som ett automatiserat handverktyg) utgör det en LoAM&E nivå på 4, likt det första 

delmomentet. Till skillnad från det första delmomentet ifrågasätter maskinen ifall en avvikelse 

uppstår enligt maskinens kontrollsystem – varför det för detta moment innebär en nivå av 

LoAI&C 4. 

Deluppgift Riktning 

Deluppgiften riktning innebär att materialet plattas ut – eftersom materialet ursprungligen är 

rullat (se bild 2 och 3). Bild 4 visar riktningsmaskinen. 
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Bild 4 – Riktningsmaskin 

Eftersom maskinen utför uppgiften, innebär det, enligt vad som går urskilja ur LoA-skalan, en 

LoAM&E nivå emellan 5 och 7. Eftersom maskinen är utformad för att utföra en specifik uppgift 

(ej flexibel), riktning, innebär detta en LoAM&E nivå på 5. För att bedöma LoAI&C är det av 

intresse vad som sker då fel uppstår. Ifall det sker fel så alarmerar maskinen operatören, som 

får ta hand om felet. Detta innebär med andra ord en LoAI&C nivå på 5. 

Deluppgift Matarverk 

Deluppgift matarverk innebär att matarverket matar/trär igenom materialet för pressning. Innan 

matarverket, emellan matarverket och riktningen, finns en buffertzon, vilket bild 5 visar.  

 

Bild 5 - Buffertzon 
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Likt bilden visar utgörs denna buffertzon av att materialet formar en båge, vilket enkelt förklarat 

beror på att hastigheten som matarverket matar in materialet för pressning (”skjuter fram 

materialet i steg”) skiljer sig emot hastigheten innan matarverket – det vill säga hastigheten av 

vindan till riktningen. För att därför det ska vara fysiskt möjligt för maskinen att hantera denna 

hastighetsskillnad krävs det denna buffertzon. 

Efter buffertzonen följer som sagt matarverket, vilket bild 6 visar. 

 

Bild 6 - Matarverk 

Eftersom matarverket innebär ett maskinellt utförande, där maskinen är utformad för att utföra 

en specifik uppgift, matning, innebär detta en LoAM&E nivå på 5. I likhet med riktningen 

alarmerar maskinen ifall fel uppstår, där operatören får ingripa och hantera felet. Detta innebär 

med andra ord en LoAI&C nivå på 5. 
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Deluppgift Pressning 

Deluppgift pressning innebär att materialet pressas till produkter. Bild 7 visar detta. 

 

Bild 7 – Pressning 

Pressningen innebär ett maskinellt utförande, där maskinen är utformat för att utför en specifik 

uppgift, pressning. Detta innebär en LoAM&E nivå på 5. I likhet med matarverket och riktningen 

så alarmerar maskinen ifall något fel skulle uppstå, där operatören får ingripa och hantera felet. 

LoAI&C nivån är därför att bedöma till 5. 

Deluppgift Pall- & Boxbyte 

Deluppgift Pall- & Boxbyte inkluderar två separata moment, där det är viktigt att särskilja dem 

då de enligt en LoA värdering får olika värden.  

För att börja med pallbyte så sker detta naturligt för de artiklar där pall används. Bild 8 visar 

hur en pall ser ut. 
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Bild 8 - Pall 

Pallbyte utförs av operatören där truck är hjälpmedlet för att utföra uppgiften. Eftersom 

uppgiften innebär ett operatörsutförande, samt att trucken enligt LoA skalan är att bedöma som 

ett automatiserat handverktyg, innebär detta en LoAM&E nivå på 4. Vid utförandet av uppgiften 

har operatörerna tillgång till instruktioner i form av operationskort och dylikt, varför LoAI&C 

nivån är att bedöma till 3.  

Boxbyte sker naturligt för de artiklar där boxar används istället för pallar. Bild 9 visar hur en 

box ser ut. 

 

Bild 9 - Box 
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Boxen är, likt bilden visar, mindre än pallen. Boxbytet utförs av operatören för hand, utan några 

verktyg, varför detta innebär LoAM&E nivå på 1. Eftersom operatören, likt för pallbytet, har 

tillgång till operationskort och dylikt innebär det en LoAI&C nivå på 3. 

LoA värdering - relevant maximum och minimum nivå  

Inom detta avsnitt tydliggörs hur värderingen av relevant max och min nivå har skett för 

samtliga deluppgifter (DYNAMO steg 7). Avsnittet följer samma struktur som ovanstående. 

Deluppgift Verktygsbyte 

Relevant minimum nivån för LoAM&E blir naturligt bedömd till samma nivå som den nuvarande 

är uppmätt till; det vill säga LoAM&E 4. Detta beror på att det i situationen inte är rimligt att 

uppgiften skulle utföras med verktyg som motsvaras av lägre LoAM&E nivåer. Relevant 

maximum nivån för LoAM&E är även den bedömd till att uppgå till samma nivå som den 

nuvarande uppmätta nivån; LoAM&E 4. Anledningen till detta är att det finns ingen teknologisk 

lösning som möjliggör en mer automatiserad lösning; varför en högre LoAM&E nivå ej går att 

uppnå. Vad som går kommentera är att det finns andra lösningar vilket enligt LoA skalan blir 

bedömda till nivå 4 – det vill säga operatörutförda uppgift med hjälp av automatiserade 

handverktyg. En sådan lösning är exempelvis en så kallad moving bolster lösning, vilket hade 

inneburit en viss ökad hastighet avseende verktygsbytet. Detta går dock inte ändra i efterhand, 

och det var dessutom inte något som i fallet var värt att investera i; varför det inte behöver 

vidareutvecklas inom en diskussion avseende automatiseringsoptimering.  

Relevant minimum för LoAI&C blir enligt bedömning den samma som den nuvarande nivån; 

LoAI&C 3. Eftersom manualerna finns tillhanda, och det inte finns någon anledning varför de 

inte skulle göra det, innebär lägre LoAI&C nivåer något som i situationen inte är relevant. 

Relevant maximum nivån för LoAI&C blir enligt bedömning även denna samma som den 

nuvarande nivån; LoAI&C 3. Anledningen till detta är att verktygsbytet är utformat på ett sätt så 

att operatören enkelt kan se om det felplacerats. Det finns därför ingen anledning i situationen 

att överväga (om det ens är möjligt) en investering i att teknologin skulle ifrågasätta då fel 

uppstår (LoAI&C 4). 

Deluppgift Coil fästning 

Denna deluppgift är, likt framgick i LoA värderingen, indelad i två olika moment.  

Avseende det första delmomentet (placering av Coil på vagga), är relevant minimum nivån för 

LoAM&E bedömd till samma nivå som nuvarande; LoAM&E 4. Detta beror logiskt på att det i 

situationen inte är rimligt att uppgiften utförs med verktyg som motsvaras av lägre LoAM&E 

nivåer. Relevant maximumnivån för LoAM&E bedömd är även denna bedömd till samma nivå 
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som nuvarande, LoAM&E 4. Förklaringen bakom detta är att det inte finns någon teknologisk 

lösning för att automatiserade det vidare (komplex uppgift – coil är av olika bred och mått). 

När det avser LoAI&C är relevant minimum nivån bedömd till samma som nuvarande; LoAI&C 

3. Argumentationen är som för verktygsbytet; det finns ingen anledning varför manualerna inte 

skulle finnas att tillgå. För relevant maximum nivån är även denna bedömd som den nuvarande 

nivån; LoAI&C 3. Anledningen till detta är att med tanke på att vaggan är utformad så att coil 

blir rättplacerad naturligt; finns det ingen anledning för att investera pengar i en teknologisk 

lösning (om det ens finns) som ifrågasätter en felplacering (LoAI&C 4). 

Avseende det andra delmomentet (fästning av coil på vinda), är relevant minimum nivån för 

LoAM&E bedömd till samma nivå som nuvarande; LoAM&E 4. Argumentationen är identisk som 

för första delmomentet. Angående relevant maximum nivån är även denna bedömd som samma 

som nuvarande; LoAM&E 4. Anledningen är att det inte finns någon teknologisk lösning som 

möjliggör en vidare automatisering.  

För LoAI&C är relevant minimum nivån bedömd till samma som nuvarande; LoAI&C 4. 

Anledningen till detta är att det inte vore rimligt att borttaga funktionen av ett teknologiskt 

ifrågasättande (LoAI&C nivåer under 4). Relevant maximum nivån för LoAI&C blir naturligt den 

samma som nuvarande; LoAI&C 4. Eftersom en högre nivå anspelar ett automatiserat maskinellt 

utförande, vilket LoAM&E bedömer i fallet som ej relevant, kan LoAI&C inte uppgå till en nivå 

mellan 5–7. 

Deluppgift Riktning 

Avseende LoAM&E så innebär först och främst en bedömning att relevant minimumnivån är 

samma nivå som uppmättes som nuvarande nivå – det vill säga LoAM&E 5. Det är inte i 

situationen relevant att nivån skulle sänkas till en LoAM&E 1–4; då detta inbegriper att en 

operatör utför arbete med eller utan hjälp av verktyg. Avseende relevant maximum nivån så 

kan även denna bedömas som samma nivå som uppmättes som nuvarande nivå; det vill säga 

LoAM&E 5. Anledningen till detta är att det i situationen inte finns ett behov av att riktningen 

skulle ha potential till att utföra övriga uppgifter (vilket LoAM&E 6 nivån anspelar på), och det 

inte heller ekonomiskt försvarbart eller realistiskt att det skulle ske en fullständig automation 

som LoAM&E nivå 7 anspelar på. 

Avseende LoAI&C nivå går det först och främst bedöma relevant minimum nivån till samma 

nivå som uppmättes som nuvarande; det vill säga 5. Eftersom en lägre nivå enligt LoA skalan 

anspelar på när operatören utför uppgiften, vilket värderingen av LoAM&E visar att det inte utgör 
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någon relevans att operatör bör utföra uppgiften, innebär detta att relevant minimum nivån för 

LoAI&C blir densamma. Relevant maximum nivån bedöms även denna till samma nivå som den 

nuvarande LoAI&C nivån; det vill säga 5. Anledningen till detta är att det inte är ekonomiskt 

försvarbart att investera i en lösning där maskinen korrigerar uppstådda fel (LoAI&C nivå 6); 

och inte heller i en fullständigt automatiserad lösning avseende all information och kontroll 

(LoAI&C nivå 7). 

Deluppgift Matarverk 

Relevant minimum nivån för LoAM&E utgör enligt bedömning till samma nivå som uppmätta 

nuvarande nivå; LoAM&E 5. Argumentationen är densamma som för riktningen; det är inte 

rimligt att en operatör skulle utföra arbetet varför det i situationen inte kan bedömas som en 

relevant nivå. För relevant maximum blir också samma som nuvarande nivå; LoAM&E 5. Detta 

beror på att det i situationen inte finns ett behov av att matarverket skulle utföra ytterligare 

uppgifter (LoAM&E 6); och det är inte ekonomiskt försvarbart med en fullständigt automatiserad 

lösning (LoAM&E 7). 

Relevant minimum nivån för LoAI&C blir naturligt samma som den uppmätta på 5; eftersom 

lägre nivåer anspelar på operatörutförda uppgifter – vilket i situationen inte är relevant enligt 

relevant minimumnivå av LoAM&E. Avseende relevant maximum blir även denna samma som 

nuvarande; LoAI&C 5. Motiveringen är densamma som för riktningen; det är inte ekonomiskt 

försvarbart att investera i teknologi som korrigerar felet automatiskt (LoAI&C 6) eller i en 

fullständig automation (LoAI&C 7) 

Deluppgift Pressning 

Avseende LoAM&E kan relevant minimum nivån bedömas som samma som den nuvarande 

nivån; LoAM&E 5. Det är inte rimligt i situationen att operatörer skulle utföra uppgiften med 

eller utan verktyg. Relevant maximum nivån blir även detsamma; LoAM&E 5. Det finns ingen 

relevans i situationen att maskinen skulle utföra ytterligare uppgifter än att pressa. 

Avseende LoAI&C blir bedömningen för relevant minimum samma som nuvarande; LoAI&C 5 – 

då återigen fallet är här att relevant minimum nivån av LoAM&E utesluter operatörsutförda 

uppgifter. Relevant maximum bedöms också till samma nivå som nuvarande; LoAI&C 5. Det är 

i situationen inte ekonomiskt försvarbart att investera i en teknologisk lösning som korrigerar 

fel automatiskt (LoAI&C 6), eller för den delen en fullständig automation av all information och 

kontroll (LoAI&C 7). 
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Deluppgift Pall- & Boxbyte 

För att börja med pallbyte så har enligt bedömning relevant maximum nivån för LoAM&E 

inneburit en högre nivå än den nuvarande; LoAM&E 5 istället för nuvarande nivå 4. Detta innebär 

med andra ord att det är teknologiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart att skifta från att 

operatören utför det med ett automatiserad handverktyg (truck) till att en maskin, specifikt 

utformat för uppgiften (pallbyte) tar över uppgiften och utför det. Anledningen till att 

bedömningen är ekonomiskt försvarbart är att ett mer automatiserad pallbyte hade inneburit att 

dyrbar maskintid besparas i form av att tiden för stopp då byte av pall sker minskas (realisera 

mer av produktivitetspotentialen). Det besparar även operatören i form av 

arbetsmiljöförändringar. Relevant minimum nivån är bedömd till den samma som den 

nuvarande; LoAM&E 4 – eftersom det i situationen inte är rimligt att operatören skulle utföra 

uppgiften med de verktyg som innefattar lägre LoAM&E nivåer. 

Avseende LoAI&C är bedömningen av relevant minimum nivå densamma som nuvarande; 

LoAI&C 3 – inte rimligt att exempelvis operationskortet skulle försvinna. Relevant maximum 

nivån är bedömd som högre än den nuvarande nivån; LoAI&C 5 istället för 3. Förklaringen 

bakom detta blir logiskt en följd av LoAM&E relevant maximum nivån; eftersom det är relevant 

att införa en automatiserad lösning av LoAM&E 5, och att en sådan lösning inom ekonomiskt 

försvarbara termer skulle innebära en lösning som alarmerar när fel uppstår, blir relevant 

maximum nivån för LoAI&C just 5. En lösning som dessutom hade korrigerat fel då de uppstår 

(LoAI&C 6) hade ej varit ekonomiskt försvarbart. 

För att övergå till boxbyte blir naturligt relevant minimum för samma som nuvarande; LoAM&E 

1 – lägsta nivån. För relevant maximum nivån blir det en spegling av diskussionen ovan; det 

vill säga bedömningen är att LoAM&E kan ökas till 5 från 1. Detta innebär ett särskilt stort hopp 

ur operatörens perspektiv, eftersom operatören då inte behöver utföra uppgiften för hand. 

Avseende LoAI&C är bedömningen av relevant minimum nivån att den uppgår till samma som 

nuvarande LoAI&C 3 – samma argumentation som för pallbytet. Relevant maximum nivån blir 

också en spegling av diskussionen för pallbytet; alltså en högre nivå, från LoAI&C 3 till LoAI&C 

5.  

 


