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Vem är jag och varför är jag här? 

Forskare Mälardalens högskola

Robotdalen Logistikautomation

Doktorandstudier





Fokus för min forskning 

Övergripande syfte: 
Stödja lyckad användning av automation inom 
internlogistik

¾Vilka utmaningar finns det till att på ett lyckat sätt 
använda automation som ett verktyg att förbättra 
internlogistiken? 

¾ Hur kan automationsutveckling inom internlogistik 
stödjas och underlättas?  



Genomförda studier 

Automation och 
dess utveckling

Internlogistik och 
processen att 
förbättra den

Fallstudier på 15 företag

SME:er till stora 
globala företag

Enkätstudie 47/300 företag

Tillverkande industri
Lager/distributionsbranschen
Sjukvården



Generella förutsättningar 
för lyckat förbättringsarbete 
● Internlogistik, av stor vikt men inte i fokus

●Andel investeringar, drift vs. utveckling 

● Otydligt (strategiskt) ansvar och ägarskap

● Gränssnitt mot kund oklart 

● Bristande insikt i nuvarande och önskad prestation

● Ovana att bedriva strukturerat förbättringsarbete 
●Ansvarig, intresse, tillvägagångssätt

Slutsats: Bristande struktur och bas för ordentlig 
utvärdering och beslut 



Utmaningar kopplade till 
automation och dess utveckling
● Saknas kunskap om potentiella användningsområden

● Osäker/ostrukturerad automationsutveckling 

● Starkt beroende av individer och tredje part 

● Svårt att hitta lämplig form för samarbete m. tredje part

● Motstånd mot automation, främst hos operatörer

● Ekonomiskt försvarbart, höga krav på flexibilitet och 
robusthet 



Framgångsfaktorer för lyckad 
automationsutveckling

● Helhetssyn på internlogistiksystemet

● Tydlig bild av användning och utveckling av 
automation. Vem gör vad? Planera i förväg.

● Utvärdering och lärdomar, sprida kunskap internt

● Tydlig krav- och funktionsspecifikation 

● Bechmarking

● Involvering och engagemang

● God dialog med kunden



Tre viktiga delar

Process för 
automations-

utveckling

Internlogistikstrategi Automationsstrategi



Framgångsfaktorer

Identifiera grundläggande funktioner
och aspekter som krävs för den
övergripande funktionen av intern-
logistiksystemet och ange struktur
och arbetssätt för att säkerställa
dessa.
.

Prestationsmål

Specificera vilka prestationsaspekter
och kriterier som är viktigast och
ange hur viktiga olika aspekter och
resurser är jämfört med varandra.
Sätt mål.

Exempel på prestationsmål:
• Leveransaspekter
• Kundservice
• Kvalitetsaspekter
• Informationsaspekter
• Ergonomi, säkerhet och 

arbetsmiljö 
• Robusthet
• Flexibilitet
• Kostnad

Utvecklingsplan

Ange hur det internlogistiska system bör
utvecklas och systematiskt förbättras.
Utveckla principer och strukturer för att
arbeta med förbättringar.

Exempel på aspekter att ta med:
• Organisation, ansvar och ägarskap
• Allokering av tid och resurser
• Processmodeller
• Benchmarking
• Ekonomiska aspekter
• Beslutspunkter och beslutsunderlag
• Dokumentation
• Uppföljning och utvärdering
• System linjering

Exempel på framgångsfaktorer:
• Leveransprecision/tider
• Informationssystem
• Balanserat flöde utan störningar
• Engagemang och ansvar
• Roller och ansvarsområden
• Arbetsinstruktioner och 

processmodeller
• Mätning och uppföljning
• Dialog / gränssnitt med kunden

InternlogistikstrategiInternlogistikstrategi

Företagets mission, 
vision, strategi och

mål
Internlogistik-

systemets prestation
och förutsättningar

Kundens behov
och

förutsättningar



Roller och ansvar

Kompetens

Resurser

Utbildning

Överföring av 
kunskap

Inblandning och 
engagemang

Nätverkande

Vad skall 
automatiseras

Typ av automation

Verktyg och fysiska 
resurser

Krav

Nulägesanalys

Anskaffning

Underhåll

Utvärdering och 
uppföljning

Ständiga 
förbättringar

Budget

Pay-off

EKONOMIPROCESSTEKNOLOGIORGANISATION

AUTOMATIONSSTRATEGI



Process för 
automationsutveckling 
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Initiation

Evaluation of concepts

Design of conceptual solutions

Evaluation of conceptual solutions 

Implementation

Follow-up & evaluation

Automation
Other solution

DG1

DG2

Analysis of situation Setting of objectives

Conceptual modelling

Detailed solution design 
Autom

ation strategy

Planning for automation

Viktiga steg: 

• Nulägesanalys
• Målbild
• Krav- och fuktionsspec.
• Dokumentera
• Planera för drift och underhåll
• Utvärdera och följ upp





Tack för er 
uppmärksamhet! 


