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Vad vi behöver fokusera på idag för att 
bygga en konkurrenskraftig industri
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Automation är nu
Runt om i världen genomgår samhällen och företag en strukturomvandling. För industrin handlar 
det om en teknikdriven strukturomvandling där befintliga automations- och IT-system förstärks 
med nya digitala lösningar. IndTech, digitala verktyg som påverkar hur industriföretag utvecklar, 
tillverkar, når marknaden och tar hand om tillgångar, kommer att växa och bli allt viktigare 
för svensk konkurrenskraft framöver. Svenska företag har ett bra utgångsläge i den snabba 
strukturomvandling som nu sker. Men det finns också utmaningar.

I denna rapport beskrivs vilka frågor vi på Automation Region ser som särskilt prioriterade för att 
Sverige ska kunna dra nytta av den teknikdrivna strukturomvandlingen som nu sker nationellt och 
internationellt, samt vilka insatser vi ser behöver komma till stånd. Tillsammans med röster från 
medlemsföretagen ABB, Siemens och ICA samt innovationsmyndigheten Vinnova vill vi ge en bild 
av vad automationslösningar innebär för Sveriges konkurrenskraft, för företag och för kunder.

I en separat rapport, ”Industrin till 1 000, 2021” genomfördes även intervjuer med 1 000 små- och 
medelstora företag. Resultatet av den rapporten bidrar även till denna rapports slutsatser.
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Samverkan är nyckeln till den 
teknikdrivna strukturomvandlingen
Innovativa automationslösningar stärker vår konkurrenskraft och Automation Region har 
under lång tid arbetat för att öka samverkan mellan näringsliv, lärosäten och myndigheter. En 
strukturomvandling av den magnitud vi ser framför oss ställer tuffa krav på att utbildnings-
systemet kan ställa om och ställa upp med utbildningar och kurser som möjliggör en god 
nationell kompetensförsörjning, men även att Sverige erbjuder goda förutsättningar att rekrytera 
internationellt. Vi ser hur vi med våra erfarenheter av samverkan kan bidra i den utveckling som 
nu behöver ske.

Arbetsförmedlingen uppskattar att 21 procent av dagens arbetade timmar i Sverige kommer 
automatiseras kommande tio år, motsvarande drygt en miljon jobb. Samtidigt förväntas 
automatisering och ett antal samhällstrender leda till 1,3 miljoner nya jobb fram till år 2030. 
Det handlar om arbetstillfällen för att skapa den nya tekniken och för att använda den, 
men även om arbetstillfällen som tillkommer indirekt av ökad tillväxt och ökade inkomster. 
Automationslösningar kan även vara en viktig pusselbit för att förbättra arbetsmiljön i tunga och 
slitsamma arbeten.

Svenska företag är beroende av smarta automationslösningar för att stärka sin konkurrenskraft 
på en global marknad och ställa om till en mer energieffektiv tillväxt. Automation Regions 
medlemmar är verksamma inom många områden och inkluderar såväl lärosäten, 
internationella storföretag som innovativa startups. Tillsammans skapar vi förutsättningar för 
automationstillämpningar i världsklass och bidrar till att öka förståelsen kring utvecklingen inom 
automationsområdet.

Sveriges konkurrensfördelar är ett högt tekniskt kunnande, forskning i världsklass och ett 
innovativt näringsliv. Vårt välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag 
som kontinuerligt förnyar och ställer om produktion och produkter i takt med att marknaderna 
förändrats. För att kunna behålla Sveriges konkurrenskraft i en alltmer digital värld behöver vi 
satsa på att utveckla dessa förmågor. Automation och digitalisering ger nya möjligheter för 
lönsam och hållbar produktion i en helt ny skepnad – uppkopplad, mer automatiserad och 
kunskapsintensiv. En ökad automatisering i produktionen gör också lönekostnaderna mindre 
avgörande vid etablering och expansion.

Med hjälp av digitala lösningar kan företagen bättre förstå kundbehoven, eller till och med låta 
kunderna vara med och skapa produkterna. Det möjliggör även användningen av designverktyg 
som tar fram tusentals varianter av en design för att sedan låta en algoritm utvärdera dem. 
Lösningar som dessa sparar utvecklarna tid som annars skulle gått åt till manuell testning.

Det är inte bara i företagens direkta verksamhet som nyttan av automationslösningar blir tydlig 
i form av ökad produktivitet och resurseffektivitet. För att klara de stora utmaningar som bland 
annat klimatförändringar och en åldrande befolkning innebär behöver vi innovationskraften hos 
industriföretagen och deras medarbetare och de lösningar som växer fram.
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Automation Regions prioriterade frågor
Coronapandemin har påskyndat både näringslivets och det offentligas digitala 
strukturomvandling och anammande av automationslösningar. För att utvecklingen ska hålla i 
sig, och för att Sverige fullt ut ska kunna nyttja möjligheterna, har Automation Region identifierat 
fem frågor som särskilt prioriterade kommande år. Det handlar om att Sverige behöver:

Stärka industrins kompetens
försörjning och underlätta 
livslångt lärande

Ta en världsledande position inom 
digitaliseringens möjligheter

Driva satsningar för att påskynda 
industrins klimatomställning

Underlätta för utländska studenter 
och experter att komma till Sverige

På de kommande sidorna  presenteras dessa frågor närmare tillsammans med konkreta insatser 
som Automation Region ser skulle kunna stärka Sveriges konkurrenskraft.

Öka satsningarna på FoU och 
förbättra samverkan mellan 
akademi och näringsliv
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Öka satsningarna på FoU och 
förbättra samverkan mellan 
akademi och näringsliv

Sverige tillhör sedan länge de länder som satsar mest på FoU i förhållande till BNP och enligt 
SCB står näringslivet för 71 procent av satsningarna. Men andelen företag som är positiva till 
förutsättningarna för att investera i FoU i Sverige minskar kraftigt. I IVA:s FoU-barometer år 2020 
svarade 69 procent att det svenska FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra”. Året innan var andelen 
83 procent.

I Sverige finns ett glapp mellan nuvarande forskningssatsningar och det marknaden efterfrågar. 
Glappet har minskat genom de strategiska innovationsprogrammen och satsningar på långsiktiga 
kompetenscentra. Dessa har visat sig vara effektiva satsningar med potential att utvecklas vidare 
för att möta samhällsutmaningar, stärka konkurrenskraft och hållbar utveckling samt attrahera 
fler företag att förlägga sina FoU-investeringar till Sverige. Men samverkan mellan näringsliv och 
akademi behöver fortsatt stärkas och rörligheten däremellan måste öka.

I december 2020 presenterade regeringen forsknings- och innovationspropositionen Forskning, 
frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige. Den lägger grunden för den svenska 
forsknings- och innovationspolitiken 2021–2024. I januari 2021 lanserades Horisont Europa 
som utgör det europeiska ramverket för forskning och innovation åren 2021–2027. Tillsammans 
lägger de grunden för Sveriges fortsatta utveckling som forsknings- och innovationsnation. En 
annan förutsättning för svensk forskning är en god forskningsinfrastruktur. Utredningen om 
organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur (SOU 2020:04) ska lämna 
förslag på hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas.

Automation Region föreslår:

• Att lärosätena förbättrar samverkan kring utbud av avancerade kurser riktade 
till yrkesverksamma och får stöd i prioriteringar och val av inriktningar av 
organisationer som Automation Region och enskilda SIP:ar.

• Att näringslivets aktörer med intresse för automation gemensamt utformar ett 
förslag för en SIP inom IndTech. Automation Region kan agera samlande kraft.

• Värna den fria forskarinitierade grundforskningen. Kunskapens förmodade nytta på 
kort sikt och för tillfället rådande värderingar i samhället, får inte betyda styrning av 
forskningens inriktning.
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Stärka industrins 
kompetensförsörjning och 
underlätta livslångt lärande

Det enskilt viktigaste utvecklingsområdet för svensk industri är tillgången till relevant kompetens. 
Tillgång på kompetens och näringslivets möjligheter till samverkan med akademi och institut 
väger tungt i lokaliseringsbeslut för exempelvis FoU-investeringar.

För att kompetensförsörjningen ska förbättras har alla aktörer i samhället en viktig roll att spela. 
Företagen behöver förstå sina behov för att kunna agera kravställare men även för att bygga 
in rutiner för kompetensutveckling i sin verksamhet. Grundutbildningen behöver hålla en hög 
kvalitet och vara internationellt konkurrenskraftig. Vidareutbildning av personal kan inte vara en 
sidoaktivitet utan måste ske kontinuerligt, med hög kvalitet och betraktas som en investering.

I regeringens nyindustrialiseringsstrategi är industrins kunskapslyft en bärande del och det 
är viktigt att hela kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja 
dess långsiktiga utveckling. Regeringen gjorde under 2020 en särskild satsning på medel för 
vidareutbildning och livslångt lärande motsvarande 1 500 helårsstudenter och en satsning 
om 30 miljoner kronor till korta kurser år för yrkesverksamma och för vidareutbildning under 
permitteringstiden. Många lärosätenger dock att de inte har nyttjat möjligheten eller rent av inte 
fått tillgång till medel från satsningen.

Automation Region föreslår:

• Att lärosätena erbjuder fler korta kurser (från ca 1,5p) inom ramen för livslångt 
lärande och att ersättnings och uppföljningssystemet beaktar denna typ av kurser.

• Talangattraktion och tillgång till kompetens.

•  Ett industriellt kunskapslyft.

•  Att grundutbildningens kvalitet höjs för att vara internationellt konkurrenskraftig.

• Riktade satsningar med fokus på matematik och naturvetenskapliga ämnen.
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Ta en världsledande position inom 
digitaliseringens möjligheter

Det övergripande målet för Sveriges digitaliseringsstrategi är att vara världsledande i att använda 
digitaliseringens möjligheter. Coronakrisen har tydliggjort att digitaliseringen av samhället är 
i full gång och kommer att accelerera betydligt kommande år. Svensk industri var redan före 
coronapandemin mitt inne i två stora omställningar – en ny våg av digitalisering med artificiell 
intelligens (AI) som ledstjärna och en transformation mot hållbarhet. Båda omställningarna hade 
bara hunnit börja generera nya produkter, tjänster och affärsmodeller. AI Sweden och Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse långsiktiga satsningar på AI och kvantteknologi bidrar båda till att 
skapa goda förutsättningar för svensk forskning på områdena.

Att både kunna använda digitaliseringens möjligheter och möta dess utmaningar är av betydelse 
för svensk innovationsförmåga inom såväl näringsliv som offentlig sektor i alla delar av landet. 
Framgångsrik digitalisering är betydelsefullt för stärkt konkurrenskraft och för att främja ett 
samhällsklimat där nytänkande och innovation stimuleras, premieras och implementeras.

Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet har fått 
i uppdrag att ta fram ett program för Sveriges digitala strukturomvandling. Myndigheterna ska 
lämna förslag på former för ökad samverkan mellan näringslivet, lärosäten och myndigheter som 
främjar insatser inom forskning, innovation och kompetensförsörjning.

Automation Region föreslår:

• Att arbetet med digitalisering och automatisering stärks genom ökad beställar
kompetens samt ökad användning av innovationsupphandlingar i offentlig sektor.

• Att beslutsfattare på nationell nivå utgår från en teknikneutral och utfallsorienterad 
lagstiftning och reglering som fokuserar på marknadens förutsättningar för 
innovation och tillämpning av nya digitala teknologier, framför stöd till utpekade 
teknologier och enskilda företag.

• Att uppfyllanden av målsättningen för bredbandsutbyggnaden säkerställs.
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Driva satsningar för att påskynda 
industrins klimatomställning

Regeringens målsättning är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Sveriges 
riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp. Industrin står för cirka en tredjedel av 
energianvändningen och växthusgasutsläppen i Sverige och dess omställning är därmed av 
avgörande betydelse för att de svenska målsättningarna ska nås.

Klimatfrågan påverkar industrin på många sätt. Den skapar möjligheter till nya affärer, innovation 
och engagemang, men också utmaningar i form av kompetensbrist och stora investeringsbehov. 
Det finns potential att göra Sverige till en global ledare inom industriell klimatomställning och för 
att klara detta så är digitalisering och en uppgraderad digital infrastruktur kritiska förutsättningar. 
Klimatomställningen är en naturlig fortsättning på den digitaliseringsresa som hela den svenska 
industrin genomgår.

I den svenska exportstrategin är både Agenda 2030-målen och Parisavtalet grundläggande 
förutsättningar. Tillsammans med Industriklivets utvidgade satsningar på ny teknik och innovativa 
lösningar inom industri som bidrar väsentligt till samhällets klimatomställning lägger de grund för 
Sveriges förmåga att nå målen i Parisavtalet.

Automation Region föreslår:

• Att det redan nu förbereds för en uppföljning av Energimyndighetens program 
Industrins energi och klimatomställning.

• Att tillgången till stabil, pålitlig och hållbar elförsörjning säkerställs i hela landet för 
att möjliggöra industrins klimatomställning.
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Underlätta för utländska studenter 
och experter att komma till Sverige

För många företag är det viktigt att kunna rekrytera internationellt för att kompensera för det 
nationella kompetensgapet. Men snåriga regelverk och överdriven administration samt problem 
att hitta boende utgör särskilda hinder för att attrahera arbetskraft till Sverige. Andelen som tycker 
att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal har också ökat senaste året.

Det är fortsatt skattepolitiken som får lägst betyg. Höga skatter bidrar till exempel till att det är 
svårt att locka utländska experter. I budgetpropositionen för 2022 förlängdes tidsgränsen för 
expertskatt till fem år, retroaktivt från 31 maj 2020, i syfte att underlätta utländska rekryteringar. 
Det pågår även en utredning om arbetskraftsinvandring som ska ta ställning till bland annat 
hur en ny grund för uppehållstillstånd ska utformas för att det ska bli lättare för högkvalificerad 
arbetskraft att arbeta i Sverige, samt förslå åtgärder för hur kompetensutvisningar kan motverkas.

Automation Region föreslår:

• Att rekryteringen av utländska studenter, doktorander och högkvalificerad 
arbetskraft inte försvåras av onödigt svår administration och regelverk.

• Att expertskatten permanent förlängs till fem år.

• Att ett marknadsföringsarbete för Sverige som land för högkvalificerad  
arbetskraft inleds.
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Vad har du sett hända på automationsområdet 
under dina år i branschen?
På många sätt ser logiken och systemen likadana ut idag som för 18 år sedan, men skillnaden 
ligger i digitaliseringens möjligheter och hur samverkan mellan olika delar i värdekedjan har 
utvecklats. Genom att affärssystem, marknadsdata och andra processer automatiseras kan 
företag låsa upp väldigt stor potential i produktionen. Framför allt har fokuset på hur automation 
kan bidra till hållbarhet växt enormt den senaste tiden. För att kunna uppnå kraven för hållbarhet, 
produktivitet, lönsamhet, automatisering, digitalisering och effektivisering behöver flera aktörer 
och delar i värdekedjan samverka.

Vad är det primära skälet till att automation behövs?
Automation är ett måste för konkurrenskraften både kostnads- och kvalitetsmässigt. Hög 
automationsgrad krävs för att en stor anläggning ska kunna producera effektivt. Genom att skapa 
mer optimerade och effektiva anläggningar blir produktionen mer resurseffektiv och hållbar.

För tillverkande industrier med olika unika enheter finns det höga krav på snabb omställning 
och flexibilitet. Då behövs en produktion som kan ta till sig den informationen och anpassa 
sig direkt, vilket även ställer krav på digitalisering. Utöver automation och digitalisering är ökad 
elektrifiering ett måste för att industrin ska bli fossilfri, och det händer överallt i industrin, t.ex. 
inom stålindustrin men också med autonoma, eller elektrifierade fordon i gruvindustrin.

Kommer vi se ett uppsving för industrin efter coronapandemin?
Våra beteenden och vanemönster har förändrats och blivit mer digitala under pandemin. 
Exempelvis köper mina föräldrar mat online nu, vilket de aldrig gjorde tidigare. Oavsett vem man 

Björn Jonsson, ABB

”Automation är ett måste för 
konkurrenskraften, både kostnads- 
och kvalitetsmässigt”
Björn Jonsson, Head of Process Automation på ABB, har 
jobbat i 18 år med industriell automation, digitalisering och 
elektrifiering på ABB. Björn sitter sedan fem år i styrelsen 
för Automation Region och är dess nuvarande ordförande. 
Han har stor insikt i hur automation hjälper svensk industri 
optimera produktivitet och vad det innebär för Sveriges 
konkurrenskraft.
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är har man tagit steg i riktningen mot digitalisering, och allt pekar på att det kommer fortsätta 
i den riktningen. Vi ser många länder som i krisens kölvatten satsar på digitalisering för att ge 
ekonomin en skjuts och nå ett starkare samhälle och en starkare industri framåt. Tyskland har 
exempelvis satsat procentuellt mycket på digitalisering och är en stark automationsregion. 

Här i Sverige har regeringen annonserat finansiering för flera initiativ på automations- och 
digitaliseringsområdet i höstens forsknings- och innovationsproposition, och digitalisering är ett 
utpekat område i regeringens samverkansprogram sedan tidigare. Det är lovvärt att man ser hur 
viktigt digitalisering och automation är, men från industrins håll skulle vi önska mycket mer för att 
ge en kickstart till industrin.

”Näringsliv och industri behöver fortsätta satsa på 
testbäddar och digitala testkurser”

Vilka är de stora utmaningarna och hindren för 
att fler industrier ska automatisera?
Det finns självklart trösklar för automation, särskilt hos små och medelstora företag med 
begränsade möjligheter att göra stora investeringar, men också hos större aktörer finns ibland en 
kunskapslucka kring vad ökad automation har för potential att förbättra konkurrenskraften. Det 
industrin behöver är riktade satsningar för fortsatt forskning och innovation, gärna i samverkan 
för industriella innovativa projekt. Därtill behövs en dialog kring vilka stora projekt som bör drivas 
– näringsliv och industri behöver fortsätta satsa på testbäddar och digitala testkurser så att 
forskningsresultaten når ut till företag och samhället. Det gör att allt blir mer harmoniserat och 
effektivt, och att Sverige som nation får ut mer av pengarna.

Vad händer de kommande fem åren i Sverige och internationellt?
Jag ser ett fortsatt fokus på ökad hållbarhet med hjälp av automation, digitalisering och 
elektrifiering. Sverige har en styrka i samverkan, så det är ingen slump att många av de stora 
innovativa projekten tar plats här.
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Industriell automation är en grundläggande förutsättning för konkurrenskraft och hållbarhet. 
Tidigare har vi använt möjligheterna som automation ger till att öka konsumtion, men när vi nu 
lever i ett mer cirkulärt tänk och paradigm har fokuset skiftat. Svenska företag har ett otroligt driv 
och har internationellt sett ett starkt ledarskap i innovations- och automationsfrågor.

På vilket sätt verkar Vinnova för automationsområdet?
En sak som är bra med den nya forskningspropositionen är att den stärker satsningar på 
samhälls viktiga områden och gör ganska rejäla förstärkningar i Sverige. De strategiska 
innovations programmen blir större och färre, vilket innebär att vi mobiliserar smartare. Viktigt att 
notera är att i pandemins spår gör även många andra länder massiva investeringar, vilket påverkar 
spelplanen. Särskilt som vi har en unik bredd i vårt näringsliv, vilket är en styrka.

Frågan är hur vi säkerställer att specifikt industriell automation utvecklas, då det är ett område där 
vi behöver ligga i framkant. På Vinnova försöker vi stötta innovation genom exempelvis Vinnväxt- 
initiativet och andra kompetenshöjande insatser.

”De strategiska innovationsprogrammen blir större och 
färre, vilket innebär att vi mobiliserar smartare”

Sverige anses ibland ligga efter i automatisering av 
produktion, där mindre företag kan spela en viktig 
roll. Vad kan Vinnova göra för dessa företag?
Många stora bolag har gjort ändringar i hur de ser på samverkan med små företag. Det handlar 
om öppenhet, snabbhet och inte minst vikten av att vara en bra första kund för dem. En person sa 

Darja Isaksson, Vinnova

”Industriell automation är en 
grundläggande förutsättning för 
konkurrenskraft och hållbarhet”
Darja Isaksson är generaldirektör för Vinnova och sedan 
2019 ledamot av regeringens digitaliseringsråd. Hon har 
stor kunskap om de satsningar som Sverige genomför 
och behöver för att stärka sin position internationellt inom 
automation och innovation.
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till mig att många startups inte ens kan betala jurister för att läsa igenom juridiska dokument inför 
ett samarbete. Därför är det positivt att se att många större företag nu har en tydligare approach.

Det vi gör på Vinnova är att stimulera och stötta mindre företag via exempelvis verifieringsmedel, 
inkubationskontor och testcenter för att få till infrastrukturer där företagen kommer in i rätt 
kontext. Kortfattat finansierar Vinnova strukturer som gör det lättare för startups att genomföra 
sina idéer, få möjlighet att testa sina produkter samt hitta och nå ut till potentiella kunder. Vi 
märker att det är viktigt att dels ha tillgång till infrastruktur och kompetens, dels ha tillgång till 
nätverk och relationer. Ekosystem för snabba, vassa företag är ett av våra prioriterade områden.

Tillgång till öppna test- och demomiljöer är avgörande för att kunna utveckla idéer snabbt. 
En uppgift är att tillsammans se till att vi kan använda finansieringsströmmar effektivt. När 
vi genomför detta måste de därför vara öppna och tillgängliga för hela landet så vi undviker 
regionala låsningar.

Hur ser du på kompetensutveckling och kompetens-
försörjning inom automation och innovation?
Utvecklingen går snabbt inom dessa områden och vi har en arbetsmarknad som är mer 
åldersblandad än någonsin. Framstegen inom industrin bidrar till ökade kompetensbehov 
och civilingenjörer behöver bredare kompetens än någonsin. Kompetensfrämjande 
utbildnings satsningar som Civilingenjör 4.0 är väldigt betydelsefulla för att kunna tillgodose 
de kunskapsbehov som uppstår när tillverkningsindustrin utvecklas. Ett nationellt utbud av 
kvalificerade kurser med tillämpningar inom digitalisering och automation, som lärosäten kan ta 
del och inspireras av, bidrar i hög grad till att stärka svensk industris konkurrenskraft.

Vad behövs för att innovation ska bidra 
till en transformativ förändring?
Sverige behöver fler gemensamma mål, som mobiliserar ännu bredare mellan aktörer och 
branscher, för att kunna fortsätta utvecklas framåt. Framöver kommer samverkan mellan olika 
miljöer och aktörer som akademi och näringsliv vara enormt viktigt för att säkerställa kompetens 
och innovation.
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Utifrån din horisont och det du jobbar med – varför är 
automation och digitalisering viktigt för företag?
Vi lever och agerar på en global marknad, där vi trots pandemi och stängda gränser fortfarande 
säljer och köper saker internationellt. I Sverige har vi tydliga regler kring arbetsmiljö, lön, villkor och 
är väldigt seriösa med vad vi får och inte får göra rent arbetsrättsligt. Men vi är på en marknad 
där det finns konkurrenter som har andra villkor om säkerhet, miljö och löner. Det innebär att de 
kan producera varor och produkter billigare. Vi kan inte, och ska inte, konkurrera med andra på de 
villkoren, utan vi behöver arbeta på andra sätt. 

Om vi inte kan jobba hårdare får vi helt enkelt jobba smartare och uppnå konkurrenskraftiga 
produkter med hjälp av digitalisering och automatisering. I grunden handlar det om att vi behöver 
digitalisering och automatisering för att säkerställa vår konkurrenskraft.

Hur kan automatisering underlätta testning 
och optimering av produktion?
I svensk industri är vi väldigt duktiga på att ta fram nya produkter och testa dem, men inte lika 
duktiga på att testa den produktion som kommer producera produkterna. Idag driftsätter man 
ofta lösningar som inte genomgått ordentlig testning på systemnivå. Det är inte alltid man har 
tid och möjlighet att genomföra systemtestning i verkligheten, men det är just den tiden och 
möjligheten vi vill få in tidigare genom att genomföra det i en virtuell miljö.

”Om vi inte kan jobba hårdare får vi helt enkelt jobba 
smartare och uppnå konkurrenskraftiga produkter med 
hjälp av digitalisering och automatisering”

Elin Nordmark, Siemens

”I den privata sfären ligger vi i 
framkant, men inom produktion 
finns en stor teknikskuld”
Elin Nordmark är produktchef för Digital Enterprise 
på Siemens, och arbetar med vertikala digitaliserings-
processer och hur produktion kan optimera resurs-
effektiviteten genom digitalisering och automation.
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Hur ligger Sverige till internationellt inom automation?
Traditionellt har Sverige varit en ”early adopter” när det kommer till ny teknik, men i min 
uppfattning är vi väldigt traditionella i många produktionsbolag. Det gör att det tar tid att 
implementera lösningar och få till förändring. I den privata sfären ligger vi i framkant, men inom 
produktionen finns en stor teknikskuld. Många industrier har gamla produktionslösningar, vilket 
gör det svårt att ta nästa steg för att bli digitaliserade.

Jämfört på den internationella marknaden ligger vi inte så bra till som vi tror, speciellt inom 
produktionssfären. Exempelvis är Kina duktiga på att anamma nya typer av lösningar för att 
skapa nya typer autonoma processer i sin produktion.

”Företagsaspekten måste in mycket tydligare och tidigare 
i forskningssamarbeten”

Sverige behöver ta stora kliv för att bli internationellt 
konkurrenskraftiga – vilka utmaningar finns det?
I Sverige är vi väldigt duktiga på forskningssamarbeten, men många av dem genomförs och 
sedan är det inget som regelmässigt implementeras därefter. Ofta fungerar det bra i första 
delarna av processen, med idé, forskning, forskningssamarbete, konkret resultat – men sedan tar 
det stopp och går inte vidare. Företagsaspekten och kommersialiseringen av resultatet måste in 
mycket tydligare och tidigare i forskningssamarbeten.

Finns det något budskap du anser är viktigt att föra fram?
Tekniken för att utveckla automatisering och digitalisering finns, det är inte där problemet ligger. 
Även rätt kompetens finns, det är bara att den måste in till rätt plats. Problemet ligger snarare i 
ledarskapet och incitamenten. Ledarskapet behöver pusha och leda företag till att digitalisera – 
både i politiken och näringslivet. Jag upplever att det finns ett hål i uppmärksamheten mot de här 
frågorna – vi ska vara stolta över Scania och de stora företagen i Sverige, men vi måste även ge 
uppmärksamhet till mindre företag och se hur mycket de tillför till Sveriges konkurrenskraft och 
BNP. Då kan vi skapa incitament för att digitalisera.
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Vilka fördelar innebär automationslösningar 
för ICA och era lager?
Arbetet blir väldigt effektivt då våra olika tekniker och automationer förenklar uppgifterna. Vi 
använder oss av fyra större automationer, bland annat helautomatiska robotkranar som hanterar 
tyngre gods och förarlösa truckar som hanterar högfrekventa varor för påfyllning eller buffert. 
Med hjälp av den tekniska lösningen kuben kan vi placera väldigt många varor på liten yta. Kuben 
innehåller cirka 11 500 lådor som väger 20 kilo vardera och vi hanterar mellan 8 000–12 000 
plockorder per skift i Kuben med tre plockoperatörer. Skyttlar hjälper till att hämta plockorderna till 
en plockstation, där operatören lägger ordern i en kartong för vidare transport till butik.

Automatisering tar då bort ett moment för operatören, som inte behöver gå och manuellt hämta 
varor, eftersom tekniken sköter det. Därmed bidrar automatisering till en bättre arbetsmiljö för 
operatörerna.

Hur tar ni fram dessa lösningar? Finns det andra delar av 
verksamheten som kan komma att automatiseras?
Det huvudsakliga fokuset för oss är att hitta lösningar på problem och utveckla dessa lösningar. 
För att slippa handburna scanners och de ergonomiska problem det kan medföra är numera 
varuplock från våra lagerhissar helt röststyrt. Att arbeta med automationslösningar tidigt är ett 
måste för att kunna möta efterfrågan. ICA har två e-handelslager som är helt manuella och vi 
märker att vi når ett tak ganska snabbt för hur mycket vi klarar. 

Mika Lilleberg, ICA

”Automatisering bidrar till en bättre 
arbetsmiljö för operatörerna”
Mika Lilleberg arbetar som teknisk chef på ICA för ett 
logistik-och centrallager i Västerås med cirka 1 200 
anställda. Lagret har fyra större automationer, med 
blandat annat röststyrda varuplock, helautomatiska 
robotkranar och förarlösa truckar.



17Automation är nu

Skillnaden mellan automatiserade och manuella lager märks tydligt. Automatisering krävs för att 
kunna öka kapacitet och produktion. I nuläget har vi ett e-handelslager under uppbyggnad som 
kommer vara helautomatiserat.

”Skillnaden mellan automatiserade och manuella lager 
märks tydligt”

Vad ser du som utmaningar för en bredare automatisering?
Vi är väldigt beroende av leverantörerna för att få till en god automatisering och det krävs ganska 
stor organisation för att hålla det vid liv. Lika viktigt är det att leverantören finns med under 
automationens hela livscykel. Automatisering ökar flexibiliteten något enormt, men det gäller det 
även att se till att medarbetarna kan använda den nya tekniken och de nya lösningarna. Vi märker 
att det alltid finns operatörer som är bättre än andra – varför är det så? Det finns en utmaning i att 
bibehålla kompetens och se till att den utvecklas.

Hur viktigt är det med automation för Sverige som land?
Jag tror Sverige ligger väldigt bra till och att vi har IT och flödena för att hantera det och utvecklas. 
Vi som land kan helt enkelt skapa möjligheter och fortsätta ta steg framåt. Sedan har vi mycket 
framkantsutveckling i forskning och utveckling som spelar stor roll. Sverige är ett bra land för 
företag som vill automatisera.


