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Trots en svagare global ekonomisk tillväxt finns 
det områden där efterfrågan fortsatt kan vara 
stark. Elektrifiering, hållbarhet, digitalisering 
och automatisering är potentiella framtida 
tillväxtområden som bör ha en bra motståndskraft 
i dessa turbulenta tider. Den generella nedgången 
på aktiemarknaderna under året kan vara ett bra 
tillfälle att investera i sektorer och företag med 
positiva långsiktiga utsikter.

Tema: Automatisering
Ny teknik och bättre 
lösningar
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Tema: Automatisering – ny teknik och bättre lösningar

Automatisering kommer vara ett viktigt verktyg för 
företagens framtida utveckling. Genom att skapa fler och 
större möjligheter inom flexibilitet och effektivitet kan bolag 
reducera kostnader och därigenom lyfta lönsamheten. 
En av drivkrafterna till den ökade automatiseringen är 
utvecklingen av nya lösningar som är en kombination av ny 
avancerad teknik, mer data och bättre mjukvara. Med data 
från nya moderna sensorer med högre precision skapas helt 
nya förutsättningar för ett effektivare flöde av tjänster och 
produkter i hela värdekedjan från inköp till leverans. I denna 
text går vi igenom olika drivkrafter för ökad automatisering 
som kostnadseffektivitet, säkerhet, geopolitisk osäkerhet, 
inflation, räntor med mera. Vi fördjupar oss i utvalda 
sektorer och företag där förändringar kan påverka 
lönsamhetsutsikterna. Trots globala utmaningar och risk för 
en svagare global ekonomisk tillväxt 2023 kan nya lösningar 
skapa en förutsättning för en stabil eller växande lönsamhet 
för framgångsrika företag.

Inte bara kostnadsargument

Under 90-talet flyttade många svenska företag med 
personalintensiva verksamheter sina produktionsstrukturer 
från västra Europa och USA till närliggande 
lågkostnadsländer i Östeuropa och Mexiko. En större del 
av inköpen blev även vanligare att göra från länder i Asien, 
speciellt Kina. I takt med ett ökat välstånd i dessa länder, 
och i kombination med att leveranskedjorna blivit mer 
komplexa, har de komparativa fördelarna sett till bland 
annat löner och tillverkningskostnader minskat för dessa 
länder. Geopolitisk osäkerhet, ett minskat beroende av 
enstaka leverantörer och deras i sin tur underleverantörer är 
en drivkraft till att förändra och förbättra produktions- och 
leverantörsstrukturen.

Förutom ambitionen att alltid kostnadseffektivisera 
verksamheten finns det även andra faktorer som påverkar 
företagens investeringar inom automatisering:

• Attraktiv arbetsplats
• Säkerhet för anställda
• Kvalitet
• Flexibilitet
• Miljö

De senaste åren har präglats av brist på arbetskraft 
med rätt kompetens i många av de utvecklade länderna. 
Flertalet länder möter en stor demografisk utmaning, de 
har en åldrande befolkning samtidigt som den arbetsföra 
populationen krymper. Stigande lönekostnader bidrar till 
behovet av en ökad produktivitet där bland annat säkerhet 
för anställda ligger alltid högt upp i företagens prioritering. 
Flaskhalsproblem inom leveranser av både insatsvaror 
och färdigproducerade produkter och tjänster är också ett 
argument för automatisering. 

Företagen har också i stor utsträckning kommunicerat 
målsättningar av reducerade utsläpp av växthusgaser 
inom den egna verksamheten och leveranskedjan. Många 
företag har anslutit sig till gemensamma globala miljö- och 
hållbarhetsmål med ambition att kraftigt reducera utsläppen 
av växthusgaser. Utvecklingen följs noga av finansiella 
rådgivare och placerare vilket skapar ett behov av ökade 
investeringar för att möjliggöra omställningen. 

Det otänkbara blev verklighet - ett krig i Europa och en 
global pandemi. Dessa händelser har tvingat företag, dess 
huvudmän och ägare att agera för att kunna parera externa 
händelser och öka flexibiliteten. De senaste två åren har 
många företag framgångsrikt kunnat kompensera för sina 
ökade kostnader genom att höja sina priser och därigenom 
till viss del försvara sina vinstmarginaler. De ökade 
omkostnaderna för logistik är dock en stor utmaning för de 
flesta företag och denna omkostnad har de flesta inte kunnat 
kompensera för i samma utsträckning som andra kostnader. 
Därför är det naturligt att i ökad utsträckning fokusera 
på kostnaderna i hela värdekedjan från inköp, logistik, 
produktion av varor och tjänster till marknadsföring och 
försäljning. Ett sätt att minska bolagens omkostnader är att 
skala ned lönekostnader och öka andelen teknik och kapital i 
hela värdekedjan samt att automatisera manuella processer. 

Automatiseringen kan också ge en snabbare utveckling av 
nya produkter och tjänster samt förbättra flexibiliteten och 
kvaliteten. Ett annat viktigt argument är att skalbarheten 
förbättras eller att ökade volymer inte påverkar omkostnader 
i motsvarande grad. Företagens kapitalkostnader påverkas 
även av externa faktorer som inflation och räntor, 
detta påverkar bolagens framtida investeringsbeslut. 
Automatisering förväntas ha en positiv effekt för bolagens 
förmåga att förutse framtida kostnader genom att företagens 
investeringar sker närmare den nuvarande affärsstrukturen 
och slutmarknaden.

En ökad produktionseffektivitet skapar förutsättningar 
att bygga strukturer i USA och västra Europa som är lika 
kostnadseffektiva som etableringar i lågkostnadsländer 
(om kostnad för logistik och transporter ingår i kalkylen). Ett 
exempel är hur ett företag som SKF satsar på att öka både 
automatiseringen och värdeskapande per region. Det har 
inneburit ökade investeringar inom anläggningstillgångar och 
speciellt relativt avskrivningsnivån de senaste åren. 

Investeringsnivån i SKF har ökat 

Grafen visar storleken på investeringar i anläggningstillgångar i 
miljoner per år för SKF och storleken på avskrivningarna. Den ökade 
investeringsnivån i SKF kan vara en indikation på tillväxtpotentialen 
inom automatisering om trenden fortsätter och andra bolag väljer att 
göra liknande satsningar.

Källa: SEB, SKF årsredovisning
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Den tekniska utvecklingen

Sensorområdet har en central roll i den ökade 
automatiseringen. Dagens nya högteknologiska sensorer 
som kameror, radarenheter, lidar, laser, med mera 
förändrar helt möjligheterna för automationen. Förutom 
den tekniska visuella möjligheten för datorer och robotar 
är känsel, mätning av temperatur, tryck och flöden viktiga 
ingångsvariabler. Nästa steg är en snabb, säker och 
tillförlitlig uppkoppling av data till och från sensorerna 
till mjukvarusystemen som reagerar på avvikelser eller 
till skärmar för visualisering av flöden. En del av denna 
utveckling är att föra över fysiska objekt till virtuella modeller 
av verkligheten. Virtuella simuleringsmöjligheter ger 
användare möjligheter att testa hur systemen reagerar på 
problem och att optimera flödena innan drift. För att optimera 
automatiseringen ska systemen vara självlärande och 
självförbättrande. Det är en anledning till att maskininlärning 
och artificiell intelligens förväntas vara ett allt vanligare 
inslag i framtida processer. 

Investeringsidéer inom automatisering från företag kan 
antingen vara att sänka kostnaderna eller öka intäkterna med 
marknadsledande lösningar eller en kombination av båda. 
De som lyckas med framgångsrika implementeringar i sina 
värdekedjor skapar goda förutsättningar att vara vinnare 
på sikt. Nedan ger vi exempel på företag som kan gynnas 
baserat på exponering mot megatrender där automatisering 
är en del av tillväxtpotentialen. 

Programmerbara nätverk

Ericsson har en uttalad strategi att växa inom 
företagsmarknaden med nya lösningar och mjukvara när 
datamängderna ökar på grund av att fler enheter kopplas 
upp. Deras ambitioner avspeglas i två större förvärv de 
senaste tre åren utanför nätverksdivisionen som uppgår till 
70 miljarder kronor.  

Ericssons senaste förvärv, Vonage, har två företagslösningar 
inom kommunikation där företag slipper investera och 
utveckla egna kommunikationsplattformar. Antingen kan 
SMS, video, chat och röst integreras i företagens egna IT-
struktur eller så väljer de en molnbaserad lösning för hela 
företagets kommunikationsbehov. Nästa steg för Vonage 
och Ericsson är att utveckla gränssnitt med programmerbara 
5G-nätverk så att olika datakällor kan kommunicera med 
varandra. Det ska underlätta för utvecklare att skapa nya 
tjänster baserat på 5G-nätverk. Den nya tekniken är viktig 
för att framtidens automatiseringslösningar i fabriker, gruvor, 
hamnar och transporter ska bli verklighet. 

Än så länge har det varit stora förluster inom 
företagssatsningen. Aktiemarknaden har reagerat 
med en stor skepticisms mot bolagets prestationer och 
framtidsutsikter hittills. Den nyskapade företagsdivisionen 
har de senaste 12 månaderna en rörelseförlust exklusive 
avskrivning på förvärvsövervärde på 3,2 miljarder. 
Vonage har bidragit under ett kvartal med en intäkt på 2,9 
miljarder och rörelseförlust på 0,8 miljarder, men exklusive 
förvärvsrelaterade ned- och avskrivningar hade de en positiv 
påverkan.

Värderingen av framtida förväntade vinster i Ericsson 
är historiskt låga. Självklart påverkas de av frågetecken 
kring hur Ericsson har gjort affärer, i länder i Afrika och 
mellanöstern, och eventuella risker för större sanktioner 
i form av böter eller annat. Med stora förluster inom 
framtidsaffärer är det också en osäkerhet om denna 
intäktstillväxt och vinstbidrag överstiger en eventuell 
minskning inom den mer lönsamma nätverksdivisionen. 
Under det senaste kvartalet tyder det på att en avmattning 
sker inom 5G-utbyggnaden i Nordamerika och tillväxt i nya 
regioner har initialt lägre lönsamhet.

För Telia är trenden tydlig att tillväxten inom abonnemang 
för uppkopplade enheter har en accelererande tillväxttrend. 
Tillväxten var stabil under senare delen av 4G-utbyggnaden 
och den sekventiella tillväxttakten av nya abonnemang per 
kvartal låg mellan 2-8 procent från 2015 till början av 2021. 
Indikationen är att 5G i Sverige har accelererat tillväxten och 
sedan andra halvåret förra året är tillväxttakten strax över 
10 procent för gruppen. Sverige har högst tillväxt men alla 
regioner växer med antalet maskin till maskinabonnemang.

Antalet abonnemang inom maskin till maskin- 
kommunikation i Telia har ökat drastiskt 

Grafen ovan visar antalet tusental abonnemang för Telia i Sverige, 
Danmark, Norge, Litauen, Estland och Lettland vad gäller maskin till 
maskinkommunikation. Anledning till att företag kompletterar eller 
ersätter sin befintliga infrastruktur med mobila lösningar är kostnads-
fördelar, bättre täckning, bättre skalbarhet, expansionsmöjlighet, 
säkerhet och flexibilitet.

Källa: SEB, Telia kvartalsrapporter
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Boliden ligger före sina konkurrenter

Bolidens gruvor har en världsledande produktivitet vad gäller 
malmbrytning per arbetstimme. Deras gruvor har också 
flyttat sig nedåt inte bara i underjordsgruvorna de senaste 
åren utan också vad gäller den totala kassaflödeskostnaden 
per utvunnen metall relativt sina konkurrenter. Det 
gäller också för smältverken. En förklaring är att deras 
automatiseringsgrad är högre än konkurrenterna. Det 
reducerar risken i verksamheten vid fallande priser då gruvor 
med högre kostnader tas ur drift först. Det kan hindra ett 
prisfall så att priset kommer ned på sådan nivå att driften 
hotas av negativt operativt kassaflöde.

Gruvan i Kristineberg var världens första underjordgruva som 
använde en kombination av trådlösa nätverk med IP-telefoni 
och positioneringssystem, liknande system har också införts 
i gruvorna Garpenberg och Kankberg. Den nya teknologin 
har inneburit att planeringen av driften förbättras då de som 
arbetar ovan mark kan i realtid följa vad som sker längre 
ned i gruvorna. Bättre planering minskar utsläpp och ökar 
arbetssäkerheten. Arbete från distans med självkörande 
fordon med mer automation innebär färre anställda nere i 
gruvan, vilket kan minska behovet av dyr ventilation. 

Tredimensionella positioneringslösningar

Hexagon är ett av Stockholmsbörsens större bolag som 
erbjuder en ledande plattform inom automatisering. De 
har succesivt expanderat snabbt både organiskt och via 
förvärv. Deras lösningar inkluderar positioneringsbestämning 
i tre dimensioner – kartor över fysiska platser, simulering, 
virtuella kopior på fysiska objekt och samla ledande 
teknologier i ett ekosystem för att få fram optimala 
automatiseringslösningar.

Kombinationen av både avancerade sensorer för exakt 
positionering och programvara för databehandling kan 
avancerade lösningar skapas som reducerar manuellt arbete 
inom sektorer så som gruvor, fordon, elektronik, energi, flyg 
och försvarsverksamhet. Deras erbjudande sträcker sig från 
design av automatiseringsprocesserna till daglig drift av 
anläggningar och löpande uppgradering av mjukvara. Digitala 
tvillingar är ett område de har stora förhoppningar på. 

I brist på data från en kund som börjat använda företagets 
automatiseringslösningar använder vi intäkter per anställd 
i Hexagon och rullande 12 månader nettovinst för att följa 
bolagets produktivitetsförändring och eventuellt samband 
till nettovinsten vilket visas i grafen till höger. Under 
pandemin visade deras affärsmodell en stor motståndskraft 
med begränsad vinstnedgång med stöd från en hög andel 
mjukvaru- och tjänsteförsäljning samt även en stor andel 
återkommande intäkter. 

Sambandet mellan bolagets 
produktivitetsförändring och nettovinsten 

Grafen ovan visar intäkter per anställd, gröna staplar, med data på den 
vänstra y-axeln och 12 månader rullande nettovinst i euro, gul linje, 
med data på den högra y-axeln. Vi ser ett samband mellan förändring i 
försäljningen per anställd och utvecklingen för nettovinsten.

Källa: SEB, Hexagon kvartalsrapporter
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Hexagon, intäkt per anställd och nettovinst

Omsättning per anställd, vänster axel 12m rullande justerad nettovinst, höger axel

Från sensorer till robotar 

ABB har ett brett erbjudande av lösningar för automatiserade 
processer, som hårdvara för visualisering till mjukvara och 
robotar. Speciellt inom det senare området har bolaget sedan 
länge en stark position och ett starkt erbjudande. Under 
deras kapitalmarknadsdag i våras presenterade bolaget 
sin framtida strategi inom området processautomatisering. 
Årliga intäkter uppgår till ungefär 5,5 miljarder dollar 
med ett rörelseresultat på 610 miljoner. Slutmarknader 
inkluderar olja- och gas både inom utvinning och bearbetning. 
Andra marknader är gruv- metall- och skogsindustrin samt 
fartyg. Verksamheten upplevde i början på året en fortsatt 
dubbelsiffrig procentuell tillväxt inom industriell mjukvara 
och digitala tjänster och sedan 2017 har den årliga tillväxten 
varit mer än 15 procent i snitt. 

ABBs sensorer för att mäta temperatur, tryck, flöden och 
nivåer förväntas ha en marknadstillväxt på 4-5 procent 
de kommande fyra åren. Investeringar inom analys 
förväntas vara ett av de snabbast växande segmenten då 
drivkrafter är produktionseffektivitet, utsläppsövervakning, 
lagkrav och reducering av växthusgasutsläpp. 
Automatiseringslösningarna finns också integrerade 
med deras elektriska- och digitala system samt deras 
kunderbjudande inom robotområdet.
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Ökad produktivitet med undantag för pandemiåren

Grafen ovan visar intäkter per anställd i SKF uttryckt i tusentals euro. 
I grafen redogörs för utvecklingen i intäkt per anställd i SKF där pro-
duktiviteten varit 3-6 procent per år förutom under 2019 och 2020 då 
konjunkturen försvagades (2020 på grund av pandemin). 

Källa: SEB, SKF årsredovisning
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Färre och effektivare fabriker

SKF har en ambition att växa affärer inom övervakning av 
maskiner och sälja cirkulära och automatiska smörjsystem 
till sina kunder. Kortsiktigt överskuggas dock det av deras 
ambitioner att sänka kostnaderna. SKF har som mål att öka 
värdeskapandet i varje region, minska antalet fabriker genom 
ökad automatiseringsgrad. 

Konsolideringen av antalet fabriker och ökad automatisering 
ska sänka kostnaden för sålda varor med mer än 5 miljarder 
kronor till 2025, varav en del redan påverkat lönsamheten, 
när alla steg i värdekedjan har en digital uppkoppling. De 
tre senaste åren fram till 2021 var det en positiv trend 
i bruttomarginalen. Den ökade automatiseringen ska 
möjliggöra att fem fabriker per år kan stängas. För att nå 
detta har investeringsnivån höjts markant sedan 2016. 
Investeringar i nya anläggningstillgångar har överstigit 
avskrivningarna med 60 procent de senaste fem åren som 
syns i grafen på sidan 19 tidigare i texten. 

Detta indikerar att marknadspotentialen är stor inom 
automatisering när allt fler företag höjer sina ambitioner. 
Automatisering ökar inte bara produktiviteten och lyfter 
lönsamheten utan har också många andra fördelar med 
exempelvis minskade utsläpp, flexibiliteten, säkerheten, 
både för anställda och i värdekedjan, och kvaliteten. 
Tillväxtutsikterna i sektorn kan vara positiv även i en värld 
där konjunkturen mattas av under 2023.


