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På väg in i 
framtiden

Under coronapandemin har 
företagen tvingats hantera helt 
nya utmaningar. Att upprätthålla 
en normal produktionstakt 
för varor och tjänster har varit 
omöjligt för många, och den 
minskande efterfrågan håller 
dessutom i sig.

Små och medelstora företag (SMF) har drabbats 
extra hårt eftersom kassaflödet och resurserna ofta 
inte räcker för att hantera krisen. 

Produktionseffektiviteten har alltid varit viktig, men 
nu har den blivit ett måste om ett mindre företag 
ska klara sig. Många företag måste dessutom 
omvärdera hela sitt sätt att bedriva affärer i och 
med rekommendationen att medarbetarna ska 
arbeta hemifrån. Digitala arbetsflöden blir allt 
viktigare ur alla dessa aspekter. Vi har nått en 
punkt i krisen då SMF inte har råd att bortse från 
de fördelar de kan uppnå genom att implementera 
effektiva digitala arbetsflöden.

Den här rapporten har utformats för att hjälpa 
beslutsfattare på SMF att förbättra arbetsflödena 
i sin organisation genom digital omvandling. Den 
ingår i en serie rapporter som syftar till att informera 
beslutsfattare om hur de bäst utnyttjar digital teknik 
på små och medelstora företag. Samtliga rapporter 
bygger på en omfattande forskningsstudie som 
genomförts bland beslutsfattare på SMF i EMEA-
regionen. Serien består av fyra rapporter som 
behandlar fyra olika teman:

• Digitala arbetsflöden
• Implementera rätt lösning för ditt företag 
• Säkerhet
• Hållbarhet



Arbetsflödena är ett av de främsta hindren, bland 
annat i form av manuella/långsamma processer, 
onödigt dubbelarbete på grund av separata 
system och begränsad möjlighet till effektivt 
distansarbete. Samtidigt är detta områden där 
digital omvandling kan ha positiv effekt.

Här tittar vi närmare på hur teknik som hanterar 
skrivarflödet kan undanröja de här hindren. För 
det första kan intelligenta skanningsfunktioner 
minska behovet av manuellt arbete, samtidigt 
som alla arbetsflöden samlas i ett enda system. 
Dessutom innebär hård- och mjukvara för digitala 
utskrifter att medarbetarna både kan få åtkomst till 
och skriva ut dokument var de än befinner sig för 
effektivt arbete på distans. Dags att titta närmare 
på hur den här tekniken har implementerats och 
vilka fördelar den kan innebära för SMF.

De 5 främsta 
faktorerna som 

hindrar SMF 
från att nå sina 

affärsmål

62 %

Hålla koll på relevanta 
säkerhetsstandarder

Den här rapporten fokuserar på 
digitala arbetsflöden och hur 
digital teknik kan effektivisera olika 
arbetsprocesser inom SMF. Vår 
forskning visar att många SMF 
upplever svårigheter i samband 
med digital teknik som hindrar 
dem från att nå sina affärsmål.

66 %
Många manuella/

långsamma processer 
som skulle kunna 

automatiseras

65 %

Skydda företagets data

Tid som läggs på att göra 
samma sak i flera olika 

system

63 %

64 %

Hitta personer med 
rätt kompetens för 

vårt företag



Digitaliseringen är lyckligtvis 
på stark frammarsch inom 
dagens företag, och två 
tredjedelar av de tillfrågade 
företagen svarar att deras 
arbetsflöden blir allt mer 
digitaliserade.

Men digitaliseringens verkliga potential 
utnyttjas fortfarande inte. Två tredjedelar 
av SMF (68 %)tillämpar manuella och 
långsamma processer – som skanning 
och sortering av juridiska dokument, 
medicinska journaler eller post – som 
skulle kunna automatiseras. Samtidigt 
svarar över hälften (60%)  att de slösar 
tid på administrativa uppgifter som 
dataregistrering, identifiering och arkivering 
som skulle kunna automatiseras med 
intelligenta kontorslösningar. 

Ungefär lika många (65 %) gör ofta 
samma sak i flera olika, inkompatibla 
system eftersom de inte tillämpar 
intelligenta lösningar.

65 %

gör samma arbete flera gånger i 
olika IT-system.

68 % 60 %
tillämpar manuella/

långsamma processer 
som skulle kunna 

automatiseras.

slösar tid på 
administrativa 
uppgifter som 
skulle kunna 

automatiseras.

Digital omvandling 
på frammarsch Hur många SMF upplever följande?

Den här ineffektiva resursanvändningen 
hindrar ofta företagen från att 
uppnå önskad omsättning och 
produktivitetsökning. 



Automatiserad identifiering och 
arkivering av skannade dokument är 
de funktioner som företag främst vill 
investera i under de kommande tre 
åren. Företagsledare/beslutsfattare 
har vittnat om att automatiserad 
identifiering och arkivering ger många 
fördelar och resulterar i en betydande 
produktivitetsökning, bland annat på 
följande sätt:

• Många timmars manuellt administrativt 
arbete kan sparas in 

• Antalet fel minskar 

• Samma arbete behöver inte göras i flera 
olika system 

• Driftkostnaderna minskar

65 %

56 %

56 %

53 %

Teknik som möjliggör automatiserad 
identifiering av skannade dokument

Teckenigenkänning som gör om 
skannade dokument till redigerbara 

filer

Arbetsflöden med AI/maskininlärning 
för utskrift och skanning 

Digitala assistenter från tredje part 
kopplade till egna utskriftssystem  

AI 

+ Aa +

+ +

Intelligenta kontorslösningar  
börjar med skrivaren

För att övervinna de här hindren 
börjar allt fler företag att implementera 
intelligenta lösningar för sina utskrifter 
och arbetsflöden.

Inbyggda system från 
tredje part, exempelvis 
digitala assistenter

SMF planerar framför allt att satsa på följande teknik:

Automatiserad identifiering och arki-
vering av skannade dokument

Regelbaserade scenarion (t.ex. IFTTT 
(If This, Then That)) som ständigt kan 
förbättras genom maskininlärning och 
artificiell intelligens 

Teckenigenkänning som 
omvandlar skannade do-
kument till redigerbara filer

1

3

2

4



Brothers 
lösning
Brother erbjuder lösningar 
som ger ökad affärseffektivitet 
och som kan anpassas efter 
dina specifika behov och krav 
för sömlös integration i din 
organisation.

Custom UI  
 
Med hjälp av den anpassningsbara pekskärmen 
från Brother kan du anpassa kontrollpanelen på 
multifunktionsskrivare och skannrar efter dina specifika 
behov. 

Den här lösningen gör det möjligt att skapa 
arbetsflöden som är anpassade för just din 
organisation och effektivisera arbetet med en 
snabbstartsknapp för skanning till nätverksmappar.

Barcode Utility  
 
Barcode Utility ger ett tydligt och strukturerat 
arbetsflöde där informationen på streckkoden 
bearbetas så att filerna sparas precis där du vill 
ha dem. 

Genom att automatisera processen och utnyttja 
dokumentens streckkodsdata kan digitala kopior 
sparas på ett konsekvent sätt med rätt namn på 
rätt plats varje gång, vilket gör dokumenten enkla 
att hitta, ger snabbare bearbetning och minskar 
risken för fel.



Fallstudie: Ökad effektivitet i 
postrummet 
 
I postrummet tar traditionella processer ofta 
mycket tid i anspråk. För att öka hastigheten 
och effektiviteten behövde man en lösning som 
förenklade postdistributionen. Med Brothers 
Custom UI kunde företaget förkonfigurera sina 
multifunktionsskrivare så att skannade dokument 
automatiskt skickades till en specifik användares 
e-postadress. Den ökade effektiviteten bidrog till 
att förbättra företagets tillväxt.

Fallstudie: Förenklat arbetsflöde 
för ökad produktivitet
 
Brother hjälpte en statlig myndighet att förenkla 
arbetsflödet och uppnå ökad produktivitet med 
hjälp av Brothers skanningstjänster med Custom 
UI-stöd. 

Brother erbjöd en användarvänlig lösning som 
innebar att alla dokument kunde bearbetas 
automatiskt i ett arbetsflöde som var anpassat 
efter myndighetens behov.

Ett helt användaranpassat 
utseende för enhetens pekskärm

Anpassade bakgrunder med 
ikoner för logotyper och 
identifiering

Egna arbetsflöden, 
inklusive anpassade 
destinationer att skanna till

Lösningen bidrog till 
följande:

Custom UI



Fallstudie: Snabb räntabilitet för 
tillverkare 
 
Ett tillverkningsföretag hade ett ineffektivt system för att 
skanna arbetskort som var tidskrävande och ledde till 
eftersläpningar.  
 
Med hjälp av Brothers trådlösa skrivbordsskanner ADS-
2800W med inbyggd Barcode Utility-mjukvara blev 
processen genast snabbare, effektivare och exaktare. 
Det innebar att företaget omedelbart kunde spara in 
två arbetsdagar per månad, fick ett mycket smidigare 
arbetsflöde och uppnådde en avkastning på investeringen 
inom ett par veckor.   

Fallstudie: Automatisering  
ger stora besparingar 
 
Ett transportföretag behövde ansluta 
sin logistikdokumentation till SAP för 
att kunna koppla varje dokument till en 
specifik process. För att möjliggöra den här 
komplexa överföringen implementerade 
Brother sin lösning Barcode Utility för att 
förenkla processen, vilket i sin tur ledde till 
produktivitetsbesparingar till ett värde av 
15 000 euro om året.

direkt skanna data till rätt 
mappar och processer 

döpa om filer baserat på en 
streckkod

slå ihop enskilda sidor 
till dokument för säker 
arkivering.

Med lösningen kan du

Barcode Utility



Med teknik för teckenigenkänning kan 
multifunktionsskrivare och skannrar 
omvandla inskannade dokument till 
redigerbara filer som är enkla att arbeta i. 
Förutom att det ger stora tidsbesparingar 
och leder till färre fel slipper medarbetarna 
göra samma sak flera gånger och kan 
fokusera på områden med större mervärde 
för ökad produktivitet. 

Det är främst inom juridik- och 
sjukvårdssegmentet som man har insett de 
här fördelarna. Runt två tredjedelar (67 % 
respektive 62 %) har redan investerat eller 
planerar att investera i detta under de 
kommande tre åren. Inom övriga sektorer 
har över hälften av företagen (56 %) 
investerat i eller planerar att investera i det 
här området under de kommande tre åren.

Teckenigenkänning

Så förändrar 
tekniken vårt 
sätt att arbeta

Artificiell intelligens och maskininlärning 
är andra innovationsområden på 
frammarsch, både som stöd för 
automatiserad identifiering och för 
arkivering av skannade dokument. Genom 
att introducera regelbaserade scenarion, 
till exempel IFTTT (If This, Then That), 
så att alla dina appar och enheter kan 
anslutas till varandra, möjliggörs ytterligare 
ett steg mot intelligent automatisering av 
manuella affärsprocesser. 

Artificiell intelligens (AI)



Maskininlärning kan integreras i teknik 
från tredje part, exempelvis digitala 
assistenter, för att underlätta arbetsflöden. 
Med hjälp av artificiell intelligens kan 
medarbetarna på ett intuitivt sätt instruera 
den digitala assistenten att genomföra 
monotona och tidskrävande administrativa 
arbetsuppgifter, och assistenten kan även 
ge medarbetarna råd om åtgärder som 
behöver vidtas. Digitala assistenter kan 
med andra ord frigöra medarbetarnas tid 
så att de kan fokusera på viktigare och 
mer produktiva arbetsuppgifter. 

Den här typen av lösningar blir allt mer 
populära, och de företag som inte 
investerar i den här tekniken nu riskerar 
att hamna på efterkälken och gå miste om 
fördelarna.

Maskininlärning

Manuell skanning, redigering och 
arkivering av dokument är snabbt 
på väg att försvinna. I takt med att 
arbetsplatserna utvecklas låter smarta 
företag en multifunktionsskrivare eller 
skannerlösning ta hand om sådana 
tidskrävande arbetsuppgifter. 

Men att ha själva tekniken på plats 
är bara en del av lösningen. De SMF 
som implementerar digitala lösningar 
måste säkerställa att medarbetarna har 
den kunskap som krävs för att utnyttja 
funktionerna. För att systemen ska 
fungera effektivt måste medarbetarna 
känna till syftet och omfattningen och få 
den utbildning som krävs. En övergång till 
digitala system kräver ofta att en större del 
av personalstyrkan engageras, eftersom 
arbetsuppgifter i samband med skanning 
och sortering fasas ut.

Manuell skanning



Den digitala omvandlingen ger effektivare 
arbetsflöden, men det ger även SMF möjlighet 
att utveckla helt nya arbetssätt. Att arbeta 
flexibelt och på distans blir allt vanligare runt 
om i Europa. I genomsnitt arbetar 30 % 
av arbetsstyrkan på distans vid varje given 
tidpunkt, en trend som har påskyndats 
ytterligare till följd av coronapandemin. 

Att arbeta flexibelt innebär en mängd fördelar 
såväl för företagen som för de anställdas hälsa 
och välmående. Produktiviteten gynnas av att 
företagen får tillgång till fler talanger än bara 
de som befinner sig inom pendlingsavstånd. 
Frånvaron minskar och färre medarbetare säger 
upp sig.  

Samtidigt uteblir många av de potentiella 
fördelarna på grund av tekniska lösningar 
som inte är anpassade för de arbetsrutiner 
som de är tänkta att stödja. När det gäller 
utskriftslösningar svarar till exempel åtta av 
tio företag att det är svårt att få åtkomst till 
skrivaren på distans, att skriva ut eller skanna 
när man inte är på kontoret, att skriva ut från 
mobilen eller att ansluta egna enheter till 
företagets skrivare.

Arbetsflöden för 
medarbetare på 
distans

Utan de här mobila utskriftsmöjligheterna förlorar 
företagen värdefull tid och produktiviteten blir 
lidande. Dessutom kan personalen uppleva det 
som frustrerande att företaget inte underlättar deras 
arbete. Inte minst äventyrar det företagets säkerhet 
när medarbetarna hittar genvägar för att kunna 
göra sitt jobb.  

Företag som vill att deras medarbetare ska kunna 
använda kontorsbaserade enheter, mobila utskrifter 
och skanning var de än befinner sig måste inse att 
det krävs investeringar för att säkerställa att rätt 
lösningar finns på plats.

Åtta av tio SMF anger att de 
har svårigheter med följan-
de:

Ansluta egna enheter till före-
tagets skrivare (44 %)

Skriva ut och skanna när 
man inte är på kontoret  
(43 %)

Få åtkomst till företagets skriva-
re på distans  (42 %)

Skriva ut från en mobil enhet 
(40 %)

anger att företaget påverkas ne-
gativt av svårigheter att skriva ut 
och skanna vid 
arbete på distans.

94 %



Brothers 
lösning
Med Brothers MPS-lösning 
(Managed Print Service) har 
du alltid full kontroll och kan 
säkerställa att alla har det de 
behöver, när de behöver det.

Brother erbjuder heltäckande 
och flexibla tjänster, anpassa-
de efter dina behov och präg-
lade av mottot ”At your side”. 
Det innebär att vi gör allt för 
att säkerställa att ditt företag 
har en effektiv MPS-lösning 
som underlättar arbetet varje 
dag, och att vi finns där när du 
behöver oss.

Våra MPS-erbjudanden kännetecknas av 

följande:

Flexibilitet  
Flexibla och skalbara lösningar 

anpassade för specifika 
kundbehov, från små företag till 

större organisationer.

Enkelhet  
Enkla, okomplicerade avtal 

säkerställer att kunden kan känna 
maximalt förtroende för den tjänst 

som levereras.

Transparens  
Inga dolda kostnader och 

en rad rapporter som tydligt 
visar mervärdet för fullständig 

insyn i alla aspekter av 
kundens utskriftslösning och 

serviceerbjudande.

Expertkompetens 
Experter på att förstå 

kundutmaningar och på att 
analysera, omvandla och 

optimera utskriftssystem och 
tjänster för den specifika miljön.

1 2

3 4



Manuella processer och onödigt 
dubbelarbete är slöseri med medarbetarnas 
tid, som de skulle kunna lägga på mer 
värdefulla och givande arbetsuppgifter. 
Effektivt distansarbete är en annan stor 
utmaning som företagen kämpade med 
redan före corona – i dag är det ännu 
viktigare.

Skrivaren ses ofta som en självklar men 
relativt analog del av kontorslandskapet. 
Men intelligent, digital utskriftsteknik 
kan bidra till att övervinna många av 
de här hindren för arbetsflödet. OCR-
teknik och AI-lösningar för skanning och 
arkivering av dokument har potential att 
revolutionera arbetet för SMF. Eftersom 
utskriftslösningarna numera är anslutna till 
internet, till varandra och till andra system 
får medarbetarna möjlighet att arbeta på 
distans eller hemifrån.

Digitala arbetsflöden är ingen 
universallösning. De måste implementeras 
på ett sätt som maximerar produktiviteten, 
garanterar säkerheten och är långsiktigt 
hållbart. Övriga rapporter i serien om digital 
omvandling ger mer information om de här 
områdena.

Det är dags för SMF att 
investera i teknik för att 
övervinna några av de största 
produktivitetshindren.

Slutord



Om rapporten

Dessa beslutsfattare arbetar på SMF med mellan 
10 och 499 medarbetare på flera västeuropeiska 
marknader. Undersökningarna genomfördes under 
2019 och början av 2020. Intervjuerna fördelades 
jämnt mellan beslutsfattare inom strategiska 
affärsfrågor (448) och beslutsfattare inom IT-frågor 
(445).

Den här rapporten bygger på en 
onlineundersökning i form av 893 
intervjuer med beslutsfattare inom IT- 
och affärsfrågor.

Undersökningen genomfördes av marknadsundersökningsföretaget 
Savanta.  

Storbritannien
173

Tyskland
160

Frankrike
166

Spanien
168

Italien
170

Norden
56

Ytterligare intervjuer genomfördes även inom andra branscher, 
bland annat energi, läkemedel, jordbruk, försvar, fastigheter, 
idrott och underhållning.

Huvudsakliga branscher som 

intervjuats:
Sjukvård – 152

Detaljhandel – 117

Logistik – 113

Hotell och restaurang – 81

Transport och lager – 62

Tjänsteföretag – 65

Tillverkning – 54

Finansiella tjänster – 53

Utbildning – 51

Byggnation – 39



Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel.: 031-734 12 00 
Fax: 031-734 12 50

Brother Sverige

www.brother.se

Samtliga specifikationer är korrekta vid trycktillfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.  
Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.
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Övriga rapporter 

om digital omvandling:

Kommer snart

i Brothers serie 


