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Abstract 
Today’s development of automation happens at an increasing rate driven by innovation and 
product development. Companies have to keep up with this progress to stay competitive. The 
question has risen whether we are now facing a new industrial revolution or not. The ethical 
perspective has now become a concern. 
 
The purpose of this report is to investigate the following questions: 

• How big of a role has the ethical perspective in decision-making processes with 
regards to automation? 

• Who is responsible for ethical issues within product development? 
• To what extent should ethics be a part of engineering education? 

 
The chosen method during the study was extensive literature studies and semi structured 
interviews with employees and managers from the affected area. 
 
The result of the report is that the ethical perspective has a smaller impact in the decision-
making processes compared to other factors. The responsibility of the ethical consequences 
lies in both product development companies and producing companies. Finally, ethical 
perspectives should be integrated into engineering education. 

  



Sammanfattning 
Graden av automatisering sker i allt högre takt idag, vilken drivs av innovationer och 
produktutvecklingar. Att följa med i denna utveckling är nödvändigt för att företag ska förbli 
konkurrenskraftiga på marknaden. Introduktion av ny och modern teknik har gjort att frågan 
om vi nu står inför en fjärde industriell revolution diskuteras flitigt. Begrepp som zero-labour 
factory blir allt mer använt vid denna tekniska framfart. Huruvida hänsyn tas till det etiska 
perspektivet vid automatisering och produktutvecklingsprocesser är en fråga som blir mer 
aktuell. 
 
Syftet med denna rapport är att utreda hur stor roll det etiska perspektivet har vid beslut om 
automatisering och vem det etiska ansvaret ligger hos vid automatisering. Utöver detta 
undersöks även om etik bör integreras i ingenjörsutbildningar och till vilken utsträckning. 
Utifrån detta har följande frågeställningar har studerats: 

• Hur stor är vikten av det etiska perspektivet i beslutsfasen vid automatisering? 
• Hos vem ligger det etiska ansvaret för produktutvecklingen? 
• I vilken utsträckning borde det etiska perspektivet integreras i utbildningen? 

 
Metoden som använts under detta arbete är en omfattande litteraturstudie av hur 
forskningen ser ut i dagsläget. Till det har en kvalitativ studie gjorts genom semistrukturerade 
intervjuer med personer som är verksamma på företag som har automatiserat sin produktion 
eller arbetar med att ta fram produkter i automatiseringssyfte på den svenska marknaden. 
 
Resultatet av studien visar att de producerande företagen strävar efter zero-labour factories 
och gör sitt yttersta för att ta ansvar för de etiska konsekvenserna som drabbar medarbetarna 
på grund av det. Trots att det råder en gemensam åsikt om att automatisering kan få oönskade 
etiska effekter, väljer företagen att integrera produktutvecklingar. Det är effektiviseringar och 
kostnadsminimeringar som är drivande faktorer, det etiska perspektivet kommer i andrahand.  
Vidare säger de företag som automatiserar att de tar ett etiskt ansvar för sina medarbetare, 
men fortsätter med automatiseringsprocesser för att förbli konkurrenskraftiga. 
Intervjupersonen från det produktutvecklande företag anser sig inte ha något etiskt ansvar för 
hur teknikutvecklingen påverkar medarbetare hos slutkunden. 
 
Vidare visar forskning på området att teknikutveckling kan ha oönskade etiska effekter, något 
som en ingenjör måste ta hänsyn till. Kungliga Tekniska högskolan har idag inte etik som 
obligatoriskt moment på alla dess program. Personer som intervjuats anser att det bör ingå i 
utbildningen, vilket även styrks av genomförd litteraturstudie. 
 
Slutsatser som dragits är att det etiska perspektivet inte väger tungt jämfört med 
kostnadsbesparingar och effektivisering av produktionen vid beslutsprocesser, att det etiska 
ansvaret för produktutvecklingen ligger både på det producerande och de 
produktutvecklande företagen samt till sist att etik bör integreras i utbildningen.  



Förord 
Följande kandidatexamensarbete har skrivits inom Integrerad Produktutveckling som en del 
av civilingenjörsprogrammet inom Maskinteknik på Kungliga Tekniska högskolan. Vi vill 
tillägna ett särskilt tack till våra handledare, Gunilla Ölundh Sandström och Ingrid Kihlander. 
Vi vill även tillägna ett stort tack till de personer som tagit sig tid och ställt upp på de intervjuer 
som hållits i samband med detta arbete.  Vidare vill vi även tillägna ett tack till Eva Sjöberg och 
Joacim Sjöberg för diverse ovärderlig hjälp under arbetets gång. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle sker produktutvecklingen i accelererande takt då ny och modern teknik 
introduceras dagligen. Fabriker digitaliseras, robotiseras och automatiseras snabbare än 
någonsin. Innovation och produktutveckling är centralt i dagsläget och om företag ska behålla 
sin konkurrenskraft måste de följa med i utvecklingen. För att bibehålla sin konkurrenskraft 
har många fabriker inget annat val än att automatisera sin produktion. 
 
Automatisering uppfattas ofta som ett modernt uttryck men har historiskt sett funnits länge. 
Det nämndes först i Homers Illiaden där självgående maskiner eller robotar av metall beskrivs 
(PHC, 2016). Även om det är osannolikt att dessa maskiner existerade redan då, är det ett 
bevis på att idén om automatisering funnits under en lång tid. I slutet av 1700-talet tog 
begreppet fäste på riktigt då Oliver Evans utvecklade den första helautomatiserade kvarnen 
(RackTech Systems Nordic AB, u.d.). Hans uppfinning följdes av innovationer inom 
textilindustrin, såsom spinnmaskinen, vilket resulterade i den första industriella revolutionen 
(Vyas, 2018).  
 
Sedan dess har vi upplevt ytterligare två industriella revolutioner. Den tekniska revolutionen 
mellan 1870 och 1914, där elektricitet introducerades som kraftkälla och den första rörliga 
produktionslinan sattes i bruk av Henry Ford (The Economist, 2012). Den följdes av den digitala 
revolutionen som innebar stora automatiseringssatsningar i tillverkningslinan och 
introduktionen av robotar i tillverkningsprocessen (Kvarnström, 2017). 
 
Gemensamt för alla industriella revolutioner är den kraftigt ökade produktionen. Det har 
berott på bland annat kortare ledtider, lägre kostnader, möjligheten att frakta tungt gods långt 
och billigt samt större produktionsvolym vid tillverkningen (Sveriges Uppfinnareförening, 
2018). Under senare år har även teorier och filosofier som lean production slagit rot, vars syfte 
är att minimera alla faktorer i tillverkningsprocessen som inte skapar värde för kunden. Det 
har slutligen lett till det vi ser företag idag implementera zero-labour factory, där endast 
robotar jobbar i fabriken (Ohno, 1998).  
 
Något som däremot inte diskuteras är hur och om detta påverkar medarbetaren. Frågan om 
denna automatisering, digitalisering och robotisering enbart har en positiv inverkan på 
företaget i helhet är inget som tas upp i dagsläget. Kombinationen av att diskutera de 
oönskade konsekvenserna vid innovation återfinns enbart i 0,1% av alla artiklar som handlar 
om innovation (Sveiby, et al., 2009). När nästa industriella revolution närmar sig måste vi 
förstå hur innovationer och produktutveckling kan ge oönskade etiska konsekvenser.  
 

1.1 Problematisering 
Innovation och produktutveckling har länge varit ohotade populära begrepp och nära 
sammanflätade med människans överlevnad och utveckling. Produktutvecklingen sker idag i 
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en så snabb takt att dess oönskade effekter inte uppmärksammas. 1983 konstaterade Rogers 
att enbart 0,2% av alla artiklar som handlade om innovation även behandlade oönskade 
konsekvenser av dessa (Rogers, 1983). Denna brist på diskussion angående de oönskade 
konsekvenserna har inte lösts på senare år. 2009 genomfördes en undersökning av Sveiby 
m.fl. som visade på att enbart 0,1% av alla artiklar inom innovation, behandlar de oönskade 
konsekvenserna av det (Sveiby, et al., 2009). De flesta artiklar handlar istället om oönskade 
konsekvenser som kan lösas med hjälp av innovation. Innovationen är enbart positivt och 
något vi ska sträva efter (Kidwell & Martin, 2005). 
 
Som nämnts ovan sker utvecklingen idag i snabb takt. Forskare anser att vi idag står inför ett 
tekniskt paradigmskifte där ny teknik, såsom självkörande bilar, artificiell intelligens och 
robotisering, ständigt introduceras på marknaden (Erikson & Arnestrand, 2016). I samband 
med att robotar utvecklas och används mer i det vardagliga livet, har etiska dilemman i 
samband med produktutvecklingen uppdagats. Ett etiskt dilemma som inte den människan 
kunna lösa på över 50 år är ”The Trolley Problem” (Foot, 1967), vilket aktualiserar frågan 
huruvida en robot ska kunna lösa ett problem som människan inte kan lösa. Detta blir ett 
aktuellt ämne i samband med att utveckling som snart kommer introduceras på marknaden.  
 
Bristen på diskussioner som behandlar etik och innovation blir inte enbart ett problem vid 
dilemman. Detta är dock den del av denna diskussion som har fått mest uppmärksamhet. 
Ytterligare besvär som går att koppla till produktutvecklingens framfart, graden av 
automatisering och ökad användning av robotar, är de etiska problemen som uppstår på 
arbetsplatserna. Redan 2015 gick Everwin Precision Technology Ltd. ut med att de strävar 
efter zero-labour factories i sina monteringsfabriker. De etiska problemen som uppstår är 
exempelvis hur förhållandet av graden av automation och antalet anställda ska vara, vilket 
inte diskuteras. Qixing, VD för Everwin Precision Technology Ltd., förutspådde 2015 att 
närmare 90% av fabrikernas anställda kommer ersättas med robotar (Liu, 2015). Everwin 
Precision Technology Ltd. är inte det enda företaget i Dongguang området som tagit detta 
initiativ. Undersökningar visar på att omkring 49% av fabrikerna i det området redan har 
minskat antalet anställda med 10% tack vare automatisering i dagsläget. Övrig forskning tyder 
även på att det inte enbart är fabriksarbetare som riskerar att förlora sina jobb på grund av 
automatiseringen. Enligt Frey och Osborne är det över 90% risk för att exempelvis slaktare, 
revisorer, kassörer och telefonförsäljare kommer förlora sina jobb på grund av digitalisering 
(Frey & Osborne, 2013). 
 
På grund av den effektivitet och kvalitetssäkerhet som automatiseringen medför, kan inte 
företag bibehålla sin konkurrenskraft utan att följa med i produktutvecklingen. Företag måste 
implementera robotar, datorer och smarta system för att vara konkurrenskraftiga. Enligt 
författaren och EU-rådgivaren Rifikin kan miljontals människor förlora sitt jobb under 
nästkommande sekel på grund av företagens strävan efter ovanstående faktorer (Stillwell, 
1988). 
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Enligt universitetslektorn vid Centrum för forsknings- och bioetik, universitetslektorn Nihlén 
Fahlquist, är det viktigt att ingenjörer i sin utbildning får lära sig om etiska problemen och 
möjliga konsekvenser av ny teknik. En del skolor har redan lagt in det i utbildningsplanen, 
såsom civilingenjörsprogrammet i elektroteknik på Kungliga Tekniska högskolan där studenter 
redan från första året får studera etik (Kungliga Tekniska högskolan, 2018). Dock är det än inte 
ett vanligt obligatoriskt moment i alla ingenjörsutbildningar (Virgin, 2013). 

 
1.2 Syfte 
I dagsläget råder en viss ignorans dels hos innovatörerna, dels hos företagen som 
automatiserar om hur automatisering påverkar medarbetarna i enlighet med det etiska 
perspektivet. Företag strävar efter att effektivisera produktionen, maximera vinst och öka 
kvalitet, detta genom att öka mängden automation och minska den mänskliga påverkan. 
Konsekvenserna av detta fenomen är ingenting som diskuteras öppet och inte nödvändigtvis 
något som diskuteras vid avgörande beslut i företagets automationsutveckling. 
 
Syftet med denna rapport är att utreda hur stor roll det etiska perspektivet har vid beslut till 
automatisering. Vidare kartläggs även hos vem det etiska ansvaret ligger vid 
produktutveckling i automatiseringsområdet. Utöver detta undersöks huruvida etik bör 
integreras i ingenjörsutbildningar och till vilken utsträckning. 

 
1.3 Frågeställningar 
Utifrån ovanstående syfte kommer följande frågeställningar att undersökas: 

• Hur stor är vikten av det etiska perspektivet i beslutsfasen vid automatisering? 
• Hos vem ligger det etiska ansvaret för produktutvecklingen? 
• I vilken utsträckning borde det etiska perspektivet integreras i utbildningen? 

 
1.4 Avgränsning 
För de första har avgränsningar gjorts i att begränsa undersökningen till den svenska 
marknaden. Jämförelser kommer att göras med andra marknader för att få perspektiv, men 
fokus kommer ligga på den svenska marknaden. Vidare kommer enbart det etiska 
perspektivet på medarbetaren att undersökas. Övriga socio-ekonomiska etiska perspektiv 
kommer inte behandlas eller tas till hänsyn. Då arbetet görs inom integrerad 
produktutveckling kommer det etiska perspektivet på medarbetaren under 
produktutvecklingsfasen att studeras, övriga delar av produktens bearbetning kommer inte 
att analyseras. Vad gäller utbildning, kommer enbart ingenjörsprogram på Kungliga Tekniska 
högskolan att undersökas. Jämförelser till andra skolor och program kommer att göras för att 
få perspektiv, men fokus kommer att ligga på programmen på Kungliga Tekniska högskolan. 
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2. Teori 
Följande avsnitt beskriver den litterära studien som gjorts inom automatisering och etik. I det 
ingår definition av begreppen automatisering och etik samt teorier och analyser som finns i 
dagsläget av automatisering, zero-labour factory samt etik i ingenjörsyrket och 
ingenjörsutbildningen. 
 

2.1 Automatisering 
Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet automatisering att en process utformas så att den 
går av sig själv helt utan eller med lite mänsklig påverkan. Det bakomliggande syftet med att 
automatisera en process kan vara att avlasta människans arbete, till exempel tunga lyft, och 
minska säkerhetsrisker i processen. Det finns även andra fördelar med automatisering. Det 
kan göra att effektiviteten av processen höjs och även kvalitén av den slutgiltiga produkten 
(Nationalencyklopedin, u.d.). 
 
2.1.1 Den fjärde industriella revolutionen 
Idag debatteras det kring om vi nu står inför en ny industriell revolution, den fjärde i 
ordningen. Bland annat är det uttryck som Industri 4.0, vilket dök upp i Tyskland 2010, som 
ligger till grund för detta. Ökad interaktion mellan datordrivna system och fysiska system har 
lett till utveckling av produktionen och tillverkningssystemen. Introduceringen av AI (Artificiell 
Intelligens), Big Data, IoT (Internet of Things) och mer avancerade robotar har drivit på 
utvecklingen ytterligare. Vissa anser att denna utveckling inte kommer leda till lika stark 
tillväxt som tidigare industriella revolutioner gett, medan teoretiker som Schwab menar att 
framstegen nu kommer påverka hur vi jobbar, lever och gör affärer (Schwab, 2015). 
 
2.1.2 Zero-labour factory 
Som resultat av automatiseringsutvecklingen, digitaliseringen och den ökade interaktionen 
mellan datordrivna och fysiska system har användningen av robotar tilltagit i produktionen. 
Mellan 2017 och 2020 förutspås industrirobotar i funktion öka från 2 miljoner stycken till över 
3 miljoner med ett snitt på 14 % per år (International Federation of Robotics, 2017). I Sverige 
syns också den utvecklingen tydligt. Nyligen öppnade företaget Scania sin nya hyttfabrik i 
Oskarshamn. Det är en av de modernaste i världen med 285 robotar längs monteringslinan 
och allt utom diverse logisk och montering av gångjärn görs av robotar (Scania, 2018). 
 
Liknade utveckling sker även utanför Sveriges gränser. Det taiwanesiska företaget Foxconn, 
en underleverantör till bland andra Apple, introducerade nyligen robotar i en kinesisk fabrik 
och kunde därmed minska sin arbetsstyrka från 110 000 medarbetare till 50 000 stycken. Det 
främsta syftet var att minska personalkostnaderna (Nudel, 2016). Fler företag har därefter 
följt i Foxconns fotspår och under 2015 blev begreppet zero-labour factories populärt.  
 
Zero-labour factory betyder fabrik utan arbetskraft översatt till svenska. Dock menar Qixing, 
VD för Everwin Precision Technology Ltd., att uttrycket innebär att arbetskraft skalas ner rejält, 
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men inte helt. Personalen minskar med ungefär 90% och ersätts med robotar. Kvarvarande 
personal kommer att jobba med programmering och backstage management. I Kina, där 
strävan efter zero-labour factories är hög, råder brist på arbetskraft trots den stora andelen 
arbetskraft som flyttar till städernas fabriker från landsbygden. Dock visar siffror från kinesiska 
regeringen att andelen flyttande arbetskraft under de senaste 40 åren minskat, vilket på sikt 
kan påverka arbetskraften i landet. Enligt Souling, head of Taiwan businessassociation, är det 
en nödvändighet att ersätta mänsklig personal med robotar på grund av bristen på arbetskraft 
men också för att minska kostnaden för personal (Xinyu & Chun, 2015). 
 

2.2 Etik 
Det finns flera olika definitioner på ordet etik. Cambridge Dictionary (2018) definierar etik på 
två sätt (Cambridge University Press, 2018).  
 

- ett system baserat på moral och av accepterade övertygelser som styr uppförandet.  
- studier om vad som är moraliskt rätt och fel.  

 
Tavani definierar etik helt enkelt som läran om moral. En tydlig röd tråd mellan alla 
definitioner är att etik och moral är väl sammankopplade. Även moral saknar en universal 
definition bland etiker och filosofer, men definieras för det mesta som ett system av regler 
som styr beteende och metoder för att utvärdera dessa (Tavani, 2013). 
 
För att enklare förstå vad som menas med etik och moral används ofta etiska och moraliska 
dilemman. Dessa handlar om att tvingas fatta beslut mellan två eller flera alternativ som var 
och ett innehåller motstridiga för- och nackdelar. Dessutom är alla alternativen vanligtvis lika 
oönskade. Ett känt etiskt dilemma är “The Trolley Problem”: 

 
“A runaway trolley is heading down the tracks toward five workers who will all 
be killed if the trolley proceeds on its present course. Adam is standing next to a 
large switch that can divert the trolley onto a different track. The only way to 
save the lives of the five workers is to divert the trolley onto another track that 
only has one worker on it. If Adam diverts the trolley onto the other track, this 
one worker will die, but the other five workers will be saved.” (Foot, 1967). 
 

Trots att detta etiska dilemma är över 50 år gammalt diskuteras det fortfarande bland 
forskare. Själva grunden för etiska och moraliska dilemman är att de saknar ett perfekt svar. 
Ofta kan endast hitta ett acceptabelt svar, om ens det. Enligt Marone och Peppoloni är det 
enda rätta alternativet vid ett etiskt dilemma där inget perfekt svar finns att inte ge ett svar 
alls, alternativt ge flera lösningar. Är det inom arbetet är lösningen att förklara tydligt hur 
problemet ser ut, samt förklara konsekvenserna av varje beslut (Marone & Peppoloni, 2017). 
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2.2.1 Etik inom ingenjörsyrket 
Ingenjörer är i grunden problemlösare. Tillsammans med deras tekniska bakgrund har de stor 
möjlighet att påverka sin omgivning genom att bland annat förbättra och utveckla ny teknik. 
Det innebär också att det ingenjören gör ska vara etiskt försvarbart (Sveriges Ingenjörer, 
2015). 
 

”Ingenjörer är bärare och förvaltare av den tekniska kunskapen. Detta ger ett 
särskilt ansvar att verka för att tekniken används för samhällets och 
mänsklighetens bästa och för att den i förbättrad form förs vidare till kommande 
generationer.” (Sveriges Ingenjörer, 2015). 
 

Enligt Hermansson och Nihlén Fahlquist är det viktigt för ingenjören att förstå de negativa 
konsekvenserna som kan uppkomma av innovationer och utvecklingar. Trots att 
ingenjörsyrket kan ses som ett rent tekniskt problemlösande jobb, bör ingenjören vara 
medveten om det ansvar denne har för produkten de tillverkar samt det arbete den utför 
(Hermansson & Nihlén Fahlquist, 2011). 
 
2.2.2 Etik i automatisering 
Etik finns i alla delar i samhället. Det gäller också vid introduktionen av ny teknologi, även vid 
automatisering. För- och nackdelar måste hela tiden vägas mot varandra samt kortsiktiga 
fördelar mot långsiktiga. Ramaswamy och Joshi belyser flera etiska effekter som 
automatisering har. Det är bland annat hur automatisering gör det möjligt att ersätta 
arbetskraft med till exempel robotar, automatisk sortering och automatisk inspektion (Joshi 
& Ramaswamy, 2009). 
 
2.2.3 Etik i ingenjörsutbildningen 
Den snabba utvecklingen inom automatisering har lett till en mängd nya utmaningar som 
nämnts ovan. Det gör att större krav måste ställas på utbildningar inom vetenskap, teknologi 
och matematik enligt Ramaswamy och Joshi. Studenter måste ha förståelse i och kunna 
hantera den allt mer dominerande rollen automatisering har inom deras område (Joshi & 
Ramaswamy, 2009). 
 
Organisationen ABET, som ackrediterar universitet och skolor runt om i världen, 
rekommenderar att etik ska implementeras i utbildningen på alla nivåer. Till organisationen 
hör bland annat skolor som MIT (Massachusetts Institute of Technology), Stanford University 
och Harvard University (ABET, 2018). Bucciarelli anser att enbart en rekommendation inte är 
tillräcklig. Bucciarelli tycker etiska frågor borde tillämpas i större utsträckning i 
ingenjörsutbildningen. Att inte lära ut andra grundläggande kunskaper än bara de 
vetenskapliga för ingenjörer tycker Bucciarelli är oetiskt (Bucciarelli, 2008). 
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På Kungliga Tekniska högskolan finns en avdelning för filosofi som undervisar och forskar kring 
etiska aspekter inom teknik och dess påverkan på samhället. Etik har även inkluderas på 
program som Elektroteknik och skolans OPEN program. Däremot är ämnet inte ett 
obligatoriskt element på alla skolans program, däribland Maskinteknik. Möjligheten finns att 
söka valfria kurser i området, dock är det inget krav på att läsa dem. Detta är trots att det i 
Kungliga Tekniska högskolans egna etiska policy står att studenter ska kunna hantera etiska 
begrepp inom utbildningsområdet.  

 
”…utformas så att de studerande efter genomgången utbildning kan använda 
grundläggande etiska begrepp på problem och möjligheter inom det egna 
utbildningsområdet.” (Kungliga Tekniska högskolans etiska policy, 2015). 

 
Taajamaa m.fl. kom i sin undersökning om hur ålder påverkar ingenjörens syn på betydelsen 
av etik fram till att äldre ingenjörer värdesätter etik i arbetet högre än vad yngre ingenjörer 
gör. Utbildningen har därför en allt viktigare roll vid undervisningen för att öka unga 
ingenjörers medvetenhet kring etiska dilemman (Taajamaa, et al., 2017). 
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3. Metod 
I metodavsnittet kommer den valda metoden att motiveras för att visa att den passar till 
denna studie. Till de valda metoderna kommer de intervjuade personerna presenteras samt 
en motivering till varför just personer har valts. 
 

3.1 Metodens syfte 
Initialt gjordes en omfattande litteraturstudie för att utröna hur forskningen ser ut idag. 
Utifrån litteraturstudien syntes ett kunskapsgap som i dagsläget råder kring ämnet, därav 
kunde inte forskningsartiklar användas i önskad utsträckning. På grund av detta kunskapsgap 
genomfördes en kvalitativ studie innehållande semistrukturerade intervjuer. Under 
intervjuerna ställdes frågor för att undersöka hur det etiska perspektivet är en avgörande 
faktor i beslutsprocesserna vid digitalisering och robotisering. Dessutom ställdes frågor om 
det etiska perspektivet är en avgörande faktor vid utveckling av automationsmaskiner. För att 
få en omfattande bild ställdes frågor om det etiska perspektivet bör uppmärksammas under 
utbildningar i större utsträckning. 
 

3.2 Val och presentation av intervjuade personer 
Den kvalitativa studien fokuserade på den svenska marknaden hos företag som producerar 
någon form av produkt. Dessa företag ska ha för avsikt att robotisera och digitalisera sin 
produktion. Vidare har även företag som producerar robotar att studerats. De två sfärer av 
företag har valts för att få en omfattande bild av ”båda sidorna” av automatiseringsprocessen. 
Storleken på företagen var inte avgörande, utan snarare hur utvecklingen hos företagen sett 
ut rent automationsmässigt samt hur satsningen på dessa område ser ut för att föra 
utvecklingen framåt. 
 
Vid genomförandet av dessa semistrukturerade intervjuer användes två separata 
intervjuguider (se Bilaga 1 – Intervjuguide för inköpande företag och Bilaga 2 – Intervjuguide 
för produktutvecklande företag), en för producerande företag och en för produktutvecklande 
företag. Det skapades två separata intervjuguider för att få med nödvändiga synvinklar för att 
kunna besvara frågeställningarna. Intervjuguiderna strukturerades som de gjorde för att först 
få intervjupersonerna bekväma med frågor de kunde svara på och inte ”avslöja” att 
huvudämnet handlar om etik.  För att kunna få ärliga svar på frågorna gällande etik 
presenterades inte huvudämnet på förhand. 
 
De personer som valdes för intervjuerna arbetar med automatisering, robotisering och/eller 
digitalisering dagligen. De har haft betydande roller i utvecklingsprojekten. På grund av deras 
betydande roll har de med större sannolikhet haft stor insyn i de beslutsfattande processerna, 
vilket gör att de antas kunna svara på de relativt komplicerade frågorna mer utförligt. Valet 
att intervjua mer seniora personer på företagen har att göra med intresset av att se hur 
utvecklingen har sett ut rent historiskt fram till idag samt att de med större sannolikhet har 
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personalansvar. Personer med personalansvar förväntades kunna tillämpa de etiska 
aspekterna bättre på frågorna och problemen som belystes under intervjuerna. På detta sätt 
kan de även koppla etiska avgörande beslut till automatiseringsprocessen och dess 
konsekvenser. 
 
I denna studie är både företag och personer anonyma för att inte hänga ut någons personliga 
åsikter samt att åsikter och möjlig känslig information inte ska kunna skada eller kopplas till 
specifika företag eller personer. I tabellen nedan (se Tabell 1 - Presentation av intervjuade 
personer) är företag, personer samt roll/expertis presenterat. 
 
Tabell 1 - Presentation av intervjuade personer 

Företag Person Roll/expertis 
Företag A Person A1 Manager rule-based design, design automation 

and PDC pune 
Företag A Person A2 Produktionschef 
Företag B Person B1 Robotspecialist/produktintroduktionsspecialist 
Företag C Person C1 Project Manager 

 
Företag A och Företag B är producerande företag som automatiserar sin tillverkningsprocess. 
Företag C utvecklar robotar och maskiner som används för att automatisera processer. 
 

3.3 Analys av data 
När intervjuer var genomförda transkriberades dessa. Efter detta extraherades huvudämnen, 
vilket skapade en röd tråd genom presentationen av intervjuerna. Varje intervju lyssnades på 
flertalet gånger och transkriberades av respektive skribent för att inte missa någon essentiell 
information. Dessa jämfördes och analyserades flera gånger för att presentera ett korrekt 
resultat. 
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4. Resultat 
Följande avsnitt presenterar resultatet av de intervjuer som genomförts i löpande text och i 
citat.  Den är uppdelad i tre teman där ämnet etik undersöks. Dessa är: automatisering, 
produktutvecklingsprocessen och utbildning. Fokus ligger på hur produktutveckling och 
innovationer inom automatisering påverkar medarbetare i fabriken utifrån ett 
produktutvecklings- och managerperspektiv.  
 

4.1 Automatisering 
Automatisering av tillverkningsprocesserna har pågått under en längre tid hos både Företag A 
och Företag B. Idag är större delen av processerna automatiserade och produktionen kan till 
stor del genomföras utan mänsklig påverkan. Syftet har främst varit att minska 
leveranstiderna, öka kvalitén på slutprodukten och få kontroll över halvrörliga kostnader 
såsom löner. Intervjuperson B1 tillägger dessutom att automatisering även sker i syfte att 
underlätta för medarbetaren, exempelvis genom att låta robotar sköta tunga lyft och 
enformigt fysiskt arbete.  
 
I frågan huruvida företagen strävar efter zero-labour factory svarar samtliga intervjuade 
personer både ja och nej. Tillverkningsprocessen är idag redan väldigt automatiserad och 
ytterligare effektiviseringsmöjligheter undersöks ständigt. Företag A har även tagit fram en 
roadmap för att nå zero-labour factory. För båda företagen är det viktigt att vara 
kostnadseffektiva och producera produkter med hög kvalité. Automatisering är en viktig 
faktor för att nå detta. Företag A tänkte bygga en fabrik i ett öststatsland men valde att bygga 
den i Sverige med hög automatiseringsgrad istället.   
 
Dock sker inte automatiseringen bara för automatiseringens skull, utan enbart där företagen 
kan skapa ett mervärde av automatisering görs det. Människorna runtomkring får i och med 
detta en allt viktigare roll. Det kan handla om att observera, laga och stoppa om något går fel 
i processen. Att ta bort för många medarbetare gör dessutom att kompetens tappas, och 
kompetens är något som är avgörande för att vara konkurrenskraftiga över tid enligt A1, vilket 
även intervjuperson A2 instämmer med i nedanstående citat. 
 

”Det är en fin balans mellan att automatisera och ha mycket kompetens.” – A2. 
 
Nästa steg hos Företag A är att automatisera för att förenkla operatörens jobb och skapa 
mervärde för denne. Uppgifter som hantering, informationsöverföring osv. skapar inget 
mervärde och är därför bör de processerna automatiseras menar A2.  
 
Trots en stor automationstillväxt menar intervjupersonerna från Företag A och Företag B att 
mängden medarbetare inte minskat på grund av automatisering, de har istället fått andra 
arbetsuppgifter eller blivit omflyttade. Problemet, som intervjupersonerna uppfattar det, är 
inte att ett jobb ersätts av en robot utan snarare den drabbade medarbetarens motvillighet 
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att förändra sitt jobb eller arbetsuppgifter. Det kan vara svårt för en medarbetare att plötsligt 
ändra sitt jobb utefter hur tekniken utvecklas. A1 berättar att rädslan hos medarbetarna för 
att förlora jobbet inte är lika stor som rädslan att förändra sin arbetssituation som personen 
är tillfreds med. Arbetsuppgifter som idag enkelt kan utföras av en robot agerar för vissa 
medarbetare som en ”snuttefilt” och en förändring skulle leda till att arbetarens trygghet 
försvinner. Här anser hälften av intervjupersonerna att det viktigaste är att låta medarbetaren 
vara med tidigt i automatiseringsprocessen och att det är extra viktigt för de som inte trivs 
med förändring. Dock bör medarbetaren inte inkluderas allt för tidigt i processen. Exempelvis 
är det onödigt att utbilda personal för att sköta en viss arbetsuppgift och sedan inte få 
användning av den kunskapen berättar B1.  
 

”Etik vad gäller medarbetaren bör finnas med i alla situationer och beslut.” – A1. 
 
Lösningen på problemet är att ge utbildning och omplacering med omtanke, inte att varsla 
personal menar intervjuperson A1 i ovanstående citat. A2 anser att arbetstillfällena inte 
kommer minska, utan inriktningen på arbetsuppgifterna kommer skifta. Det innebär att 
medarbetaren måste anpassa sig till de nya arbetstillfällena som ges av teknikutvecklingen. 
Enligt C1 kommer digitalisering och automatisering leda till att arbetsuppgifter förändras och 
därmed också jobben. Istället för att vara tillverkare kommer jobben gå ut på att serva robotar, 
kontrollsystem osv. 
 
Alla intervjupersoner från de automatiserande företagen håller med om att det huvudsakliga 
syftet med automatisering är inte att avveckla människan, utan att öka produktionen och 
kvaliteten med samma antal anställda och produktionsyta. Trots att större delen av processen 
numera är automatiserad har inte personalen minskat enligt A2. Däremot har produktionen 
ökat samt värdet per kvadratmeter. Det är viktigt att inse att människor alltid kommer 
behövas eftersom robotar inte kommer kunna göra alla de arbetsuppgifter som en människa 
kan, vilket även styrks i nedanstående citat.  
 

”Det går inte bara att sparka människor.” – B1. 
 
Företagen måste även ta ansvar och ta hand om sina medarbetare. Enligt B1 är medarbetaren 
otroligt viktigt för företaget och dennes behov, såsom hälsa och välmående, värderas högt. 
Vidare sker en stor del av automatiseringen för att förbättra för medarbetarens 
arbetsplatskvalité i avseende på exempelvis ergonomi.  
 

4.2 Produktutvecklingsprocessen 
Under intervjuerna diskuterades hos vem det etiska ansvaret ligger för de 
produktutvecklingsprocesser som idag sker. Överlag rådde en gemensam bild i hos vem det 
etiska ansvaret slutligen landade på. Personerna som arbetar på Företag A och Företag B anser 
att de som företag är ansvariga för sina medarbetare vid implementering av nya 
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produktutvecklingar och innovationer inom automatisering. Intervjuperson A1 menar att 
företaget har ansvar för sina medarbetare och det är något som företaget måste ta hänsyn till 
när arbetet ändras på grund av den tekniska utvecklingen, vilket beskrivs i nedanstående citat. 
 

”Enkla tråkiga jobb kan vara som en snuttefilt för den anställda. De vill inte ändra 
sitt jobb.” – A1. 

 
Hälften av intervjupersonerna tycker att medarbetaren och företaget måste ansvara för att 
anpassa arbetstillfällen på grund av den produktutvecklingen som idag råder. De 
intervjupersoner som är verksamma på producerande företag (Företag A och Företag B) anser 
alltså att det etiska ansvaret ligger hos dem, men att enbart detta ansvar finns på grund av 
den tekniska utvecklingen. 
 
Enligt intervjuperson C1 har inte produktutvecklingsföretag något ansvar för hur deras 
produkter påverkar medarbetaren. C1 menar att de enbart följer hur marknaden ser ut och 
om inte de skulle producera den produkten skulle något annat liknande företag göra det, se 
nedanstående citat. 
 

”… vi bär inget ansvar för att robotar och automation kanske tar bort ett jobb. 
För det är i slutändan slutkunden val.” – C1. 

 
Vidare menar samtliga intervjupersonerna att produktutvecklingsprocesser och 
automatisering är essentiellt för att företagen ska bibehålla sin konkurrenskraft. För att hänga 
med i utvecklingen och de volymer som idag kan produceras, måste nya, innovativa produkter 
integreras i fabrikerna. C1, som är Projekt Manager på ett företag som utvecklar robotar säger:  
 

”… världen automatiseras och digitaliseras, de som inte hänger de kommer att 
dö.” – C1. 

 
Intervjuperson C1 menar att marknaden idag kräver produktutvecklingen och automatisera 
annars riskerar företaget sin konkurrenskraft.  
 

4.3 Utbildning 
Överlag på ingenjörsutbildningar finns det enbart ett fåtal program där etik är ett obligatoriskt 
moment. Om detta är något som bör ändras och bli ett obligatoriskt element under 
utbildningen är en fråga som diskuterats under intervjuerna. Det råder delad mening i hur 
mycket och om det bör vara en del i varje ingenjörsprogram. Intervjuperson C1, som arbetar 
på ett produktutvecklande företag, säger: 
 

” Jag vet inte hur mycket ansvar det är på Kungliga Tekniska högskolan, för att 
Kungliga Tekniska högskolan ska på något sätt se till att man blir ”well fitted” för 
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arbetslivet. Och visst, etik är en liten del i det. Men det är också en liten, liten del 
som kanske korresponderar någon högskolepoäng.” – C1. 

 
Generellt sätt är de intervjuade personerna överens om att etiken bör implementeras i större 
grad i skolan. Enligt person B1 bör det etiska perspektivet ingå i skolplanen för att öka 
förståelsen för symbiosen mellan människan och roboten. B1 menar dessutom att skolan 
måste anpassa sig till företag som automatiseras och hitta det etiska perspektivet i att roboten 
inte kan tänka utan människan. Vidare menar intervjupersonerna på Företag A att 
organisationer som automatiseras ser behov i form av etisk utbildning och på det sättet kan 
de påverka skolan. De anser att etiken är viktig i allt och att det även är viktigt för kommande 
generationer. Dessa intervjupersoner menar att om kommande generationer ska ha samma 
förutsättningar som vi har idag, måste skolan implementera etik i samband med 
produktutveckling. Intervjupersonerna på Företag A säger att etiken är en aspekt som måste 
vävas in i skolan för att framtida generationers krav på arbetsplatsen kan komma att se 
annorlunda ut än vad de gör idag. 
 
Under intervjuerna framgick det tydligt att det råder skilda åsikter i när etiken bör läggas in i 
utbildningsplanen. Huruvida den ska läggas på lägre nivåer av utbildningen eller på 
mastersnivå under exempelvis civilingenjörsutbildningar diskuterades. 
 

”… börjar från en väldigt låg nivå bör etiken tas till större hänsyn.” – A1. 
 
Person A1 tycker att etiken bör vara en del av utbildningen i tidiga stadier för att sedan under 
små steg implementeras under hela skolgången, se ovanstående citat. Intervjuperson C1 säger 
istället: 
 

”När man kommer upp på mastersnivå blir allt mer verklighetskopplat. I och med 
det, kan man då koppla det mer till etiken.” – C1 
 

Hälften av intervjupersonerna menar att etiken även ska integreras på utbildningar relaterade 
till att utveckla kompetens hos medarbetare. Enligt C1 bör inte etiken tas hänsyn till på alla 
mastersutbildningar, utan enbart de som direkt berör produktutveckling och automatisering. 
C1 anser att det inte är nödvändigt att implementera etiken i tidiga skeenden av 
civilingenjörsutbildningar och dessutom inte på alla mastersprogram.  
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5. Analys 
Detta avsnitt presenterar analysen av resultatet från intervjuerna samt den litterära studie 
som genomförts. Den är uppdelad i tre delar som behandlar produktutvecklingsprocessen, 
automatisering och utbildning.  
 

5.1 Automatisering 
Automatisering av produktionen har ökat markant de senaste åren. Mellan 2017 och 2020 
förutspår IFR att antalet funktionsdugliga industrirobotar i världen kommer att öka med 14% 
per år i snitt (International Federation of Robotics, 2017). Både Företag A och Företag B har 
väldigt automatiserade tillverkningsprocesser i dagsläget och deras produktion går till stor del 
att genomföra utan mänsklig påverkan. Båda företagen är väl medvetna om 
automatiseringens effekter på medarbetarna och försöker till så stor utsträckning som möjligt 
att minska de negativa konsekvenserna av den. Det görs bland annat genom att involvera 
medarbetarna tidigt som möjligt i processen. Dessutom sker mycket av automatiseringen i 
syfte att underlätta för medarbetaren, exempelvis genom att förbättra ergonomi. Däremot 
förväntar sig företagen att medarbetaren alltid ska anpassa sig efter automatiseringen och 
teknikutvecklingen. Detta är ett tecken på att företagen inte tar det etiska ansvaret för 
teknikens utveckling, utan snarare tvingar medarbetaren att anpassa sig.   
 
Utomlands har begreppet zero-labour factory fått fäste. Det taiwanesiska företaget Foxconn 
har bland annat avvecklat 60 000 medarbetare på grund av automatisering och ersatt dessa 
med robotar. Huvudsyftet var att minska personalkostnader (Nudel, 2016). Enligt 
intervjuperson A2 har Företag A skapat en roadmap för strävan mot zero-labour factory. 
Person A1 menar att detta ska ske på naturlig väg i form av att exempelvis medarbetare går i 
pension, slutar, etc. Person B1 hävdar att de inte avvecklat någon personal vid automatisering. 
Att ersätta arbetskraft med exempelvis robotar för att sköta produktionen har oönskade 
etiska effekter enligt Joshi och Ramaswamy (Joshi & Ramaswamy, 2009).  
 
Företag A och Företag B hävdar att de inte varslat personal för att inte tappa kompetens, 
eftersom det är en viktig beståndsdel i att vara konkurrenskraftiga. Däremot säger person A2 
att de bland annat automatiserar för att få kontroll över halvrörliga kostnader som löner 
innebär. Det är något som överensstämmer med hur Foxconn resonerade vid varslandet av 
personal på sin fabrik.  
 
5.2 Etisk ansvar för produktutvecklingen 
Resultatet från intervjuerna visar att det etiska perspektivet uppmärksammats på grund av 
produktutvecklingens framfart. De innovationer som skett inom automatisering, där 
interaktionen mellan datordrivna system och fysiska system ökat, har gjort att etik numera 
bör tas till hänsyn vid beslutsfattande processer. Ett tydligt samband syns då det råder en 
gemensam åsikt om att det är de producerande företagen som har det etiska ansvaret i hur 
de innovativa produkterna påverkar medarbetaren. De producerande företagen skyller dock 
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på att de behöver ta detta etiska ansvar på grund av den tekniska utvecklingen. På ett sätt 
lägger de då över en del av det etiska ansvaret på de produktutvecklande företagen, å andra 
sidan är de medvetna om att de tar dessa beslut själva och därför står som slutligt ansvariga. 
 
Det produktutvecklande företaget däremot hävdar att det inte har något val. För att vara 
konkurrenskraftiga på marknaden krävs innovation och produktutveckling. Enligt 
intervjuperson C1 ligger dessutom inte det etiska ansvaret hos dem. Om inte de för den 
tekniska utvecklingen framåt kommer ett annat innovativt företag att göra det. Balansgången 
mellan att utveckla produkter som kan ha etisk påverkan på människor och föra utvecklingen 
framåt är hårfin och ofta verkar de tekniska innovationerna väga tyngre. Ramaswamy och 
Joshi anmärker ett flertal oönskade etiska konsekvenser i samband med automatisering (Joshi 
& Ramaswamy, 2009), som enligt person C1 inte ligger på det produktutvecklande företagets 
ansvar. En aspekt som C1 bortsåg ifrån är att det är det innovativa företaget ansvar för för- 
och nackdelar av innovationer kan frambringa. I och med detta kan inte de 
produktutvecklande företagen helt frånsäga sig sitt etiska ansvar, då de introducerar ny teknik 
på marknaden. På de produktutvecklande företagen är även många ingenjörer verksamma, 
vilka genom sitt yrke har stor möjlighet att påverka, utveckla och förbättra sin omgivning 
genom bland annat innovation. Enligt Hermansson och Nihlén Fahlquist är det därför viktigt 
att ingenjören förstår de oönskade konsekvenserna som kan uppstå vid produktutveckling. De 
ansvarar för produkten de tillverkar samt för arbetet den utför (Hermansson & Nihlén 
Fahlquist, 2011). 
 
5.3 Utbildning 
Många skolor med ingenjörsutbildningar implementerar idag etik i sin utbildning. De som 
ackrediteras av organisationen ABET rekommenderas att ha etik som obligatoriskt 
kursmoment (ABET, 2018). Forskare som Bucciarelli anser dock att det inte är tillräckligt utan 
att det bör vara en återkommande fråga genom hela ingenjörsutbildningen (Bucciarelli, 2008). 
Han hävdar till och med att det är oetiskt att inte göra det. Generellt sett stämmer Bucciarellis 
påståenden överens med vad intervjupersonerna tycker. Intervjuperson B1 tror att det skulle 
öka förståelsen för symbiosen mellan människan och roboten. Det är viktigt att förstå att 
automatiseringen har en negativ baksida och att roboten inte fungerar utan människan. Å 
andra sidan menar intervjuperson C1 att integrering av etik i utbildningen enbart bör göras på 
de utbildningsprogram som faktiskt berör produktutveckling eller automatisering. Denna 
implementering är något som bland annat Kungliga Tekniska högskolan har gjort på sitt 
Elektroteknik och OPEN program (Kungliga Tekniska högskolan, 2018). Det finns även 
möjlighet att läsa etik bland skolans valbara kurser. Dock är inte etiken ett obligatoriskt 
kursmoment på varje program, däribland Maskinteknik där automation är en del av 
utbildningen. Kungliga Tekniska högskolan går därigenom emot sin egna policy gällande etik 
där studerande förväntas besitta grundläggande etiska begrepp på området och möjligheter 
på det egna utbildningsområdet (Kungliga Tekniska högskolans etiska policy, 2015). 
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Som ingenjör är det viktigt att förstå de negativa konsekvenserna som kan uppkomma av 
innovationer och produktutveckling förklarar Hermansson och Nihlén Fahlquist (Hermansson 
& Nihlén Fahlquist, 2011). Taajamaa m.fl. belyser att åldern spelar in i hur mycket ingenjören 
värdesätter etik i arbetet. Äldre ingenjörer värdesätter det överlag högre än yngre (Taajamaa, 
et al., 2017). De anser därmed att utbildningen har en allt viktigare roll för att öka unga 
ingenjörers medvetenhet kring etiska dilemman. Detta håller alla intervjupersonerna med om. 
Däremot är de oense om när i utbildningen bör ske. C1 hävdar att det endast behövs på 
mastersnivå och på det program där etiska dilemman faktiskt kan uppkomma i samband med 
produktutveckling. A1 menar att det är viktigt att implementeras med små steg i ett tidigt 
stadie och fortsätta under hela studietiden. Det är något som i dagsläget saknas på Kungliga 
Tekniska högskolan och många andra skolor.  
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6. Diskussion 
I dagsläget råder delad mening kring hur etik bör integreras hos företag och i utbildningen. 
Enligt företagen försöker de ta hänsyn till de etiska aspekterna till sin bästa förmåga vid 
automatiseringssatsningar. Huruvida det etiska perspektivet egentligen har en betydande roll 
under den beslutsfattande fasen vid automatisering går att diskutera. De producerande 
företagen hävdar att de tar hänsyn till etiska aspekten. Å andra sidan säger de också att de 
väljer att automatisera för att effektivisera produktionen och kontrollera halvrörliga 
kostnader som löner. Frågan om vilken faktor som är mest betydande och om företaget 
faktiskt tar det etiska ansvar som de påstår sig att gör kan starkt ifrågasättas. Det beror 
exempelvis på att Företag A har gjort en roadmap för att nå zero-labour factory. Företagen 
försöker göra det bästa av situationen genom att ta in medarbetare tidigt i processen och 
vidareutbilda dem till andra tjänster, men det som inte företagen reflekterar över är att denna 
förändring förväntas medarbetaren acceptera och anpassa sig efter. Dock har företagen inte 
något val än att automatisera för att behålla sin konkurrenskraft såsom marknaden ser ut idag. 
 
I frågan om vart det etiska ansvaret ligger råder en viss tvekan, ingen vill ta fullt ansvar för det. 
Företag A och Företag B poängterar att de tar etiskt ansvar för sina medarbetare i största 
möjliga mån. De har dessutom ofta inget annat val än att automatisera för att vara 
konkurrenskraftiga och lägger därmed de delvis över ansvaret på den tekniska utvecklingen. 
Huruvida de verkligen tar ett etiskt ansvar då är tveksamt. Genom att skylla på 
produktutvecklingen av automation, ger det dem belägg för att åsidosätta det etiska ansvaret. 
Dessutom går det att diskutera om företagen verkligen tar etiskt ansvar för sina medarbetare. 
Medarbetaren förväntas hela tiden anpassa sig efter vad företaget anser är rätt, oavsett om 
det handlar om förändring av arbetsplatsen eller helt omskolas. Det är såklart någonting 
företagen har rätt att göra men att säga att de samtidigt tar etiskt ansvar för sina medarbetare 
kan bli missvisande.  
 
Intervjuperson från Företag C hävdar att de som produktutvecklande företag inte har något 
etiskt ansvar för sina produkters påverkan. Dock är det dessa innovativa företag som drar 
produktutvecklingen framåt och därmed även den tekniska marknaden som företag som 
Företag A och Företag B är beroende av. Det är till stor del ingenjörer verksamma på dessa 
innovativa företag som genom sitt yrke har ett etiskt ansvar för sina produkter och dess 
konsekvenser. Att helt frånsäga sig det etiska ansvaret för produkten är i sig oetiskt. 
 
Att integrera etik i ingenjörsutbildningar är något som intervjupersonerna överlag är överens 
om. Däremot råder det delade meningar i när och till vilken utsträckning det bör göras. 
Intervjuperson C1 menar att etiken enbart bör implementeras på mastersprogram som berör 
produktutveckling och automatisering. Om det beror på intervjuperson C1:s tidigare 
påståenden om att produktutvecklande företag inte har etiskt ansvar för sina egna produkter 
går inte att avgöra. Att integrera etik på enbart vissa mastersprogram skulle dock inte räcka 
på Kungliga Tekniska högskolan eftersom det strider delvis mot skolan egna etiska policy. Att 
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lägga in etiken i små steg under hela utbildningen, som intervjuperson A1 säger, ligger mer i 
linje med policyn. Trots att det finns bevis på att åldern spelar roll i hur ingenjörer värdesätter 
etik i sitt arbete och den etiska policy som finns har Kungliga Tekniska högskolan inte 
integrerat etik i alla program de erbjuder. Det är något skolan bör se över. 
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7. Slutsats 
Slutsatserna från studien är att det etiska perspektivet är en beslutsfaktor för automatisering, 
men det handlar mer om att hantera hur medarbetarna kommer påverkas av en 
automatiseringsförändringar. Faktorer som effektivisering av produktionen och 
kostnadsbesparingar väger tyngre än det etiska perspektivet vid beslut. Automatisering 
kommer ske oavsett vad och etiska konsekvenser hanteras i efterhand.  
 
Vidare verkar inget företag vilja ta fullt etiskt ansvar för hur produktutvecklingen påverkar 
medarbetaren. De producerande företagen tar delvis ansvar för de etiska konsekvenserna 
som drabbar deras medarbetare. De produktutvecklande företaget tar inte på sig något etiskt 
ansvar överhuvudtaget. Däremot består produktutvecklande företag av ingenjörer som har 
ett etiskt ansvar för sitt arbete. Det etiska ansvaret för produktutvecklingen bör ligga på båda 
parterna och är inte något som kan skyllas på marknaden. 
 
Till sist ska etik integreras i utbildningen. Det framgår av den litteraturstudien som gjorts samt 
vad intervjupersonerna säger. Att inte implementera etik i utbildningen går emot Kungliga 
Tekniska högskolans egna policy och gör även att ingenjörsstudenterna inte blir väl förberedda 
på det etiska ansvar de måste ta i arbetslivet. Att etik inte är ett obligatoriskt moment i 
ingenjörsutbildningar är i sig oetiskt. 
 

7.1 Rekommendation 
Följande punkter är vad vi som författare rekommenderar som vidarearbete. 

• Genomföra fler intervjuer samt ha större mångfald bland intervjupersonerna. 
• Undersöka ämnet bland fler produktutvecklande företag med fokus på ingenjörer som 

arbetar med produktutveckling och innovation. 
• Analyser om avsaknaden av etikutbildning har gett effekter för relativt nyexaminerade 

ingenjörer. 
 
7.1.1 Akademin 
Följande punkter är vad vi som författare anser att akademin bör undersöka. 

• Hur ska etik integreras i utbildningen och till vilken utsträckning? 
• Utreda när etiken bör integreras i utbildningen: kandidatnivå, mastersnivå eller under 

hela utbildningen. 
 
7.1.2 Företag 
Följande punkter är vad vi som författare anser att företagen kan undersöka. 

• Se över om ett etiskt ansvar tas vid automatisering och produktutveckling. 
• Ställa krav på att ingenjörer ska ha kunskap inom etik. 
• Stå till svars för oönskade etiska konsekvenser av deras innovationer. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide för inköpande företag 

 

Intervjuguide - Inköpande företag 
 
Namn på respondent: 
Företag: 
Datum och plats: 
Ljudfil: 
 
Du som person kommer vara anonym, och om ni som företag önskar det kan ni också vara 
anonyma. Detta samtal kommer att spelas in, men inte distribueras vidare och sedan 
förstöras efter vårt arbete är klar. 
 
Presentera lite om oss själva, vad vi pluggar, vad vi skriver vårt kandidatexamensarbete om 
och dess bakgrund. 
 
Syfte med intervjun: Kartlägga det etiska perspektivet med avseende på 
digitalisering/automatisering i produktutvecklingsfasen. 
 
Syftet med denna intervjustudie är inte att avgöra vem som har gjort rätt eller fel, utan bara 
att kartlägga hur det etiska perspektivet tas hänsyn till genom att titta på olika delar i 
digitaliserings-/automatiseringsprocesser. 
 
Frågor 
 

●  Hur länge har du jobbat på företaget och din avdelning? 
 

●  Vilken position har du på företaget? 
 

●  Vilka är era visioner i företaget? 
 

●  Hur jobbar ni för att implementera era visioner? 
 

●  Vad är era nästkommande mål och utmaningar? 
 

●  Hur ser er automatiseringsutveckling ut? (framtiden) 
 

●  Hur ser inköpsprocessen ut när ni köper in en robot/maskin i automatiseringssyfte? 
 

●  Vilka är de viktigaste faktorerna ni tar hänsyn till vid inköp? 
 

●  Tar ni hänsyn till företagets visioner vid inköp? 
 

●  Är medarbetaren en del i företagets vision? 
 
OM MEDARBETAREN ÄR EN DEL I VISIONEN: 
 

●  På vilket sätt tar ni hänsyn till att medarbetaren påverkas av automatisering? 
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● Är ni bekant med begreppet zero-labor factories? 
 
Om nej: för att effektivisera produktionen automatiserar en det helt, så hela monteringen sker 
med hjälp av robotar. En strävar helt enkelt efter en “smart factory”. 
 

● Är detta någonting ni som företag strävar efter? 
 
OM JA: 
 

● Hur överensstämmer denna strävan med era visioner? 
 

● Tar ni hänsyn till konsekvenserna som påverkar medarbetarna på grund av detta? 
 

● Hur? 
 

● Är detta en faktor ni tar hänsyn till vid inköp av automatiseringsmaskiner? 
 
Statistik och forskning visar nu på att många producerande företag strävar efter zero-labor 
factories (i monteringslinan), där medarbetarnas arbete ska ersättas med robotar. I bland 
annat Kina har vissa fabriker redan minskat antalet anställda med 90%, vilket många andra 
företag runt om i världen också strävar efter. 
 

● Hur ställer ni er som företag till detta? 
 

● Borde ni som företag lägga större vikt på det etiska perspektivet gällande era 
medarbetare vid inköp i syfte att automatisera? 

 
OM NEJ: 
 

● Hur ser ni på er konkurrensförmåga gentemot företag som kommer implementera 
detta? 

 
● Finns det en anledning till varför ni inte strävar efter detta? 

 
Statistik och forskning visar nu på att många producerande företag strävar efter zero-labor 
factories (i monteringslinan), där medarbetarnas arbete ska ersättas med robotar. I bland 
annat Kina har vissa fabriker redan minskat antalet anställda med 90%, vilket många andra 
företag runt om i världen också strävar efter. 
 

● Det är alltså många positiva och negativa efterföljder av zero-labor factories, hur skulle 
ni som företag tackla det i framtiden? 

 
● (Tar ni hänsyn till de etiska konsekvenserna på medarbetarna?) 

 
● (Till vilken utsträckning?) 

 
OM NEJ ATT MEDARBETAREN ÄR EN DEL I VISIONEN: 
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● Varför är inte medarbetaren en del i företagets vision? 
 

● Tar ni som företag på något sätt hänsyn till medarbetaren på annat sätt? 
 
 

● Är ni bekant med begreppet zero-labor factories? 
 
Om nej: för att effektivisera produktionen automatiserar en det helt, så hela monteringen sker 
med hjälp av robotar. En strävar helt enkelt efter en “smart factory”. 
 

● Är detta någonting ni som företag strävar efter? 
 
OM JA: 
 

● Hur överensstämmer denna strävan med era visioner? 
 

● Tar ni hänsyn till konsekvenserna som påverkar medarbetarna på grund av detta? 
 

● Hur? 
 

● Är detta en faktor ni tar hänsyn till vid inköp av automatiseringsmaskiner? 
 
Statistik och forskning visar nu på att många producerande företag strävar efter zero-labor 
factories (i monteringslinan), där medarbetarnas arbete ska ersättas med robotar. I bland 
annat Kina har vissa fabriker redan minskat antalet anställda med 90%, vilket många andra 
företag runt om i världen också strävar efter. 
 

● Hur ställer ni er som företag till detta? 
 

● Borde ni som företag lägga större vikt på det etiska perspektivet gällande era 
medarbetare vid inköp i syfte att automatisera? 

 
OM NEJ: 
 

● Hur ser ni på er konkurrensförmåga gentemot företag som kommer implementera 
detta? 

 
● Finns det en anledning till varför ni inte strävar efter detta? 

 
Statistik och forskning visar nu på att många producerande företag strävar efter zero-labor 
factories (i monteringslinan), där medarbetarnas arbete ska ersättas med robotar. I bland 
annat Kina har vissa fabriker redan minskat antalet anställda med 90%, vilket många andra 
företag runt om i världen också strävar efter. 
 

● Det är alltså många positiva och negativa efterföljder av zero-labor factories, hur skulle 
ni som företag tackla det i framtiden? 

 
● (Tar ni hänsyn till de etiska konsekvenserna på medarbetarna?) 
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● (Till vilken utsträckning?) 
 
AVSLUTANDE FRÅGA 
 

● Så som utveckling av digitalisering/robotisering/automatisering ser ut idag, tycker ni att 
företaget bör lägga större vikt i det etiska perspektivet för medarbetarna? 

 
Tack för att du tog dig tiden och fortsatt trevlig dag. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för produktutvecklande företag 

 

Intervjuguide - Produktutvecklande företag 
 
Namn på respondent: 
Företag: 
Datum och plats: 
Ljudfil: 
 
Du som person kommer vara anonym, och om ni som företag önskar det kan ni också vara 
anonyma. Detta samtal kommer att spelas in, men inte distribueras vidare och sedan förstöras 
efter vårt arbete är klar. 
 
Presentera lite om oss själva, vad vi pluggar, vad vi skriver vårt kandidatexamensarbete om 
och dess bakgrund. 
 
Syfte med intervjun: Kartlägga det etiska perspektivet med avseende på 
digitalisering/automatisering i produktutvecklingsfasen. 
 
Syftet med denna intervjustudie är inte att avgöra vem som har gjort rätt eller fel, utan bara att 
kartlägga hur det etiska perspektivet tas hänsyn till genom att titta på olika delar i 
digitaliserings-/automatiseringsprocesser. 
 
Frågor 
 

● Hur länge har du jobbat på företaget och din avdelning? 
 

● Vilken position har du på företaget? 
 

● Vad är era nästkommande mål och utmaningar? 
 

● Hur ser en typisk produktutvecklingsprocess ut hos er? (för robotar-
/automatiseringsmaskiner?) 

 
● Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni påbörjar ett produktutvecklingsprojekt? 

 
( - Hur ser ni på etiska dilemman på grund av er produkt?) 
 

● Är ni bekant med begreppet zero-labor factories? 
 
(Om nej: för att effektivisera produktionen automatiserar en det helt, så hela monteringen sker 
med hjälp av robotar. En strävar helt enkelt efter en “smart factory”.) 
Statistik och forskning visar nu på att många producerande företag strävar efter zero-labor 
factories (i monteringslinan), där medarbetarnas arbete ska ersättas med robotar. I bland 
annat Kina har vissa fabriker redan minskat antalet anställda med 90%, vilket många andra 
företag runt om i världen också strävar efter. 
 

● Utvecklar ni robotar för att era kunder ska kunna genomföra detta koncept? 
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( - Hur ska ni då kunna vara konkurrenskraftiga?) 
 

● Diskuteras etiska konsekvenser i den inledande produktutvecklingsfasen? 
 
( om inte - när diskuteras den? - varför diskuteras den inte tidigare?) 
 

● På vilket sätt tar ni ansvar för produkten i framtiden? 
 

● Känner ni att ni, som produktutvecklare, borde ha ansvar för oönskade konsekvenser 
som kan uppkomma på grund av er produkt? 

 
(om inte, -vem borde ansvaret då ligga på?) 
 

● Så som utveckling av digitalisering/robotisering/automatisering ser ut idag, tycker du 
att produktutvecklare bör lägga större vikt i det etiska perspektivet? 

 
● Bör framtida och nuvarande produktutvecklare utbildas i det? 

 
Tack för att du tog dig tiden och fortsatt trevlig dag. 
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