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Sammanfattning 

Idag är marknaden global i många branscher vilket kräver att företag är konkurrenskraftiga 
genom att leverera produkter till bästa möjliga kvalitet med ett lågt pris. För att leverera detta 
behöver företag införa tekniska anordningar såsom maskiner och robotar i produktionen, 
vilket leder till att människans roll i tillverkande företag kommer genomgå en förändring.  

Syftet med rapporten är att utreda möjligheterna för resurseffektivisering i tillverkande 
företag. Inriktningen valdes till att utreda förändringen av människans roll i tillverknings-
processer och utifrån detta ställdes följande frågeställning upp; Kommer människan i 
tillverkningsprocesser bli ersatt av maskiner och robotar i framtiden?  

För att erhålla kunskap kring såväl teorier och som definitioner inom problemområdet 
genomfördes en litteratursökning vilket resulterade i en teoretisk referensram. En fallstudie på 
ett tillverkande företag utfördes för att få en praktisk inblick och förståelse för problemet. 
Studien gav även en antydan om hur företag med liknande organisationsstrukturer går tillväga 
i produktionsprocessen och hur de utvecklas. Genom teori och praktik har kunskap erhållits 
som legat till grund för följande analyser och diskussioner; människans styrkor och svagheter 
och människans välbefinnande, fysiskt och psykiskt, såväl före som efter en eventuell 
ersättning, samt människans nya roll och vilka positiva och negativa effekter detta medför. 
Detta ledde till en slutsats om hur framtidens tillverkningsprocesser kommer att se ut och vad 
människans roll kommer att vara och innebära.  

Uppfattningen vi har fått och det vi tror kommer att hända är att människan som arbetar med 
fysiskt ansträngande uppgifter kommer att bli ersatt av maskiner och robotar. Vi tror dock att 
en tillverkningsprocess som sker helt automatiskt är uteslutet då denna blir alltför komplex, 
men att denna kan delas upp i automatiska delsystem. Dessa delsystem kommer dock behöva 
mänsklig övervakning och därmed är semi-automation aktuellt och något vi tror kommer vara 
aktuellt även i framtiden. Att maskiner och robotar interagerar med människan och på så sätt 
uppnår maximal effektivitet, tror vi kommer standardiseras i framtiden. Människans roll 
kommer därmed att ändras men fortfarande ha en viktig roll i tillverkningsprocesser. Den nya 
rollen kommer innebära färre fysiska och monotona arbetsuppgifter vilket bidrar till bättre 
fysisk hälsa med färre muskel-och förslitningsskador. Istället kan människan utföra flera 
varierande, komplicerade och specifika uppgifter och därmed få ett rikare arbetsinnehåll. Vi 
ser av den anledningen ljust på framtiden för människan i tillverkningsprocesser. 

  



 
 

Abstract 

In many industries, the market of today is a global market. In order to remain competitive, this 
requires companies to deliver products of the highest possible quality with the lowest possible 
pricing. This can be accomplished by implementing technical solutions such as robots and 
other machines in the production process. However, as a result of this, man’s role in 
production will undergo significant change.  

The purpose of this report is to investigate the possibilities of improving resource usage 
efficiency in manufacturing companies. Thus, focus was laid on the change in man’s role 
manufacturing processes and based on this the research focus question was decided; Will man 
be replaced by machine in the future of manufacturing processes? 

In order to learn more of the theories and definitions related to the problem area a literature 
search was conducted, resulting in the construction of a theoretical reference frame. A case 
study was conducted on a manufacturing company in order to attain practical insight and 
understanding of the problem. Furthermore, the study gave a slight idea of what the 
production process and development of companies with similar organizational structure looks 
like. Knowledge obtained theory and practice has laid the foundation for the following 
analysis and discussion; the strengths and weaknesses of man, the well-being of man, physical 
as well as psychological, before and after possible replacement, the new role man will play in 
production and what effects will follow. This led to a conclusion as to how future 
manufacturing processes will be formed and what role man will have in these. 

Our understanding is that all manual labour performed by man will in the future be achieved 
by machines, and we believe this is accurate. Despite this, we believe that no manufacturing 
process will be fully automatic due to the complexity of such a system, though possible if it 
were to be divided in to automatic subsystems. These subsystems will still require human 
supervision, such semi-automatic processes are relevant and up-to-date and we believe they 
are likely to remain so in the future. Through collaboration between man and machine 
achieved efficiency is something we believe in the future will be standard. The human will 
remain an important part of manufacturing processes, however in a different form. This new 
role will mean less physical and monotone tasks, resulting in less damage to workers due to 
manual labour. Instead, workers can perform other various complicated and specific tasks and 
thus experience a richer working environment. As such, we believe in what the future holds 
for the human workers in manufacturing processes. 
  



 
 

Förord 

Följande rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete inom industriell produktion vid 
Kungliga Tekniska Högskolan. Det givna temat för kursomgången var resurseffektivitet i 
tillverkande företag.  

Vi skulle vilja ge ett särskilt tack till vår handledare Thomas C Westin, Tekn Dr, 
Universitetslektor på institutionen industriell ekonomi och organisation, som har väglett oss 
under arbetets gång. 

Vi vill även rikta ett stort tack till det företag som gav oss möjligheten till en fallstudie på 
deras tillverkningsavdelning. Besöket har bidragit med viktig information till arbetet. 

 
Maj 2015 

Emelie Henning 
Jenny Lindén  
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1. Inledning 

För att förstå problematiken kring resurseffektivisering i tillverkande företag ges en kortfattad 
bakgrund kring temat. En specifik frågeställning inom ett begränsat område presenteras i detta 
kapitel, följt av de metoder som använts och vilka avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 

Idag är marknaden i många branscher global vilket gör att produktutbudet är större och mer 
lättillgängligt. Det kräver att företag är konkurrenskraftiga och att de produkter som levereras 
håller bästa möjliga kvalitet till ett lågt pris. Kvaliteten är till stor del beroende av 
tillverkningsprocessens utvecklade teknik och produktpriser påverkas i stor omfattning av 
massproduktion och låga arbetarlöner.  

För att produkters höga kvalitét, låga pris, och alltmer avancerade utformning ska kunna 
tillfredsställas på ett gynnsamt sätt behöver företag införa tekniska anordningar såsom 
maskiner och robotar i produktionen. Många manuella uppgifter utförs idag av människan 
vilket leder till att människans roll i tillverkningsprocesser kommer genomgå en förändring.  

1.2 Syfte och problemformulering  

Syftet med rapporten är att utreda möjligheterna för resurseffektivisering i tillverkande 
företag. Vi har valt att inrikta oss på förändringen av människans roll i tillverkningsprocesser 
och satte upp följande frågeställning.  

Kommer människan i tillverkningsprocesser bli ersatt av maskiner och robotar i framtiden? 

För att syftet ska uppfyllas och frågeställningen kunna besvaras utreddes och diskuterades 
människans styrkor och svagheter och människans välbefinnande, fysiskt och psykiskt, såväl 
före som efter en eventuell ersättning. Det förs även en utredning och diskussion angående 
människans nya roll och vilka positiva och negativa effekter detta medför.  

1.3 Metod  

Metoderna som använts för att få kunskap har dels varit givna i kursen och dels självvalda. De 
givna metoderna har vart inspirationsföreläsningar, andra typer av informationsgivande 
föreläsningar, litteraturstudie, seminarier för feedback samt handledarmöten. Val av strategi 
och metoder som inte var givna påverkades av problemet i fråga, resurser samt egen kunskap 
och förmåga. Med detta i åtanke valdes att utföra en fallstudie då denna kräver inriktning på 
endast en undersökningsenhet vilket kändes rimligt för den aktuella tidsramen.  

Fallstudien skedde i form av ett studiebesök på ett tillverkande företag där besöket börjande 
med en rundtur på produktionsavdelningen. Där besvarades många av de förberedda frågorna 
under genomgång av produktionen, observationer och även genom att ställa relevanta frågor 
vid de olika produktionsstegen, se Bilaga 1. De svar som inte framkom under rundturen, 
ställdes vid en senare intervju under besöket (Rickard, 2015). 
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1.4 Avgränsningar 

Då ersättningen från människa till maskin är ett stort område där många aspekter måste tas 
hänsyn till har vi i detta arbete valt att göra vissa avgränsningar för att lättare kunna besvara 
frågeställningen.  

I utredningen om hur människans roll ändras i tillverkningsprocessen ligger fokus på 
människans välbefinnande, innefattande fysiska och psykiska aspekter, och maskinens 
tekniska uppbyggnad är därmed irrelevant. Vi har även valt att inte fokusera på ekonomiska 
aspekter och säkerhetsaspekter även om de nämns i viss mån.  

Den tekniska utvecklingen i tillverkande företag tog fart på 1990-talet då datorer blev allt mer 
aktuella och möjliggjorde automatisering i högre grad. Därför har vi valt att fokusera på 
teknikens utveckling från 90-talet och framåt.  

Då det ser väldigt olika ut i olika tillverkande företag världen över har vi begränsat vår analys 
till I-länder. Detta eftersom det i många utvecklingsländer är väldigt låga arbetarlöner vilket 
innebär att maskiner och robotar inte utgör ett lika stort hot. 
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2. Resurseffektivitet i tillverkningsprocessen  

En teoretisk referensram erhålles genom att studera vetenskapliga publikationer inom det 
aktuella området och ger en grund av de teorier som används i detta arbete. Detta behövs för 
att få kunskap, förklara begrepp och tillhörande definitioner.  

2.1 Ergonomiproblem vid fysiskt arbete 

Muskelskador orsakade av manuella uppgifter representerar en stor del av alla 
arbetsrelaterade muskelskador. Detta är ett centralt problem för människors hälsa och 
välmående. Många områden inom industriellt arbete är fysiska uppgifter såsom att lyfta, 
trycka, dra, bära, flytta, manipulera och hålla. Ofta utförs dessa fysiska aktiviteter av 
människor vilket har lett till att ergonomispecialister börjat spela en betydande roll inom 
industrin då de kan identifiera risker men även påverka effektiviteten, operationssäkerheten 
och produktiviteten (Vignais, Miezal, Bleser, Mura, Gorecky, & Marin, 2013). Det 
presenteras även olika metoder och verktyg som finns idag för att utreda vad man kan 
förbättra ergonomiskt. En metod är att studera de anställdas anteckningar, intervjuer och 
frågeformulär. Denna metod medför dock otillförlitlighet på grund av människans olika 
uppfattning och tolkningen av arbetarnas anteckningar. Observationsmetoder används för att 
bedöma exponeringen på arbetsplatser genom att studera de anställdas beteende. Fördelen 
med observationerna är låga kostnader och att de även är användbara vid stora utredningar.  
Metoden är dock tidskrävande och den ger ingen indikation på kroppens påverkan.  

Det finns även metoder som ger omedelbar feedback, direkta metoder. Här har människan 
möjlighet att ändra sitt beteende innan eventuell skada uppstår och istället skapa nya 
beteendemönster. Nackdelen med dessa metoder är komplexitet och höga kostnader. En studie 
har gjorts av ett system som ger ergonomisk feedback i realtid och kan förhindra 
muskelskador när arbetare jobbar (Vignais, Miezal, Bleser, Mura, Gorecky, & Marin, 2013). 
Då arbetarna ser specifika rörelser på en skärm som innebär risk för skador kan de omedelbart 
ändra sitt beteende. Resultatet från studien med realtids-ergonomisk feedback visar att detta 
system minskar risken för skador avsevärt. 

Ytterligare ett sätt att förbättra ergonomin och på så sätt förhindra skador för den mänskliga 
operatören är att denne styr robotarmar som i sin tur utför den fysiska operationen (Zacharias, 
Howard, Hulin, & Hirzinger, 2010). Här kontrollerar människan endast robotens rörelse och 
undviker på detta sätt den fysiska ansträningen.  
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2.2 Mänskliga faktorn 

En bidragande faktor till att människan ersätts med maskiner och robotar är dess ineffektivitet 
vilket kan bero på brister såsom mänskliga faktorer. Den mänskliga faktorn definieras som 
mänskligt felhandlande som orsak till en olyckshändelse (Nationalencyklopedin, Mänskliga 
faktorn, 2015). 

En klassificering över de mänskliga faktorerna är uppdelat i fyra kategorier (Koshimizu, 
2002); Inputsystem, input/output-filter, output-system och externa faktorer se Tabell 1. 

Tabell 1 De mänskliga faktorerna uppdelade i fyra kategorier 

 

2.3 Maskiner och robotar i tillverkningsprocessen 

Införandet av maskiner och robotar sker i allt större utstäckning i samband med att tekniken 
utvecklas, vilket har sina för-och nackdelar. För att klargöra skillnader mellan maskin och 
robotar måste dessa först definieras.  

Maskiner definieras som ”En maskin är en mekanisk anordning för att omvandla energi 
och/eller utföra arbete. En maskin av mer komplicerat slag består ofta av flera enskilda 
maskiner.” (Nationalencyklopedin, Maskin, 2015) 

Robotar definieras enligt följande ”En omprogrammerbar multifunktionell manipulator 
utformad för att flytta material, delar, verktyg och specialiserade komponenter med variabla 
programmerade rörelser för att utföra en mängd olika uppgifter” (Alkhafaji, 1991). 

  

Kategori  
 
 

Inputsystem 
Behandlar människans fem sinnen 

Syn               -färg, skärpa, ljushet, mörkhet 
Hörsel           -ljud, röst, oväsen 
Lukt              -bra, dålig 
Smak            -arom, smakfull, smaklös 
Känsel          -form, storlek, hårdhet, mjukhet 

 
 

Input/Output-filter 
Behandlar information utifrån egenskaper 

 

Kunskap 
Erfarenhet 
Igenkänning 
Förståelse 
Memorering 
Möjlighet att lära 

 
 

Output-system 
Hur man kommunicerar 

Munnen         -ord, röst, ljud 
Händer           -gester, visa ord 
Ögon              -direkt ögonkontakt, uttryck 
Ansikte          -uppsyn, färg 
Kropp            -gester, manér 

 
Externa faktorer 

 

Miljö 
Sociala faktorer      -ras, nationalitet, religion 
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Införandet av robotar i verkstäder har många fördelar, de är kostnadseffektiva, konsekventa i 
prestanda, tillförlitliga och har ett långt livsspann (Alkhafaji, 1991). I samma artikel 
presenteras resultatet av en undersökning som analyserar varför företag infört robot-teknologi, 
där ökad produktion och bättre produktkvalitet anges som de största orsakerna. Andra viktiga 
anledningar är att robotar även ökar säkerheten, eliminerar hälsorisker och ger lägre 
arbetskraftskostnader. De bidrar dessutom till bättre kvalitetskontroller och minskar därmed 
mängden produkter som skulle fortsätta att ge defekter. 

En effekt av ersättningen som tas upp i undersökningen är risken för arbetslöshet. Av de 
företag som infört robotar i deras verksamhet hade arbetsanställningarna minskat i 7,8 % av 
fallen medan 84,3 % inte hade sett någon skillnad i arbetsanställningar. Dessa företag tror inte 
att robotar i verksamheten kan påverka arbetslösheten då ersättningen endast kan ske till en 
viss nivå. De tror snarare att det större problemet är att hela företag kan kollapsa på grund av 
större konkurrens och en mer global marknad. 

Vid ytterligare en undersökning framkom att en del av ett företags anställda är negativt 
inställda till robotar då en eventuell ersättning kan orsaka arbetslöshet (Alkhafaji, 1991). 
Dessa personer kallas för linjearbetare och föredrar att robotar endast ska utföra monotona 
och farliga arbeten och inte de som kräver skicklighet. 

2.4 Interaktion mellan människa och maskin  

Människor har en central roll i tillverkningsprocesser gällande kunskap och kontroll, 
uppgiftskomplexitet, tillverkningsteknik och kvalitetsstyrning (Langer & Söffker, 2011). I 
dessa komplexa tillverkningsprocesser har manuell tillverkning av mänskliga arbetare vissa 
fördelar, jämfört med automatiserade processer, främst på grund av flexibiliteten i 
tillverkningen. En nackdel är dock att kvalitén är starkt förknippad med människans 
skicklighet, och kan vid bristfällig skicklighet eller brist på lämpliga arbetare orsaka produkter 
med defekter eller ökade produktionskostnader på grund av korrektionsarbete. Av den 
anledningen är det aktuellt att utvärdera om automatisering kan användas där tre områdena 
människan, maskinen och processen tas i beaktning.  

Maskiner är kapabla att upprepa funktioner som behövs för att uppfylla aktuella processkrav.  
När maskiner sätts in i tillverkningen placeras de mellan arbetaren och processen vilket skapar 
komplexa interaktioner. Utgångspunkten för att detta tekniska arrangemang ska fungera är att 
samspelet mellan människa och maskin fungerar. Denna process där människa och maskin 
interagerar kallas semi-automation och kan ske i form av exempelvis mänsklig övervakning 
av maskin. Processen utnyttjar fördelarna av mänskliga förmågor i kombination med 
fördelarna med maskinen. Om en process däremot sker automatiskt kan maskinen själv 
slutföra arbetsuppgiften och människan har helt uteslutits. 
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3. Praktisk tillämpning av människans rollförändring i 
tillverkningsprocessen 

En fallstudie på ett tillverkande företag utfördes för att få en praktisk inblick och förståelse för 
hur ersättning av människan kan se ut i tillverkningsprocessen. Studien gav även en antydan 
om hur företag med liknande organisationsstrukturer och förutsättningar går tillväga i 
produktionsprocessen och hur de utvecklas.  

3.1 Beskrivning av företag 

Det studerade företaget har som policy att inte nämna sitt företagsnamn i undersökningar och 
kommer i denna rapport att benämnas Företag A. Av samma anledning benämns den muntliga 
referensen endast vid förnamn. De tillverkar kakor där produktionsprocesserna som ingår är 
beredning och valsning av deg, stansning, gräddning, kylning och paketering. De vill ständigt 
effektivitetsoptimera produktionen genom ett antal åtgärder i verkstaden såsom avancerad 
teknik. Att införa maskiner och robotar är av stort intresse på Företag A och är en väsentlig 
del i produktionseffektiviseringen. 

3.2 Historisk tillbakablick på det studerade företaget 

De senaste 20 åren har produktionen på företag A genomgått en stor förändring som ett 
resultat av teknikens utveckling. Framför allt är det tillverkningsprocesser som krävde 
manuella uppgifter utförda av människan som förändrats. De manuella och monotona 
arbetsuppgifterna som utfördes i form av lyft, förflyttning och paketering resulterade ofta i 
förslitningsskador som följd av sitt arbete. 

Företagets produktion var uppbyggd av fyra produktionslinjer från råvara till färdig produkt. 
Dessa linjer krävdes för att producera den efterfrågade mängden produkter där paketering 
skedde manuellt i varierande förpackningar. Arbetarna roterade på stationerna med ett 
intervall på 30 minuter. Förpackningarna förflyttades sedan manuellt ned i större lådor och 
vidare till pallar efter att de blivit förseglade maskinellt. Manuella uppgifter som att fylla på 
material i form av kapslar, ark och kartonger fanns även på samtliga linjer.  

Då Företag A tillverkar produkter som ska förtäras är hygien en viktig aspekt att ta hänsyn till. 
Smittsamma bakterier är något som inte får förekomma eftersom gör att produktionen blir 
sårbar vid sjukdom. I vissa fall i så stor utsträckning att en av linjerna tillfälligt behövde 
stängas ner. Ett sätt att undvika nedstängning var att låta anställda med andra arbetsuppgifter 
hoppa in på bandet när många var sjuka. 

3.3 Företagets nuvarande situation 

Idag har många manuella uppgifterna utförda av människor blivit ersatta av maskiner eller 
robotar. De uppgifter som fortfarande utförs manuellt av människan idag är påfyllning av 
material samt vissa lyft. Vidare har människan som arbetat med paketering blivit ersatt av en 
maskin eller robot per linje. På företaget används en robot i en av linjerna där den med 
vakuumsug förpackar produkterna, som har olika former, i ett visst mönster. Att förflytta 
lådor till pallar sker numera av en robot på en av produktionslinjerna. På två av linjerna 
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förflyttas de färdigpackade kartongerna fortfarande manuellt. Dessa har dock utvecklats med 
bättre förutsättningar då ett arbetsbord med anpassad höjd finns till förfogande. Vid en linje 
förpackas produkter i plåtburkar, som lyfts och förflyttas med en vakuumlyft. Här har 
människan en aktiv roll med inpassning samt styrning. Det finns idag planer på ersättning till 
en maskin som packar pallarna för att denna delprocess ska bli automatiserad. Människan 
måste även hålla koll på säkerhet i form av hygien. För att lösa detta har de ett system med 
olika färgzoner, en för städmaterial, en för produktmaterial och en vid produkter som rör 
allergiämnen.  

Trots ersättningen med flertalet maskiner och robotar har uppsägning av personal inte 
genomförts. Detta förklaras i naturliga avgångar, omplaceringar och säsongsarbetare. Vid 
säsongsarbete har man kunnat minska antalet anställningar vilket inte ses som uppsägningar. 
Någon oro för uppsägning av linjearbetarna i och med maskiner sätts in har inte uppfattats. 
Omplaceringarna har bland annat inneburit att det idag arbetar en person per linje. Denne 
observerar att allt går rätt till och dessutom arbetar två personer emellan två linjer och servar 
dessa med bland annat påfyllning av förpackningskartonger och ark. 

Den nya rollen som observatör innebär övervägande övervakning av tillverkningen och 
paketeringen. Observatörernas hjälpmedel är datorer kopplade till maskinerna för de olika 
delsystemen, som vid fel indikerar med såväl ljud som ljus. Detta innefattar metalldetektorer, 
ljusövervakning för rätt gräddning samt vägning.  

Idag arbetar de anställda mindre fysiskt, utan tyngre lyft och förflyttningar. Detta har 
resulterat i bättre hälsa för de anställda. Företag A arbetar mycket med de anställdas 
välmående och personalen upplevs friskare (Rickard, 2015). Företaget arbetar bland annat 
förebyggande mot skador och personalsäkerhet genom att skriva tillbudsrapporteringar om 
skada varit nära. Det rapporterade ses över och eventuella förändringar görs för att förebygga 
olyckshändelser i framtiden. De tar även hjälp av ergonomispecialister från organisationer 
arbetande med arbetshälsa samt har årliga möten med personalen där de diskuterar eventuell 
dålig arbetsbelastning. För nyanställda och säsongsarbetande utförs utbildningsplaner som 
inkluderar fysiskt välmående och utbildning hur arbetet utförs på ett korrekt sätt för att 
undvika belastningsskador. I produktionen är det hög ljudvolym och i vissa delar av 
produktionen krävs hörselskydd. 
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4. Analys kring ersättningen av människa till maskin eller robot  

Människan, maskinen och robotar har alla skilda egenskaper som är fördelaktiga att tillämpa i 
tillverkningsprocesser. Att ersätta människan med maskiner och robotar medför därmed 
positiva och negativa effekter. I följande kapitel analyseras och diskuteras den erhållna 
informationen och kunskapen från den teoretiska referensramen och fallstudien. 

4.1 Människans roll i tillverkningen  

Människan har, som tidigare nämnts, en viktig roll i tillverkande verkstäder och hur 
välbefinnandet påverkas vid ersättning måste analyseras utifrån ett antal olika synvinklar. De 
flesta monotona arbetsuppgifterna har tidigare utförts manuellt och är en bidragande faktor till 
att människans fysiska välmående påverkats. I takt med att maskiner och robotar nu införs i 
verkstäder förbättras den fysiska situation men samtidigt påverkas den psykiska hälsan. 
Människans styrkor och svagheter är även något som kan komma att omvärderas vid en 
eventuell ersättning. 

Fysiskt välmående  
Ergonomiproblemen kan möjligen lösas på andra sätt än eventuell ersättning. Idag pågår 
forskning inom området och resurser sätts även in för att förbättra människans fysiska 
arbetssituation. Realtids-ergonomisk feedback, som presenterats i teorikapitlet, är ett sätt att 
kunna fortsätta använda människan som linjearbetare. Med denna metod arbetar människan 
fortfarande fysiskt men minskar risken för muskel- och förslitningsskador. På Företag A har 
de andra tillvägagångssätt, som tidigare beskrivits i fallstudien arbetar de förebyggande mot 
skador och personalsäkerhet genom att skriva tillbudsrapporteringar om olyckshändelser varit 
nära att ske. Metoder innefattande att studera de anställdas anteckningar medför dock 
otillförlitlighet på grund av människans olika uppfattning och tolkningen av arbetarnas 
anteckningar. Denna metod dock är ekonomiskt fördelaktigt gentemot realtids-ergonomisk 
feedback som medför höga kostnader. De företag som är i behov av ett mer ekonomiskt 
fördelaktigt alternativ bör möta de ergonomiska utmaningarna på samma sätt som Företag A.  

Om realtids-ergonomisk feedback hade funnits för 20 år sedan då fysiskt arbete mestadels 
utfördes av människan, hade denna metod varit mer attraktiv dels för Företag A och dels för 
andra företag med liknande förutsättningar. På företag där människan fortfarande utför en stor 
mängd fysiska uppgifter samt saknar metoder för att undvika förslitningsskador, är realtids-
ergonomisk feedback ett bra alternativ. I framtiden kan detta vara ett möjligt verktyg för att ge 
indikationer om vilka nästkommande rörelser som skall göras. Då realtids-ergonomisk 
feedback innebär höga kostnader är detta användningsområde troligtvis det mest aktuella. På 
detta vis kan utrustningen användas under kortare tidsperioder vilket sänker kostnaderna och 
gör processen mer tidseffektiv. Risken med denna metod är dock att man går tillbaka till 
gamla rörelsemönster när inga indikationer ges vid fel rörelser.  

Att ha robotarmar för att styra och utföra rörelser och nå längre är en intressant metod. Detta 
används dock inte i Företag A då de lyft och förflyttningar som görs inte kräver tillräckligt 
lång räckvidd. Idag används en vakuumlyft där dessa robotarmar kan vara möjlig 
vidareutveckling i framtiden. För de företag som behöver längre räckvidd än att människan 
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kan utföra dessa, är robotarmar ett intressant hjälpmedel. Troligen kommer företag införa 
robotarmar som ett komplement när människans fysiska förmåga inte räcker till. Nackdelen är 
att produktionen i sig inte blir mer tidseffektiv och att införa dessa kommer istället innebära 
en bättre ergonomisk miljö för arbetarna och fungera som hjälpmedel vid tunga lyft.  

Ur ergonomisynpunkt mår människan bättre när de monotona och fysiska arbetsuppgifterna 
utförs av maskiner och robotar. Att muskelrelaterade skador kopplade till fysiskt arbete i 
tillverkande företag kommer att minskas är ett faktum. Detta bör leda till färre sjukskrivningar 
och förtidspensionärer. Färre fysiska arbetsuppgifter för människan resulterar i mer 
stillasittande. Vidare är det viktigt att dessa arbetar med att uppmuntra fysisk aktivitet utanför 
arbetet, för att uppnå optimalt välmående.  

Psykiskt välmående 
Hur människan rent psykiskt mår finns inte ett entydigt svar på. Det kan tänkas att 
arbetsuppgifter rörande övervakning uppfattas som både mindre givande och mindre 
utmanande, men detta medför även positiva effekter med färre fysiska muskel-och 
förslitningsskador. Företag som arbetar med människans välbefinnande tycks fokusera mer på 
fysiskt välmående än psykiskt, antagligen då dess effekter visar sig tydligare.  

Det sociala umgänget kan påverkas då människan får en annan roll i verkstaden som medför 
andra arbetsuppgifter. Förr var det mycket folk i rörelse som arbetade på Företag A. Detta 
skapade gemenskap och sociala möjligheter då man hade raster tillsammans och möjlighet till 
viss kommunikation under arbetstid. Idag infaller rasten oftast under olika tidpunkter vilket 
kan skapa en sämre gemenskap mellan de anställda. Även hörselskydden bidrar till en asocial 
atmosfär, då det blir mer komplicerat att kommunicera. Maskiner och robotar kräver inget 
socialt umgänge och är genom detta mer självständiga än människan. Samtidigt får människan 
inget socialt utbyte vid en eventuell interaktion. 

Vid ersättningen kan även personal avskedas och därmed ökar risken för arbetslöshet, vilket 
kan orsaka oro bland personalen. Företag A har inte behövt avskeda folk vid ersättningar då 
de istället fokuserade på omplaceringar eller naturliga avgångar i form av pension. En annan 
förklaring var att de även hade säsongsarbetare och därmed kunde minska antalet 
anställningar utan att detta ses som uppsägningar. Detta ger oss en indikation att andra företag 
inte bör känna av oro i personalen om uppsägningar inte skett tidigare. För företag som 
funnits länge och således kan ha arbetare som närmar sig sin pension, blir det därmed en då 
bra övergång från människa till maskin eller robot. Undersökningen som analyserar varför 
företag infört robotteknologi visar att anställningarna har minskat i vissa företag vilket skulle 
kunna vara i form av uppsägningar eller naturliga avgångar. Men i de flesta fall är 
anställningarna densamma som innan vilket bör vara tack vare omplaceringar. För företag 
med högre produktionshastighet krävs troligen många maskiner och robotar som vid 
ersättning kan leda till arbetslöshet om inte tillräckligt med omplaceringsmöjligheter finns.  
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Människans styrkor och svagheter 
Människans svagheter kan påverka tillverkningsprocessen på olika sätt. Den mänskliga 
faktorn är ett övergripande problem idag och det diskuteras mycket kring hur produktionen 
kan påverkas av denna. Det kan ske stopp i produktionen och i värsta fall kan någon skadas. 
Detta leder till lägre produktivitet vilket företag vill undvika. 

Företag A upplevde att en del problem i samband med den mänskliga faktorn ibland kunde 
uppstå. Att människor drabbas av sjukdom, som kraftig förkylning, påverkar produktionen i 
större utsträckning än i ett företag som inte producerar ätbara produkter. Sjukdom som kräver 
sjukdagar kan medföra att personer med fel kompetens måste utföra den frånvarandes 
arbetsuppgifter. Denna typ av lösning kan orsaka olyckor eller misstag som vanligtvis inte 
hade inträffat. Olyckor kan även ske vid användning av hörselskydd då larm eller andra typer 
av varningssignaler kan förbises. Dock används detta på Företag A för att minimera risken för 
hörselnedsättning vid vissa stationer i tillverkningen. Människor i allmänhet med nedsatt 
hörsel eller syn kan även missa larm utan yttre påverkan. 

Trötthet kan medföra en negativ inverkan i produktionen inom alla företag. Människan blir 
mindre uppmärksam, långsammare och risken är större att felaktiga beslut fattas, att 
beräkningsfel görs eller att skador sker. Detta kan vara förödande för dels slutproduktens 
egenskaper och dess kvalitet, dels för människans säkerhet. Monotona arbeten gör att 
tröttheten bli mer påtaglig vilket därför kan motverkas genom varierande arbetsuppgifter. 
Pauser för människan är nödvändiga och krävs för återhämtning och för att optimera 
effektiviteten i utförandet. Detta är något som praktiserats på Företag A där de har uppsatta 
krav på maximala arbetsintervall. Här kan en del arbetstid gå förlorad men förhoppningsvis 
kompenseras detta genom bättre koncentration och arbetsmotivation. 

Trots de mänskliga faktorera som blir en belastning inom produktionsprocesser har 
människan många styrkor som inte får glömmas. De mänskliga sinnena är svårt att applicera 
på maskiner och robotar, och kan heller inte tillämpas av dessa på samma sätt oavsett grad av 
avancerad teknik. Vid oförutsägbara händelser kan människans beslutsfattande, improvisation 
och agerande vara avgörande för effektiviteten såväl som inträffande av olyckshändelser.  

4.2 Maskinen och robotens roll i tillverkningen 

Maskiner har en betydande roll i tillverkningsprocesser för att producera och leverera 
produkter. I takt med att tekniken utvecklats ersatts de tidigare maskinerna med mer tekniskt 
avancerade maskiner eller robotar och ersätter även ofta människan i tillverkningsprocesser 
med målet att öka produktiviteten. Systemen och industriella processer blir dessutom alltmer 
komplexa och automation blir alltmer aktuellt.  

Sen tidigare känt är robotar och maskiner mer tillförlitliga, mer kostnadseffektiva, snabbare 
och är konsekventa i dess prestanda än människan. De uppfattar inte trötthet vilket resulterar i 
färre riskfaktorer och högre säkerhet. Produktionen kan då i princip pågå dygnet runt utan 
pauser, och vid underhållsarbete kan stopp planeras för att minimera att påverka 
produktionen.  
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Maskiner och robotar har med sina varierande funktioner olika roller i tillverkningsprocesser. 
De passar olika bra beroende på sammanhang, uppgiftens komplexitet och de ekonomiska 
förutsättningarna. En maskin kan dels fysiskt användas av människan, genom exempelvis 
borrning och sågning, dels utföra dessa processer utan människans inverkan. En robot tar 
tekniken ett steg längre och kan med sina funktioner ta beslut till skillnad från en maskin. Då 
robotar dessutom är omprogrammerbara kan de utföra en variation av uppgifter och på så vis 
ersätta människor i stor utsträckning.  

Som ett praktiskt exempel på detta används på Företag A en robot på av produktionslinjerna 
som med en vakuumsug förpackar produkterna, som har olika former, i ett visst mönster. Den 
specifika packningsprocessen var för tidskrävande och komplex vilket krävde många 
mänskliga arbetare. Av den anledningen blev den ersatt av en robot på grund av dess 
komplexa mönsterläggning som inte kunde hanteras av en maskin. 

4.3 Problematik i tillverkningsprocesser 

Teknologin har utvecklats i snabb takt men tillförlitligheten för människans kontroll har inte 
utvecklats i samma takt. Trots olika metoder för utveckling och förbättring av den 
ergonomiska situationen för människor är det fördelaktigt att maskiner utför uppgifter. I 
många fall blir dock produktionssystemen för komplicerade för att en maskin eller robot 
skulle kunna utföra arbetsuppgiften utan människans hjälp eller uppsikt. I Företag A har flera 
av de kvarvarande linjearbetarna övervakning av maskiner och robotar som uppgift och andra 
linjearbetare utför uppgifter såsom påfyllning av material till maskinerna.  

En annan situation som skulle kräva avancerad teknik är att de använder sig av golvzoner som 
avgränsas med tejp i olika färger, då det är viktigt att ta hänsyn till hygienen. För att en robot 
ska kunna ersätta människans arbetsuppgifter inom, eller relaterat till, dessa zoner måste de 
först och främst identifieras med hjälp av till exempel sensorer i golvet. Därefter måste 
roboten veta vilka uppgifter som skall göras vid respektive zon. Detta skulle därmed kräva 
avancerad teknik som medför höga kostnader och kommer troligen inte vara ekonomiskt 
lönsamt för många företag. 

Semi-automation, som beskrivits i kapitel 2.4, är ett arbetssätt med målet att få en optimal 
kombination mellan människa och maskin eller robot. Att den mänskliga faktorn orsakar 
komplikationer i tillverkande företag är en anledning till att maskinen och roboten anses 
attraktiv. Samtidigt kan inte en maskin eller robot ersätta den mänskliga förmågan i form av 
våra fem sinnen. Genom användning av semi-automation där människan, maskinen och 
roboten kompletterar varandras svagheter minskar risken för olyckshändelser då färre 
mänskliga sinnen har en betydande roll för arbetsuppgiftens utförande. Därmed är 
möjligheten större att upptäcka eventuella faror eller varningssignaler. 
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5. Slutsatser 

Genom att utreda och diskutera människans styrkor och svagheter, välbefinnande och nya roll 
har en uppfattning erhållits om hur framtiden inom tillverkande företag kommer att se ut. 
Uppfattningen vi har fått och det vi tror kommer att hända är att människan som arbetar med 
fysiskt ansträngande uppgifter kommer att bli ersatt av maskiner och robotar.  

Då maskiner och robotar tar över i viss mån tror vi dock inte att en tillverkningsprocess som 
sker helt automatiskt är aktuell eftersom denna blir alltför komplex, men att processerna kan 
delas upp i automatiska delsystem. En fördel med detta, då varje uppgift snarare än att hela 
processen automatiseras, är att arbetsflödet för en process lättare kan omorganiseras. 
Processer blir således mer flexibla för förändringar. Dessa delsystem kommer dock behöva 
mänsklig övervakning, som kommer bli en av de nya arbetsuppgifterna, och därmed är semi-
automation något vi tror kommer vara aktuellt i framtiden. En annan form av semi-automation 
är interaktionen då människan tillför material till en maskin eller robot, som i sin tur 
portionerar ut eller använder i sina operationer. Det är något vi tror kommer fortsätta att 
utföras av människan.  

Att maskiner och robotar interagerar med människan och på så sätt uppnår maximal effekt, 
tror vi kommer att standardiseras i framtiden. Människans roll kommer därmed att ändras men 
fortfarande ha en viktig roll i tillverkningsprocesser. Den nya rollen kommer innebära färre 
fysiska och monotona arbetsuppgifter vilket bidrar till bättre fysisk hälsa med färre muskel-
och förslitningsskador. Istället kan människan utföra flera varierande, komplicerade och 
specifika uppgifter och därmed få ett rikare arbetsinnehåll. Vi ser därmed ljust på framtiden 
för människan i tillverkningsprocesser. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär från fallstudien 

Nedan listas de förberedda frågorna som besvarades under besöket på det tillverkande 
företaget.  

• Var arbetar människor med fysiskt arbete på bandet vid tillverkningen? 
 

• Var har maskiner och robotar ersatt människan?  
 

• Vilka delar/processer i tillverkningen skulle kunna utföras av maskiner och robotar 
där människor arbetar idag? Hur utreds detta? (Process, maskin, människa) 

 
• Områden i tillverkningen: Kavling & stansning, gräddning, kylning, paketering, 

lagring & leverans. Har människan tidigare skött något av dessa områden? Vad gör 
dessa anställda nu? Har några blivit uppsagda? 
 

• Finns det någon arbetsuppgift på företaget där människan fysiskt sliter ut kroppen? 
Hur löser man eventuella lyft? Hur gör ni för att maximera ergonomin på företaget? 
 

• Hur sker eventuell övervakning? Exempelvis felkontrollering: Hur sker detta? Vad 
händer med kakor som ej uppnår kraven? 
 

• Finns det någon del i arbetet där mänskliga faktorn kan påverka produktionen? Hur 
hanteras människans trötthet? 
 

• Finns oro för uppsägningar i och med maskiner sätts in i produktionen? (tillfälliga 
arbetare, hur långa anställningar?)  
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