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Sammanfattning

Det är ingen nyhet att samhället börjar anamma den nya tekniska revolution som pågår

just nu. Mycket händer inom produktionsutveckling i och med det tyska myntade begrep-

pet industri 4.0 som innebär inrättande av cyber-fysiska system i produktion.

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att utreda möjligheterna för resurseffektivitet

inom tillverkning samt att undersöka hur människans arbetsroll inom produktion kommer

förändrats. Utifrån detta formulerades frågeställningen till; hur kommer människan inom

produktions att påverkas av framtida automatisering och digitalisering?

För att erhålla kunskaper, teorier och definitioner om ämnet utfördes en litteraturstudie

för att definiera den teoretiska referensramen. En fallstudie har även genomförts med ett

tillverkande företag inom skogs- och processindustrin i och med en intervju som gjorts

med Tomas Bengtsson, produktionsteknisk chef på Södra Wood.

Utifrån liknande studier tillsammans med intervjun har vi dragit slutsatsen att människans

roll kommer att påverkas av framtida automatisering och digitalisering. Med hjälp av

denna utveckling har man inom Södra Wood kunnat utnyttja människans beslutsfattande

och analytiska förmåga inom produktionen mer effektivt. Det vi sett på Södra Wood

ligger även i linje med vad andra studier har kommit fram till inom ämnet.



Abstract

It is not news that society is starting to adapt to the new technical revolution that is now

underway. A lot is happening within production development since the German coined

concept of industry 4.0 which implies the use of cyber-physical systems.

The purpose of this bachelor thesis is to investigate the possibilities for a better resource

use in manufacturing and to investigate how the human role will change. This led to the

research question; how is the human being in manufacturing affected by future automation

and digitalisation?

To achieve the knowledge, theories and definitions needed to define a theoretical framework

a literature study was conducted. A case study was conducted with a manufacturing

company within the wood and process industry by an interview with Tomas Bengtsson,

production manager at Södra Wood.

Our conclusion from similar studies together with the case study was the human role in

manufacturing will be affected by future automatisation and digitalisation. By this devel-

opment, Södra Wood has been able to utilise human decision-making and their analytical

ability in production in a more efficient way. Our conclusion from our study at Södra

Wood is also in line with what other studies have shown on the subject.



Förord

Detta kandidatexamensarbete är utfört av Matilda Svensson och Caroline Forsberg som

båda studerar tredje året på civilingenjörsprogrammet Maskinteknik på KTH. Arbetet är

ett moment inom grundutbildningen och det har utförts på institutionen för industriell

produktion på KTH.

Vi vill tacka till Andreas Archenti som har handlett arbetet. Vi vill även rikta stort tack

till övriga personer på KTH som hjälp oss under arbetets gång samt Tomas Bengtsson på

Södra Wood som ställt upp i en intervju.
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1 Inledning

Temat för 2018 års kandidatexamensarbete inom industriell produktion är resurseffek-

tivitet inom tillverkande företag. Utifrån detta tema har en frågeställning växt fram som

denna rapport kommer försöka besvara.

Effektivitet inom produktion påverkar många viktiga faktorer för företaget som till exem-

pel ekonomisk vinst och användning av material samt arbetskraft och utsläpp. En effektiv

resursanvändning behövs dels för att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga dels inom

teknologi som påverkar kvalitén på produkten och dels inom mängden produkter företaget

är kapabla att producera. Resurseffektivitet kan tolkas och mätas på en mängd olika sätt

beroende på vilket perspektiv man ser det ifrån, exempelvis ökad vinst, minskat slöseri

eller ekologiskt fotavtryck.

Fabriker och produktion i större skala är något som startade under senare delen av 1700-

talet i och med den första industriella revolutionen. Det var då främst kol och ånga

som möjliggjorde utvecklingen inom järn-, textil- och tryckeribranschen. Därefter var det

elektriciteten som var en bidragande faktor till den andra industriella revolutionen då

massproduktion blev möjlig [1].

Det finns delade meningar om hur långt in i tredje industriella revolutionen vi har kommit

[1] [2]. Grunden för denna revolution bygger på att produktionen digitaliseras i högre

grad med mer individanpassade produkter samtidigt som det fortfarande är möjligt att

massproducera produkterna.

Under den industriella revolutionens utveckling har alltid rädslan funnits för att ny teknik

ska konkurrera ut människan. Tidigare har de “teknologiska jobben” förutspåtts att

försvinna vid utvecklingen av ny teknik inom industrin. Men dessa prognoser har fått

förkastas då människans roll inom produktionen snarare har förändrats än försvunnit [3].

Under första delen av industriella revolutionen blev de lågutbildade arbetsuppgifterna

utkonkurrerade för att istället generera nya arbetsuppgifter med högre krav på kompetens
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och tekniskt kunnande [1].

Inom industrin har det börjat pratas om den fjärde industriella revolutionen, Industry

4.0 vilket innebär ännu mer automatiserade system som inkluderar mer robotar jämfört

med idag. Med ytterligare ny utveckling som denna med ännu mer högteknologi finns

rädslan återigen för att människan kommer konkurreras ut. Men denna utvecklingen kan

också komma att innebära förändringar i hur människan kommer att användas som resurs

inom produktionen. Vad denna utveckling innebär samt hur det kan komma att påverka

människans roll i produktionen är något som denna rapport kommer försöka svara på.

1.1 Syfte

Utifrån denna bakgrund har vi valt att titta närmare på människan som resurs i produktio-

nen. Trots robotar och maskiner som utvecklas inom industrin har människan fortfarande

många egenskaper och sinnen som är värdefulla i produktionen. Istället för att automa-

tion konkurrerar ut människan i produktionen vill vi undersöka om det istället är möjligt

att komplettera mänskliga resurser med automation. Inom detta område ska människan

som resurs undersökas för att se hur deras arbetsuppgifter förändras vid automatisering

och/eller digitalisering.

Den frågeställning som formulerats inom detta område är:

• Hur kommer människan i produktionen att påverkas av framtida automatisering och

digitalisering?

1.2 Metod

Undersökningen är baserad på en litteraturundersökning och därefter en fallstudie i form

av en intervju. Källor som har används är majoriteten artiklar och forskningsrapporter

tillsammans med encyklopedier.

Litteraturundersökningen gjordes i början av projektet för att samla in fakta och kunskap
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kring ämnet. Allteftersom frågeställningen växte fram fann vi även tre underfrågor som var

intressanta att titta närmare på för att kunna besvara frågeställningen. I litteraturunder-

sökningen har vi sökt på ord som Industry 4.0, industriella revolutionen, semi-automation,

automation, human factors och digitalisering.

För att kunna besvara denna frågeställning och avgränsa området har tre stycken under-

frågor formulerats, vilka är:

• Vilka är de nya användningsområdena för automation respektive människan?

• Hur påverkas människans beslutsfattande roll av automation och digitalisering?

• Hur långt i utvecklingen av digitalisering har vi kommit idag?

Studien som genomförts är en intervju med en person, väl insatt i ämnet. Intervjufrågorna

utgår från ovan frågor som formulerats. För att få en övergripande bild av företaget ställdes

även några inledande frågor. Efteråt sammanställs svaren som tillsammans med studier

inom området försöker besvara frågeställningen.
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2 Produktionssystem och utveckling

Genom att studera vetenskapliga artiklar och publikationer har detta teorikapitel sam-

manställts. Detta för att att skapa en referensram med de begrepp och teorier som används

inom ämnet. Produktionssystem definierar vi som hela produktionsprocessen innehållande

människor och maskiner. Teorin berör människan inom produktionen, automationssys-

tem samt dagens utveckling. Eftersom vi utfört en fallstudie på ett företag inom pro-

cessindustrin krävs även en definition av vad det innebär. Processindustrin definierar Na-

tionalencyklopedin som en industri där råvaror omvandlas under kontinuerligt arbetande

materialflöde [4].

2.1 Människan i produktionen

Människan har alltid varit en del av produktionssystemen och det finns flera fördelar med

att använda människan som resurs. Denna del kommer att dyka djupare på människans

roll i produktionen genom historien samt ta upp de fördelar och nackdelar som människan

har.

Människans roll i produktionen genom historien

Människans roll i produktionen har förändrats genom historien. Under den första indus-

triella revolutionen då kol och ånga gav fart åt både järnvägsindustrin och den mekaniska

vävstolen krävdes manuellt arbete från människan i produktionen. Under andra indus-

triella revolutionen var det Henry Fords linjeproduktion som blev starten på den masspro-

duktion som präglas inom många företag [1]. Människans roll innebar då att montera

produkter utmed linan, det vill säga fortsatt manuellt arbete. Arbetet var ofta enformigt

och repetitivt. Detta arbete ersattes senare med maskiner under tredje industriella revo-

lutionen. Maskinerna tillät att ett skifte från massproduktion till massanpassning kunde

börja [1]. Under tredje industriella revolutionen gick människan då från att vara den som
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utförde arbetet till att övervaka maskinerna och göra kvalitétskontroller.

Människans fördelaktiga egenskaper

Människan i produktionen har många fördelaktiga egenskaper. Några av dessa egenskaper

innefattar avancerad manövreringsförmåga, uppfattningsförmåga genom att använda sina

sinnen, förmåga att förstå och analysera flera informationskällor för att kunna ta viktiga

beslut [5].

Med hjälp av syn, hörsel och känsel kan människan uppfatta och samla information från

flera källor [5]. Från denna information kan människan upptäcka fel och avvikelser samt ta

de nödvändiga beslut som krävs för att börja åtgärdandet. Tillsammans med människans

flexibilitet blir det möjligt för människan att exempelvis manövrera material och verktyg

oavsett hur de är allokerade i rummet [6]. En produkt eller ett verktyg kan ligga placerat

helt fel men människan kommer ändå kunna passa in den på ett sådant sätt att det är

möjligt att använda verktyget eller montera produkten på korrekt sätt.

Henning och Lindén skriver i sin rapport att människan inte kommer att ersättas i

tillverkningsprocesserna på grund av de många fördelaktiga egenskaper. De skriver också

att människans arbetsuppgifter kommer att förändras till att utföra mer komplicerade,

varierande och specifika uppgifter [7].

Mänskliga faktorn

Nationalencyklopedin definierar mänskliga faktorn som “mänskligt felhandlande som oly-

cksorsak” [8]. Detta syftar på människans förmåga att göra misstag som i sin tur kan leda

till olyckor. Mänskliga faktorn kan också leda till varierande kvalite på slutprodukten.

Forskaren Koshimizu delar upp orsaker till mänskliga faktorn i fyra olika kategorier. Kat-

egorierna definieras som inputsystem, in/output filter, outputsystem och externa faktorer

[9]. Utifrån ens egna erfarenheter och kunskaper, kategoriseras som in/output filter, kom-

mer man tolka en situation från sitt inputsystem och agera genom sitt outputsystemet
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utefter sin referensram. Detta innebär att ju mer erfarenhet man har och ju mer effektivt

man använder sin förmåga desto bättre kan man lösa en situation. Som definitionen av

mänskliga faktorn säger så är detta också en bidragande faktor till mänskligt felhandlande

som olycksorsak. Figur 1 visar exempel på de olika kategorierna.

Figur 1: Koshimizus fyra kategorier

2.2 Maskiner inom produktion

Precis som människan inom produktionen så har maskiner och robotar en viktig roll i

dagens fabriker. De utvecklas mer och mer för varje dag som går. Ju fler maskiner och

robotar som införs desto mer automatiserad blir produktionen. Denna teoridel kommer

ta upp hur automation och maskiner definieras, deras utveckling och deras fördelar.

Automation, robotar och maskiner

Produktionen inom tillverkande företag består vanligtvis, förutom människan, av olika

typer av maskiner och robotar för att tillverka produkterna. Definitionen för de olika

begreppen automation, robot och maskin kan ibland variera. I denna rapport definierar
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vi de enligt följande.

Automatisering av produktionen innebär att man tillför steg i tillverkningsprocessen som

gör att den specifika processen kan klara uppgiften själv utan människans hjälp, helt eller

endast med övervakning [10]. Denna rapport kommer att använda ordet automation som

benämning för tekniken medan automatisering beskriver införandet av själva tekniken.

Går man till Oxford English Dictionary så beskrivs en maskin som något som använder

mekanisk kraft och består av flera delar som alla har en specifik funktion för att tillsam-

mans utföra en bestämd uppgift. Tittar man på definitionen av en robot, beskrivs det

som en maskin som klarar av att hantera flera olika steg i en process helt automatiskt. I

en P3 intervju förklarar Danica Kragic som är robotforskare på KTH att maskiner som

använder sensorer av olika slag för att först avgöra vad som ska utföras och sedan utför

arbetet själv kan beskrivas som en robot. Ytterligare förklarar hon att beroende på graden

av automation av maskinen blir det mer eller mindre grad mot en robot [11].

Fördelar med maskiner

Användningsområdet för automatiserade maskiner är många och så är även fördelarna.

Ett begrepp som används i samband med användningsområdet för robotar är Dull, Dirty

and Dangerous. Detta uttryck beskriver fördelarna från människans perspektiv genom

införandet av robotar. Genom att människan har möjlighet att slippa göra arbete i pro-

duktionen som är repetitivt och monotont kan de istället ha andra arbetsuppgifter som

kan vara mer kreativa och inspirerande. Om människan slipper utföra de smutsiga och

farliga arbetsuppgifterna kan detta innebära stora vinningar inom personalhälsan. Även

då det repetitiva arbetet undviks kan det medföra en hälsosammare arbetsplats utifrån

ett ergonomiskt perspektiv [12].

Tittar man på fördelarna utifrån kvalitéen av slutprodukten så finns möjligheten att den

mänskliga faktorn kan reduceras med hjälp av automation. Genom att maskiner utför

ett arbete med samma precision varje gång minskar variationen mellan delarna jämfört
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arbetet från en människa. Dessutom kan maskiner kombinera denna precision med stor

kraft och styrka. Detta medför då en större tillförlitlighet för slutprodukten och ger bättre

kvalité.

Under ett studiebesök på Sandvik Coromant 2015 förklarade de ytterligare fördelar med

robotar. Fördelarna var att de varken behöver sjukdagar, semester eller föräldraledighet

vilket både sparar pengar samt skapar tillförlitlighet till att produktionen kommer att vara

igång även om en influensa har spridit sig. Så trots att robotar kan vara dyra att införskaffa

och behöver kontinuerligt underhåll och reparation kan det vara fördelaktigt utifrån ett

ekonomiskt perspektiv att införa dem inom vissa delar av produktionen. Robotar kan

även ha hygieniska fördelar då de inte bär på sjukdomar och virus på samma sätt som

människan gör. Detta är något som kan appliceras inom områden där miljön måste vara

högst hygieniska såsom inom läkemedelsproduktion [13].

Semi-automation

Då både människan och maskinen har olika egenskaper är semi-automation en lösning som

kombinerar de båda. Semi automation innebär att maskinen kombineras med människan

för att utföra en viss handling. Under processens gång utför maskinen arbetet medan

människan gör den analytiska delen och tar beslut under processens gång. Detta skiljer

sig från begreppet hel-automation som innebär att det fortfarande behövs en människa

att sätta igång processen och övervaka men att maskinen gör klarar av att analysera och

agera därefter [14].

Att använda sig av semi automation kan ha många fördelar såsom att utnyttja män-

niskans intelligens och sinnen samtidigt som maskinens kraft och precision utnyttjas på

ett kostnadseffektivt sätt.
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2.3 Industri 4.0

Industry 4.0 är ett begrepp som lanserades i Tyskland år 2011 som syftar på den fjärde

industriella revolutionen [2]. En av skillnaderna mellan Industry 4.0 och tidigare indus-

triella revolutioner är att detta är ett politiskt begrepp med mål att uppnå. Genom en

stor satsning mellan tyska politiker och företag vill man uppnå nästa tekniska steg inom

tillverkningen. Denna tekniska revolution kallas även för den digitala revolutionen som

innebär högre grad av digitalisering och införande av cyber-fysiska system.

Digitalisering handlar om omvandlingen av analoga signaler till binära signaler i form av

ettor och nollor. Digitalisering vi ser idag är ett resultat av att individer, företag, samhällen

och nationer anpassar sig till den nya teknologin [15]. Cyber-fysiska system kan beskrivas

som självbestämmande system inom processen för tillverkningen. Styrningen av maskinen

eller roboten sker med hjälp av datorbaserade system där in-data hämtas från sensorer.

Med hjälp av insamlade data analyserar systemet situationen och beslutar vad maskinen

ska utföra [2].

I Sverige finns en liknande utveckling som den i Tyskland och benämns Produktion 2030.

Produktion 2030 är ett innovationsprogram som jobbar för att främja den svenska indus-

trins konkurrenskraft. Detta gör de genom att skapa projekt och samarbeta med företag

samt bedriva forskarskolor med mera [16]. Under år 2015 startade de bland annat 12

stycken nya mindre projekt där alla hade fokus på just digitaliseringen inom industrier

och främst inom produktionssystem samt processer [17].

Det finns olika utmaningar med Industry 4.0 beroende på vilket perspektiv man tittar på.

Utifrån det tekniska perspektivet innebär denna utveckling komplexa och komplicerade

system som ska utvecklas. Eftersom det kostar mycket att utveckla dessa system kräver

denna utveckling ekonomiskt stöd till företagen från det politiska hållet. Utifrån ett

socialt perspektiv ställer avancerade system ytterligare mer krav på arbetarna i form av

hög teknisk kunskap [18].

I en rapport skriven av Bossen och Ingemansson har en kartläggning gjorts av digitalis-
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eringen inom den svenska industrin. En av de kritiska faktorerna som de lyfter fram som

begränsande för utvecklingen är brist på kompetent och utbildad personal samt brist på

teknisk utveckling inom tillverkande företag i Sverige. Ytterligare en faktor är svårigheten

för tillverkande företag att automatisera ännu mer då utvecklingen redan har börjat med

införande av automation. Detta gör det då svårt att automatisera hela produktionen när

man redan inför det i delar av produktionen. Dock påpekas det att förändringar inom pro-

cessindustrin kommer att ske stegvis på detta sätt [19]. Exempel på hur digitaliseringen

påverkar processindustrin kan ses i figur 2 [19].

Figur 2: Effekterna av digitalisering på processindustrin

Rapporten av Bossen och Ingemansson beskriver även utvecklingen av uppkopplade mask-

iner till internet inom dagens industri idag. Att införa en uppkoppling som denna påpekar

författarna kan leda till stora effektiviseringar på grund av den stora mängd data som kan

samlas [19]. Med denna utveckling är det viktigt att utveckla smarta elektriska system.

Exempel för att åstadkomma dessa system kan man använda sig av sensorer för maskiner

och verktyg som samlar in information.
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3 Människan, digitalisering och automation på Södra Wood

I denna empiriska del av rapporten har en fallstudie gjorts på Södra Wood där en intervju

genomförts med Tomas Bengtsson som är produktionsteknisk chef. På grund av hög

omsättning relativt antalet anställda tillsammans med att processindustrin anses som

högt automatiserad sågs Södra Wood som ett relevant företag att undersöka. Dessutom

har hela Södra blivit utsedd till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2018 vilket vi såg

som en fördel eftersom vi ville undersöka hur människan påverkas av automatisering och

digitalisering [20]. Bilderna utan källhänvisning har vi fått av vår kontakt på Södra Wood.

3.1 Bakgrund om Södra Wood

Södra Wood är en av tre affärsdelar inom den ekonomiska föreningen Södra Skogsägarna.

Södra Skogsägarna erbjuder olika skogsrelaterade tjänster såsom underhåll av skogen och

producerar sågade trävaror, interiörträ och pappersmassa [21].

Södra Wood är den del av företaget som sågar trä till trävaror och interiörträi sina sågverk

och hyvlerier. Södra Wood erbjuder även pellets, kutterspån och andra biprodukter från

råvaran [21]. Södra Wood producerar 2 miljoner kubikmeter färdigt virke och deras största

marknad är i Sverige följt av Europa och Storbritannien. De säljer även till övriga världen

såsom Nordamerika och Kina. Den ekonomiska föreningen Södra Skogsägarna omsätter

20 518 MSEK där Södra Wood står för 26 % av omsättningen. Totalt inom Södra Wood

har man cirka 1150 stycken anställda [22]. Figur 3 visar en flygbild över ett av Södra

Woods sågverk, detta ligger i Mönsterås i Småland.
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Figur 3: Flygbild över Södra Woods sågverk i Mönsterås

3.2 Intervjufrågor

Intervjufrågorna till den genomförda studien utgår från de underfrågor som tagits fram.

Genomförandet av studien och intervjufrågorna diskuterades med examinator Mats Be-

jhem samt handledare Andreas Archenti.

För att tydligare sammanställa svaren delades intervjufrågorna upp i tre huvudområden;

människan och teknik, människan och jobben samt risker och säkerhet. Tanken för området

människan och tekniken är att täcka in hur människan påverkas av både digitaliseringen

och automatiseringen. Området människan och jobben utforskar hur arbetsuppgifterna

påverkas. Med risker och säkerhet täcks frågor in relaterat till arbetssäkerhet för både

människa och maskin vid införande av digitalisering samt riskerna med dessa system i

en produktion för att få ett helhetsperspektiv över hur människan påverkas. De sam-

manställda frågorna kan ses i Bilaga A.

Utöver detta inleddes intervjun med generella frågor om vilken typ av produktion företaget

har samt bakgrundsinformation få en allmän överblick av företaget. Det var också relevant

att fråga vilken position den intervjuade personen har på företaget för att få underlag om

hurpass väl insatt personen är i ämnet.
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3.3 Sammanställning av intervjun

Här redovisas en sammanställning från intervjun med Tomas Bengtsson. Enligt honom

har Södra Wood en produktion som utgår från ett standardiserat produktutbud. Material

som de producerar har standardmått för bredd, höjd och tjocklekar. Däremot är cirka 50

procent av deras produktion kundorderstyrd där kunderna till stor del beställer material

uppsågade i precisa mått. De flesta arbetsuppgifter som tidigare varit mycket monotona

har främst ersatts med maskiner och sensorer. Inom Södra började man automatisera

redan på 1970-talet och då kördes produktionslinan av 10 operatörer jämfört med idag då

endast en operatör behövs.

Människan och teknik

I Södras produktion idag sker som nämnt största delen av tillverkningen med hjälp av

maskiner och automation och det är få människor jobbar i produktionslinan. Deras pro-

duktion beskrivs som stel då maskinerna är inställd på att göra en specifik uppgift och

däremellan finns programmerbara robotar. På grund av denna uppbyggnad av anläggnin-

gen som inte är så flexibel är det svårt att ändra om produktionen ytterligare för att

komma till nästa steg av automation och inte ha kvar några monotona arbeten alls för

människan.

En station där man nyligen har infört en ny teknik för att göra den mer effektivt är

kontrollerandet av hållfasthet i plankorna. För att kontrollera hållfastheten på varje pro-

ducerad planka har man tidigare testat dem genom att utföra en typ av böjprov. Men

denna station har man nu bytt ut mot ny teknik som gör processen mer effektiv. Med

hjälp av vibrationer samt ljud testar man nu samma egenskap hos plankorna utan att de

behöva böjas vilket har gjort att människan lättare kan analysera kvalitéen. Ytterligare

exempel på digitala hjälpmedel är de unika identitetsnummer på klingorna som används

inom Södra Wood. Dessa identitetsnummer används för att kunna spåra var klingorna

har används samt hur länge de används. En robot skannar koden och vet sedan vilken typ
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av underhåll som just den klingan behöver. På så sätt är det möjligt att använda dem

till sin fulla potential utan att ta risker för bristande kvalité. Något som man vill se är en

utveckling av denna teknik som gör det möjligt att spåra exakt vilket maskin en klinga

har suttit i för att kunna härleda eventuella orsaker till skador på klingorna. Figur 4 visar

ett exempel på hur några av sågklingorna som Södra Wood använder kan se ut.

Figur 4: Exempel på några av de sågklingor som Södra Wood använder i sina sågverk

De arbetsuppgifter som finns kvar för människan i produktionslinan som ännu inte är

automatiserade är främst inom lagerhanteringen, paketering samt körandet av truckar.

Dessa delar är även den del av produktionen som har sett mest likadan ut under alla år med

marginell teknisk utveckling. Det finns flera orsaker till att det är svårt att implementera

automatiserade system på just dessa områden. Tar man lagerhanteringen som exempel så

är det ett otroligt komplext system där det är extra viktigt att inget försvinner eller inte

hittas. I figur 5 får man en liten överblick av det 70 000 m2 stora lagret. Där inne måste

truckförarna navigera runt för att hitta rätt bland alla paket. På grund av att det är ett

så stort och viktigt område vill man inte förlita sig på digitala styrningssystem.
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Figur 5: Hur det kan se ut på lagret hos Södra Wood

Ytterligare en orsak till varför det inte har digitaliserats mer på dessa områden har med

den tekniska utvecklingen att göra. Till följd av att det är en bransch med få företag sker

inte den tekniska utvecklingen så fort. Då branschen består av relativt få företag är det

inte så många andra företag som riktar in sig på att utveckla ny teknisk utrustning inom

området. Detta är något som begränsar deras möjlighet till att utveckla produktionen till

en produktion som ligger i framkant vad gäller teknik. Man har funderat på att införa

röststyrningssystem men detta har inte fungerat då dessa system inte varit tillräckligt

utvecklade.

Människan och jobben

Den del i tillverkningen där det skulle vara svårast att ersätta människan är underhåll

och skötsel av maskinerna. Deras nuvarande strategi för att hålla produktionen rullande

är att ha mycket underhåll av maskinerna istället för att köra maskinerna tills att de går

sönder. Att det är svårt att ersätta människans arbete just inom detta område är på

grund av att människans förmåga att överblicka och snabbt notera avvikelser. Om det

exempelvis skulle börja droppa olja från en maskin kan en människa snabbt upptäcka det

och veta vilka åtgärder som ska vidtas för att hitta felet. Skulle en robot göra samma
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arbete måste den vara programmerad till att söka efter just sådana fel. Även om det skulle

vara möjligt att utveckla robotar som är kapabla till att utföra sådant arbete skulle det

vara mycket kostsamt och svårt att i förväg kunna veta vilka problem som kan uppstå.

Människan har lättare att hitta fel som man inte kunnat förutspå. Däremot finns det vissa

fall där människan inte alls har kapacitet att upptäcka ett fel. Exempel på ett sådant fall

är brand i en elcentral där en värmekamera har större chans att upptäcka början till en

brand jämfört med en människa.

De ställen där människan inom Södra Woods produktion anses användas mest effektivt

hänger ihop med de områden där det är svårt att ersätta människan. Konkreta exempel

är inom underhållssidan och övervakandet av produktionen eller maskinerna i ett oper-

atörsrum men med kravet på att det finns bra kompletterande tekniska system. Figur 6

visar hur ett operatörsrum med de kompletterande systemen kan se ut. Att de digitala

systemen är bra uppbyggda är viktigt för att människan ska ha möjlighet att kunna fatta

bra beslut. Ett fenomen som kan förekomma är ett felbyggda larm vilket skulle betyda

att om larm går så utlöser det i sin tur nästa larm som utlöser nästa tills alla larm utlösts.

I denna situation är det svårt för människan att överblicka vad som orsakade det första

larmet och det tar då längre tid att reda ut händelsen.

Figur 6: Ett kontrollrum i Södra Woods sågverk i Långasjö
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I dagens produktion på Södra Wood finns det fortfarande kvar jobb där utbildning inte

är högsta prioritet. För att exempelvis jobba som operatör utbildas man genom att man

först får en introduktion där man går med en erfaren operatör för att därefter få jobba

vid en enklare station. När stationerna sedan ska underhållas engageras operatörerna i

arbetet för att på så sätt kunna bredda deras kompetens. Eftersom skogsindustrin har ett

gammalt rykte om sig att vara en tung och smutsig industri är det svårt att locka folk

till arbetsplatsen och speciellt kvinnor och unga. Södra Wood är därmed flexibla när det

kommer till utbildning, endast treårig gymnasieutbildning är ett krav för många av deras

anställningar eftersom de nyanställda kommer lära sig det som de behöver i jobbet.

Det finns flera möjliga potentiella utvecklingsområden att digitalisera och en av de är

lagerhanteringen. En framtida lösning för detta område skulle kunna vara ett system som

är uppkopplat via Wifi samt GPS för att hantera lagret och att styra truckarna med. Då

det redan finns liknande sorteringssystem i vissa hamnar för hantering av containrar finns

möjlighet att utgå från ett sådant för att sedan modifiera det. Figur 7 visar hur det kan

se ut i hamnarna vid oceanlastning.

Figur 7: Lastning av oceanfartyg

Ett annat områden att digitalisera i produktionen är själva produktionsplaneringen. Med

produktionen uppbyggd i en digital modell går det att förutspå och överskåda vad som
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händer med hela produktionslinan när man ändrar en liten del av hela systemet. Det

är även lättare att hitta var förluster samt batcher finns i produktionssystemet. Ytterli-

gare områden att utveckla är övervakningssystem för spårbarheten där det är möjligt att

följa produkten från träd till färdig produkt samt att automatisera avsyningsstationerna.

Avsyninsstationerna är de stationer där kvalitéen av varje bräda granskas och dessa sta-

tioner har tidigare varit väldigt monotona för arbetarna. Denna uppgift har varit svår

att hitta automationstekniska lösningar till. Det man har gjort för att lösa detta är att

automatisera delar av uppgiften samt man har infört många rotationer för att det inte ska

bli för enformigt. Dock är detta inte optimalt och man jobbar för att hitta en bra lösning

med automatisering.

Risker och säkerhet

Att införa digitaliserade system innebär en hel del nya risker. När system kopplas upp

mot nätet är det lätt att bli nedsmittad av olika sorters programvaror. Det har för Södra

Woods del inte handlat om rena attacker utan mer med att system har börjat hämta ner

uppdateringar och programvaror som varit skadliga eller som inte gått att konfigurera

med de befintliga systemen. Dessa risker med digitaliserade system utgör främs risk för

säkerheten. Då de inte hanterar stora mängder med hemligstämplade filer ses sådana

attacker inte som största risken vilket skulle kunna vara fallet för andra företag. Den

stora faran för Södra Woods del skulle vara om en maskin får fel programmering vilket

kan leda till skenande maskiner. Eftersom det är stora krafter som verkar i maskinerna

blir det konsekvenserna stora samt farliga om maskinerna utför fel rörelse eller liknande i

närheten av människorna som jobbar runt omkring maskinerna.

Att skapa en säker produktionen är något som Södra Wood har prioriterat högt. Exempel

på detta är två robotceller i slipverkstaden som jobbar dygnet runt, av de timmar som

roboten jobbar övervakas de endast i några få. Förutom att robotarna står i en lokal med

låsta dörrar är de helt inkapslade med staket runt om. Skulle någon okunnig komma in

trots det så stängs robotarna av så fort dörren till roboten öppnas.
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4 Diskussion och reflektion

I följande kapitel diskuteras och analyseras sammanställningen från intervjun samt den

information som teoridelen tillhandahöll.

Inom Södra Woods produktion har tillverkningen gått mot en mer automatiserad produk-

tion under en lång tid. Det vi kan se är att utvecklingen har gjorts på grund av olika

orsaker. Dels har automation införts för att byta ut de arbetsuppgifter människan haft

som varit repetitiva och monotona. På detta sätt kan man i större utsträckning undvika

att resultatet påverkas av den mänskliga faktorn vilket gör att man kan nå en högre kval-

ité. Dessutom är Södra Woods produktutbud standardiserat vilket gör att det passar bra

i produktionen att införa automation och digitaliserade hjälpmedel.

Trots att Södra Wood nu har största delen av sin produktion automatiserad finns det

fortfarande områden att automatisera. Det området med kanske mest utvecklingspotential

är lagerhanteringen. Trots att det är ett komplext och viktigt område finns det möjlighet

att börja införa automation stegvis. Att börja införa automation gradvis är även något

som Bossen och Ingemansson poängterar i sin rapport är ett rimligt tillvägagångssätt för

utveckling inom processindustrin [19].

I deras rapport visar de även på som tidigare nämnt att den generella begränsande faktorn

är utveckling av tekniken [19]. Detta är något man även kan se som en begränsande faktor

hos Södra Wood för ytterligare automatisering och digitalisering. Eftersom de är beroende

av att köpa in teknik från leverantörer blir deras utveckling beroende av andra. Utveckling

av lager och redan delvis automatiserade områden går då långsammare och det är svårt att

ligga i framkant vad gäller teknik. Att teknik är en begränsande faktor är något som inte

bara gäller Södra Wood utan är något som gäller generellt för andra svenska tillverkande

företag enligt Bossen och Ingemansson [19].

För företag med samma situation som Södra Wood är det dock inte omöjligt att nå nästa

steg i den tekniska utvecklingen. Lösningar som redan finns men på andra områden kan
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utvecklas samt att göras om för att passa varje produktion specifikt. Ytterligare ett sätt att

hålla produktionen tekniskt utvecklad är genom att utveckla samt hålla de digitala samt

automatiserade system som man har uppdaterade. I Södra Woods produktion genomför

man kontinuerligt förändringar och införande av nya system därav bland annat införande

av sensorer. Att införa sensorer och liknande system är en av faktorerna som Bossen och

Ingemansson framhäver är nödvändigt för att effektivisera och utnyttja digitaliseringen i

processindustrin [19].

Dessutom är utvecklandet av de nya systemen samt att uppdatera de ett av de nyare

arbetsområdena man kan se. Utan automatisering och digitalisering hade dessa typer

av arbeten inte existerat på samma vis som de gör idag. Så även om vissa yrken inom

produktionen som de monotona jobben kan komma att helt försvinna i framtida produk-

tioner skapar ny teknik andra yrkesområden för människan. På samma sätt gäller det

med området kring datasäkerhet. Eftersom det är viktigt att systemen både är säkra och

bra kvalitetsmässigt krävs att människor utvecklar dessa system.

De egenskaper människan har som anses vara mest värdefulla för Södra Wood är män-

niskans förmåga att analysera och att vara flexibel. Det är även när dessa egenskaper får

användas som människan anses användas mest effektivt. Kombinationen med att det både

är tekniskt svårt och dyrt att utveckla system som har denna höga analytiska förmåga gör

att människans beslutsfattande och analyserande arbetsuppgifter kommer påverkas inom

den närmsta framtiden. För Södra Woods del kommer den nya tekniken kommer främst

införas på redan automatiserade områden skulle det innebära att människans beslutsfat-

tande roll inom produktionen inte påverkas drastiskt av automatisering samt digitalisering.

Henning och Lindén har också sett att människan inte kommer att försvinna ur produk-

tionen utan att de kommer att utföra mer komplicerade och kvalificerade uppgifter vilket

kan kopplas till beslutsfattande och analyserande egenskaperna [7].

Men för att både människa och maskiner ska kunna jobba på ett effektivt sätt är inter-

aktionen mellan dem viktig. Genom att systemen för kommunikationen mellan maskinen

och människan är uppbyggd på smarta sätt kan man effektivare ta tillvara på de bästa
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egenskaperna hos de båda systemen. Med smarta system som dessa effektiviserar man inte

bara, utan man undviker även brister. För människans del kan delar av den mänskliga

faktorn undvikas och istället skötas av maskinen. För maskinens del kan den analytiska

delen och beslutsfattandet skötas av människan som både är människans styrka samt

maskinens svaghet.

Medan de industriella revolutionerna har utvecklats har en oro funnits för att den nya

tekniken kommer att ta över människans arbete. I vissa fall har många människor blivit

av med jobben medan andra gånger har arbetsuppgifterna endast förändrats. I dagens

produktion ses ingen tendens till att behöva säga upp personal på Södra Wood efter

införandet av mer automation eller digitalisering. Istället har man tvärtom problem att

locka människor eftersom som många undviker att söka sig till skogsbranschen. Trots

att produktionen nu är både hög teknologisk och ergonomisk vilket den har varit under

många års tid finns alltså fortfarande en helt annan uppfattningen om hur det är att jobba

i branschen. Problemet som detta kan orsaka är att det kan bli svårare och svårare att få

in den nya generationen till produktionen i takt med att den äldre går i pension. Att man

har kompetent och utbildad personal är ytterligare något som Bossen och Ingemansson

[19] påpekar är en av de kritiska faktorerna till att förbättra produktiviteten som är

något som fler svenska tillverkande företag har problem med. Med denna bakgrund är

detta rekryteringsproblem något som är en utmaning för Södra Wood och som de behöver

handskas med för att ytterligare effektivisera sin produktion.
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5 Slutsats

Det vi kunnat se av vår studie på Södra Wood samt från den litteratur som läst är

att människans roll i produktionen kommer att påverkas av både automatisering och

digitalisering. Precis som flera andra studier har även vi fram till att människans roll

i produktionen inte kommer att försvinna utan snarare att arbetsuppgifter förändras [7]

[3] [19]. Det vi kunnat se är att arbetsuppgifterna inom produktionen kommer att gå

från monotona arbeten till mer beslutsfattande arbeten där analytiska förmågor används.

För den beslutsfattande delen av arbetet har människan än så länge mer komplicerad och

bättre besultfattningsförmåga än robotar och maskniner.

De nya arbetsområden som kan vara möjliga för människan i samband med ytterligare

automatisering samt digitalisering är de uppgifter som är kopplade just till de tekniska

systemen. Alla områden runt omkring som har med att utveckla, underhålla och att skapa

dessa system kan komma att bli ett större arbetsområde än vad det redan är idag. För

Södra Woods del finns flera potentiella områden att utveckla, däribland lagerhanteringen.

Detta är något som de är på god väg med då de inför mer automation stegvis.

Trots att maskiner och digitala system har många starka egenskaper har människan vissa

egenskaper som kommer att fortsätta vara nödvändigt inom produktionen. De egenskaper

som har ersatts och troligen kommer fortsätta att ersättas av tekniska hjälpmedel är främst

för att undvika den mänskliga faktorn. Efter att automation införts på Södra Wood har

de kunnat använda människans positiva egenskaper effektivare genom mer övervakning av

produktionslinan.

Då den tekniska utvecklingen kring automation samt digitalisering har kommit långt blir

nästa steg att fortsätta utveckla dessa system. System kan utvecklas att bli både smartare

och säkrare samt med mer mänsklig interaktion. Detta underlättar beslutsfattande pro-

cesser för människan. Riskerna med att utveckla befintliga system mot mer digitala system

är bland annat felkonfiguration av systemen. Trots riskerna kan både automatisering och

digitalisering medföra effektivare användning av människans egenskaper.
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6 Fortsatt forskning

På grund av begränsningar på storleken av arbetet samt begränsad tid finns det utrymme

för fortsatt utveckling av detta område. Det skulle exempelvis vara intressant att un-

dersöka vad andra personer på Södra har för åsikter kring produktionen och produktion-

sutvecklingen, speciellt intressant vore att intervjua operatörer som dagligen arbetar i

produktionen. Ytterligare intresse finns i att undersöka hur företag inom denna bransch

skiljer sig i dessa frågor. Dessutom finns möjlighet att jämföra Södra Wood med andra

branscher i Sverige.
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Bilaga A

Människan och teknik

• På vilka sätt har maskiner och robotar ersatt människan i er produktion och hur

har människans roll förändrats?

• Vad ser ni för möjligheter med digitalisering?

• Hur tror du människans roll på Södra kommer se vid eventuell digitalisering?

• Vilka områden ses som mest möjligt att automatisera samt digitalisera härnäst?

• Vad finns det för fördelar/begränsningar med att införa automation?

• Vad är de största begränsningar med att ha människan i produktionen? Är detta

något som går att lösa med hjälp av automatisering/digitalisering?

Människan och jobben

• Vilka egenskaper hos människan ser ni som mest värdefulla och som inte går att

ersätta med en robot?

• Utifrån dessa egenskaper, var i produktionen, enligt er, kan människan användas

mest effektivt?

• Hur ser de nya “enkla” jobben ut och vilken utbildningsnivå krävs, har ni någon

internutbildning för t.ex. operatörer?

Risker och säkerhet

• Vad finns det för nya risker med digitalisering?

• Hur kan ni verifiera att ni har säkra lokaler vid hel automation?
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