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Abstract 
The introduction of industry 4.0 initiated the vision of a smart factory with all the supplied 

characteristics of highly individualized processes connecting the real world with virtual reality. 

Collaboration between humans and machines has been desirable for a long time but the associated 

risks have been a restriction. The interaction between collaborative processes and virtual reality offers 

the possibility where new concepts and ideas can be developed in a safe and sustainable environment. 

The capability to reconstruct, evaluate and test new concepts and ideas without affecting the real 

world is desirable relative to the newly introduced awareness in sustainability. The purpose of this 

project is to investigate the possibilities regarding in what extent virtual reality can contribute when 

training operators, identifying possible improvements, identifying risks associated with ergonomics 

and assisting the simulation development. The projects associated company is located in Skövde and 

is regarded one of the leading companies within the vehicle manufacturing industry. The overall aim 

of the project is to develop a simulation environment using human-robot collaboration capable of 

interaction through virtual reality. Several limitations have been engaged in order to narrow the 

project scope down to a reasonable level. These limitations involve exclusively using Siemens Process 

Simulate software, HTC Vive for equipment regarding virtual reality and usage of Universal Robots 

UR10e as the collaborative robot. 

In order to construct the simulation environment in a good way and achieve the project aims a suitable 

methodology has been developed. The procedure started with an extensive literature review and 

theoretical framework in order to obtain the necessary knowledge in the area. Both qualitative and 

quantitative research methods have been used for gathering relevant information regarding necessary 

equipment and manufacturing operations. A summary of the collected data and theory resulted in a 

specification for the simulation environment prior to the construction phase. The two final versions of 

the simulation environment have successfully been able to achieve the project goals of training 

operators, possible improvement identification and ergonomics.  
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Sammanfattning 
Introduktionen av Industri 4.0 lanserade visionen av att uppnå en smart fabrik med alla dess 

utmärkande aspekter kring högt individualiserade processer som sammanlänkar fysisk och virtuell 

verklighet. Samspelet mellan människa och maskin har länge varit eftertraktat men också begränsat 

till dess höga säkerhetsrisker. Interaktionen mellan kollaborativa processer och virtual reality erbjuder 

möjligheter där nya koncept och idéer kan utvecklas i en säker och hållbar miljö. Potentialen att 

rekonstruera, utvärdera och testa koncept och idéer utan att påverka verkligheten är en önskvärd 

funktion inom den relativt nytillkomna medvetenheten kring hållbar utveckling. Projektets syfte är att 

undersöka möjligheterna kring i vilken utsträckning virtual reality kan bidra till operatörsträning, 

förbättringsmöjligheter, riskidentifiering inom ergonomi samt att främja modellframtagning. 

Projektets involverade företag är lokaliserat i Skövde och är i framkant av fordonsindustrin. Arbetets 

övergripande mål är att utveckla en simuleringsmiljö med human-robot collaboration och möjligheten 

med interaktion via virtual reality. Flertalet avgränsningar har antagits för att smalna av projektets 

omfattning till en måttlig nivå. Dessa involverar begränsning till Siemens mjukvara Process Simulate, 

HTC Vive som utrustning för virtual reality samt Universal Robots UR10e som industriell kollaborativ 

robot.  

För att på ett bra sätt konstruera simuleringsmiljön samt uppnå målen har en anpassad metodik tagits 

fram. Tillvägagångssättet började med en omfattande litteraturstudie och referensram för att erhålla 

nödvändig kunskap inom området. Både kvalitativa, respektive kvantitativa undersökningsmetoder 

har nyttjats för att samla relevant information kring nödvändig utrustning och specifika arbetsmoment. 

En sammanställning av insamlad data och teori resulterade i en simuleringsspecifikation inför 

konstruktionsfasen. De två resulterande versionerna av simuleringsmiljön har lyckosamt kunnat 

besvara projektets mål kring operatörsträning, förbättringsmöjligheter samt ergonomi.  
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Begreppslista 
Begreppslistan är framtagen för att förklara och tydliggöra begrepp och förkortningar som används i 
rapporten.  

HRC – Human-Robot Collaboration. En robot avsiktligt designad för att arbeta tillsammans med en 
människa i en kollaborativ miljö 

FN - Förenta Nationerna 

DT - Digital tvilling, skapandet av en station eller line i datorn med samma funktion och förutsättningar 
som den verkliga.  

AI - En intelligens uppvisad av en eller flera maskinella processer 

UR - Universal Robots, ett Danskt företag som tillverkar industriella robotar 

Produktivitet - Förhållande mellan använda resurser och produktionsresultat 

HMD - Head-mounted displays. Glasögon som används vid AR eller VR 

3D Skanning - Teknologi som scannar en yta och ger direkt feedback om vad som finns i området 

Cobot - Förkortning av “collaborative robot” 

Scene polygons - De plan som utgör en CAD modell 

AR - Augmented Reality. En HMD som expanderar vad användaren kan se 

VR - Virtual Reality. En HMD som gör att användaren ser en virtuell simuleringsmiljö 

Spelmotorer - En mjukvara som är framtagen för att designa och konstruera spel  
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1. Introduktion 
Det här kapitlet ger underlag för en ökad förståelse kring examensarbetet och hur det har utförts. 

Följande delar beskrivs: bakgrund, problembeskrivning, syfte, mål och avgränsningar samt hållbar 

utveckling. 

1.1 Bakgrund 
På 1970-talet initierades industriell automatiseringen inom tillverkningsindustrin och därigenom en 

industriell era där internet och elektronik dominerade. Dessa framsteg inrättade den fjärde och 

pågående industriella epoken, vanligen benämnt industri 4.0, se figur 1.  

 

Figur 1. De fyra industriella revolutionerna (källa: Weallans, 2018) 

En högre produktivitet samspelar med automation och utgör kärnan i den nya industriella 

revolutionen. Två av fem områden vilket definierar industri 4.0 är automation, Human Robot 

Collaboration (HRC) och dess samspel. En betydande faktor i utformningen av automation under 

industri 4.0 är att möjliggöra samarbete mellan robotar och människor. Oundvikligen är detta en 

aspekt vilket kommer att spela en betydande roll för den framtida tillverkningsindustrin. Ett interaktivt 

arbete medför lägre tillverkningskostnad och högre produktivitet tillsammans med ett högt 

kvalitetsutbyte (Lu, 2017). Schuster et al. (2015) berör vikten av att framtida ingenjörer skall vara 

beredda på att möta de nya krav som införs med industri 4.0. Visionen av att uppnå en smart fabrik 

med dess karakteristiska aspekter kring högt individualiserade processer sammanlänkar fysisk och 

virtuell verklighet. Detta bringar möjligheten för globalt samarbete samt de fördelar vilket en virtuell 

miljö kan medföra, som virtuell träning. 

Rückert et al. (2018) nämner också att HRC-arbete är en ny innovativ produktionsmetod i industri 4.0. 

En interaktiv robot medför möjligheten till ett kollaborativt arbete och skiljer sig i flera aspekter från 

vanligen benämnt industriella robotar. Den huvudsakliga delen, samt definierande för en kollaborativ 

robot, är möjligheten för operatören att arbeta nära eller tillsammans med roboten då den är i aktivt 

tillstånd. Eftersom fysisk kontakt mellan robot och människa kan uppstå inom HRC finns flertalet 

säkerhetsaspekter att ta hänsyn till, vilket har begränsat möjligheterna för HRC-implementation.  



 

Svensson, V. & Martinsson, P.   2  
 

Ett kollaborativt samarbete kan medföra flera förmåner i komplexa tillverkningssystem. Dessa 

förmåner, tillsammans med den flexibilitet och möjlighet en virtuell träningsmiljö kan bidra med, är 

nyckelfaktorer för framtidens produktionssystem. En kollaborativ produktion erhåller robotens 

fördelar kring repetitiva processer tillsammans med människans fördelar kring flexibilitet. I en virtuell 

miljö utvinns möjligheten att simulera en kollaborativ process för att identifiera problem, exempelvis 

fysiska hinder mellan människa och robot eller för att analysera risker vilket en kollaborativ process 

medför. Det huvudsakliga syftet med nyttjandet av Virtual Reality (VR) är att identifiera aspekter vilket 

annars endast en fysisk process kan medföra. Detta gör VR fördelaktigt eftersom en fysisk prototyp är 

både kostsam och tidskrävande. VR medför också möjligheten till tidig problemidentifiering under 

designfasen vilket annars i ett senare stadie kan vara kostsamt att åtgärda (Rückert, et al., 2018). 

Detta projekt utförs tillsammans med ett företag och därför finns också en verklig motpart till den 

simuleringsmiljö som ska konstrueras. Fallföretaget är aktivt inom fordonsindustrin där de har en hög 

teknologisk nivå på sin produktion. Företaget tillverkar motorer och även fast stora delar av 

tillverkningen är automatiserad finns fortfarande manuella arbetsmoment som exempelvis montering, 

vilket kräver mänskliga färdigheter. Från företagets sida är det av intresse att implementera en 

kollaborativ robot för att erhålla de egenskaper den framhäver, exempelvis assistans av särskilda 

arbetsmoment som till exempel involverar tunga lyft, icke ergonomiska arbetsställningar eller moment 

med risk för kvalitetsbrist. Det finns ingen nuvarande plan på hur en kollaborativ robot skall 

implementeras och därför saknas både bestämd placering för roboten samt begränsningar till vilka 

arbetsmoment den ska assistera. 

1.2 Problembeskrivning 
En specifik del av företagets tillverkning är uteslutande manuellt arbete och innehar problem som 

exempelvis icke ergonomiska arbetsmoment. Denna del av processen är inte lämpad för 

helautomation då flertalet av momenten är svåråtkomliga eller kräver en operatörs förmåga till 

flexibilitet. Företaget vill eliminera de moment som är ergonomiskt belastande genom att 

implementera en kollaborativ robot i syfte att assistera operatören i största möjliga utsträckning. För 

att underlätta framtida implementation av den kollaborativa roboten är det av intresse att bygga upp 

den relevanta miljön och med hjälp av VR analysera vilka aspekter som en kollaborativ process är att 

föredra. Den virtuella miljön skall hjälpa till att utföra och underlätta operatörsträning, identifiera 

möjliga problem samt möjliggöra riskanalyser. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att finna möjligheter kring utnyttjandet av VR i samband med HRC. Likväl i 

vilken utsträckning VR kan bidra med problemidentifiering, operatörsträning samt utvärdering av 

ergonomiska risker. Även hur VR-teknologin kan användas och utnyttjas i samband med utvecklingen 

och konstruktionen av en simuleringsmiljö. 

1.4 Mål  
Målet är att utveckla en virtuell HRC-simulering med möjlighet till interaktion via VR, som ska ligga till 

grund för en verklig implementation. För att kunna uppnå detta mål samt uppfylla simuleringsmiljöns 

syfte kring operatörsträning, problemidentifiering samt riskidentifikation har flertalet delmål satts upp. 

Dessa delmål är utformade för att på bästa sätt ge underlag och erbjuda tillräcklig information för att 

kunna konstruera en simuleringsmiljö som kan uppfylla projektets syfte.    
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För att nå målet har följande delmål satts upp:  

• Studera och redogöra kring litteratur kopplat till kollaborativa robotar och VR 

• Bestämma lämplig mjuk och hårdvara 

• Genomföra en datainsamling från den verkliga stationen 

• Analysera datainsamlingen och bestämma relevanta moment för den virtuella simuleringen 

• Konstruera en virtuell simuleringsmiljö 

• Undersöka möjligheterna med VR kring ergonomianalys, operatörsträning och 

förbättringsmöjligheter 

1.5 Omfattning och Avgränsningar 
Projektets fokus ligger huvudsakligen vid att modellera och analysera ett fåtal arbetsmoment av den 

totala arbetssekvensen. Delarna av fabriken och den line som kommer konstrueras för VR är de som 

operatören kommer i kontakt med mest frekvent under utförandet av arbetssekvensen. Följande 

avgränsningar på arbetet är nödvändiga för att målen ska kunna nås. 

• Enbart relevanta moment av tillverkningslinan skall konstrueras och simuleras med VR, se figur 

2. 

• Simulering av människa innefattar inte den flexibilitet en verklig operatör har. Exempelvis 

kommer den simulerade operatören vara begränsad till programmets funktioner. 

• Arbetet kommer utföras med en UR10e robot, andra robotmodeller kommer inte utforskas. 

• Simuleringarna kommer konstrueras och genomföras i Process Simulate. 

• HTC Vive kommer användas som VR utrustning. 

 
Figur 2. Arbetsmomentavgränsning 

1.6 Hållbar utveckling 
1987 introducerades begreppet hållbar utveckling av Brundtlandskommisionen tillsatta av Förenta 

nationerna (FN). Där definieras hållbar utveckling likt att dagens behov kan tillfredsställas samtidigt 

som framtidens behov likväl kan bemötas. Detta initierade underlag för världskonferensen FN höll i 

Rio de Janeiro 1992. Under konferensen antogs hållbar utveckling som ett internationellt mål vilket 

alla länder ska arbeta för. Hur det väljs att använda, konstruera och integrera teknik i dagens samhälle 

innehar stor påverkande effekt av den resulterade livskvaliteten och naturpåverkan som eftersträvas 

och lämnas vidare till kommande generationer. En ansvarfull teknikutveckling är en stor del i att erhålla 

den ideala samhällsutveckling som idag efterfrågas och frekvent diskuteras (Gröndahl & Svanström, 

2011). Det finns generella och övergripande mål som FN grundade för att utvecklingen ska eftersträva 

ett hållbart samhälle. Dessa mål involverar till exempel hållbar produktion, hållbar industri, växande 

ekonomi, minskad klimatförändring samt politiska reformer och fattigdom, se figur 3.  
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Figur 3. Internationella miljömål (källa: globalamalen, 2015) 

Enligt Alvarez-de-los-Mozos och Renteria (2017) är dagens sätt att förstår och tolka utveckling ohållbar 

eftersom naturresurserna inte regenereras i samma takt som de konsumeras. På senare tid har 

konsumenter ändrat uppfattning och uppmärksamhet kring produkterna de köper. Under vilka 

förhållande de tillverkas samt vad som händer med produkten i slutet på dess livscykel är en 

nytillkommen social medvetenhet hos konsumenten som sätter nya krav på producenten.  

En hållbar utveckling delas frekvent in i tre olika dimensioner som alla ska fungera och samspela för 

att hållbar utveckling ska uppnås, se figur 4. När naturresurser, utsläpp och biologi involveras är det 

ekologisk hållbarhet i fokus. Den ekonomiska aspekten kring hållbarhet avser det ekonomiska systemet 

samt finansiella tillgångar. Den sista dimensionen, social hållbarhet, handlar om sociala aspekter kring 

bland annat politik och kultur. För att uppnå hållbar utveckling anses alla tre dimensioner vara 

inkluderade. Det är oundvikligt att ingenjörernas yrkesmässiga roll har stor betydelse för den framtida 

utvecklingen och därför måste framtidens ingenjörer utformas på ett ansvarfullt sätt med dessa 

hållbarhetsdimensioner i åtanke (Gröndahl & Svanström, 2011). 

 

Figur 4. Hållbarhet - ekonomisk, ekologisk och social 
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Företag har idag mer än bara ekonomiska aspekter som avgör deras kundrelationer, medarbetare, 

leverantörer och ägare. I dagens konsumtionssamhälle avsätts mycket fokus till miljön och allt fler blir 

varse om sin miljöinverkan och hur vardagliga val påverkar samhället. Det är därför viktigt att företag 

är medvetna om hur deras produkter eller tjänster berör samhället ur de tre 

hållbarhetsdimensionerna, se figur 4. Det är inte enbart ett bra försäljningsargument för företaget att 

ta ställning till och ansvar för miljön utan även en överlevnadsstrategi (Dahlin, 2014). Hållbar utveckling 

är ett arbete i en demokratisk process och kräver engagemang från alla, såväl enskilda individer till 

större företag och organisationer. De företag som producerar och utvecklar produkter har även ett 

ansvar angående material och resurser. Ett viktigt råd för en hållbar framtid är att inte slösa med 

jordens resurser. Med det menas att hushålla med material och råvaror samt att minska 

överkonsumtionen i industriländerna (Persson & Persson, 2015).  

1.6.1 VR och hållbar utveckling 
I industriländer där lönerna är höga och det råder hög kvalitet på producerade produkter krävs det att 

tillverkningen har en resurseffektiv utformning för att uppnå en hållbar produktion. För att uppnå en 

konkurrenskraftig tillverkningsindustri krävs det ett effektivt nyttjande av arbetskraft, material, energi, 

kapital och tid. Om produktionen fallerar i att uppnå ett effektivt utnyttjade av resurser kommer den 

inte överleva. Nästa steg i utvecklingen av kommande generations produkter och produktionssystem 

är utnyttjandet av virtuella verktyg och digitaliserade prototyper. I dagsläget innehar företag stora 

mängder data om hur fabriken fungerar och denna information frambringar möjlighet för Digitala 

Tvillingar (DT). En DT fungerar som originalet av en process, där teorier testas och erbjuder kunskapen 

som krävs för att användaren ska fatta rätt beslut angående den verkliga versionen. Den verkliga 

implementation blir en kopia vars karaktäristiska egenskaper har blivit väl beprövade och bedömda 

genom dess DT (Lundberg & Widell, 2016).  

En virtuell version av en verklig station ger möjligheten att identifiera problem som kan uppstå i 

produktionen. Det skulle medföra att möjliga risker kring till exempel ergonomi kan elimineras innan 

stationen har byggts i verkligheten. Det här leder till det effektiva nyttjandet av resurser som Lundberg 

och Widell (2016) nämner kring högteknologisk tillverkning.  

1.6.2 Robotik och hållbar utveckling 
Bugmann et al. (2011) menar att i dagens industri spelar robotik en betydande roll för progressionen 

av hållbar utveckling. Ofta associeras industriell robotik med ohållbar ekonomisk utveckling, dock 

erbjuder en robotapplikation kvalitativa fördelar kring styrka och möjligheten till högprecist repetitivt 

arbete. Som ovannämnt utgör ekonomisk beständighet en stor del av hållbar utveckling. En industriell 

robot återbetalas vanligtvis inom ett par år med avseende till grundinvesteringen. Därefter utgör 

energikonsumtionen den absolut största delen av den årliga kostanden, vilket är många gånger lägre 

än den kostnad en operatör ådrar sig. Denna kostnadsaspekt kommer många år framöver vara högst 

relevant med hänseende till de fördelar som statuerades. Många moderna produkter kräver de 

färdigheter en robot erbjuder, som till exempel mobiltelefonmontering där momenten är precist 

krävande och människa sällan uppnår kraven. Den ekologiska aspekten är också en del där en 

robotapplikation kan framhävas för en stabil utveckling. En industriell robot kan bidra till minskat skräp 

och svinn, produktion som avger mindre utsläpp samt möjligheten att utföra reparation av produkter 

som annars slängs.  
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Ingenjörer och tekniker är högst avgörande för en socialt hållbar utveckling eftersom de innehar väldigt 

goda kunskaper kring relevanta lokala problem, tillgängliga resurser, framtida möjligheter och 

begränsningar tillsammans med att effektivt väva in den kulturella aspekten.  

Bugmann et al. (2011) nämner ytterligare ett perspektiv vilket många industrier dagligen arbetar med 

och är maximalt utnyttjande av golvyta. En industriell robot kräver en rad olika säkerhetsanordningar 

som till exempel stängsel, vilket expanderar den yta stationen kräver. Detta är ett scenario där en 

kollaborativ robot är att föredra. Att kunna arbeta tillsammans med roboten på samma område 

utnyttjar ofta ytan mycket effektivare gentemot en direkt automatiserad station. Att arbeta 

tillsammans och utnyttja robotens kapacitet är en säkerhetsaspekt vilket starkt bidrar till en socialt 

hållbar arbetsmiljö. Tunga eller farliga arbetsmoment kan flyttas över till robotens arbetssekvens och 

därmed underlätta operatörens arbete genom minskad skaderisk och fysisk ansträngning. 

Fortsättningsvis menar Bugmann et al. (2011) att med avseende på industriell robotik kunna främja en 

hållbar utveckling behövs anpassning till dess användningsområde. Ofta har industriella robotar 

övertag gentemot människan i aspekter kring kraft, hastighet och repeterbarhet, dock ska de påminnas 

att detta inte alltid är fallet då ett HRC-samarbete utnyttjar både människans och robotens färdigheter. 

Kraven på ingenjörer och tekniker att utnyttja och förstå lokala behov och möjligheter är avgörande 

för en utveckling för en hållbar framtid. I vilken utsträckning industriell robotik kan främja hållbar 

utveckling avgörs delvis av potentialen av robotik och utvecklingen av artificiell intelligens (AI).  
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som innefattas i detta projekt behandlar HRC-processer, VR, kollaborativa 

robotar och simulering kopplat till VR. HRC och VR har behandlats separat på grund av de båda 

områdenas omfattning och komplexitet. Säkerhet är ett centralt problem inom HRC-processer och 

därför har mycket vikt lagts vid detta. Kort beskrivs också den typ av robot som använts under 

projektet. 

2.1 Kollaborativa robotar 
Grahn et al. (2016) beskriver att framsteg och utveckling kring programmering, kontroll och 

sensorteknologi, omgivningsadaption och säkerhetsteknologi har möjliggjort ett arbete där människa 

och robot kan arbeta tillsammans, benämnt HRC. 

State in which a purposely designed robot system and an  

operator work within a collaborative workspace 

 (ISO/TS 15066:2016) 

HRC är en interaktiv konstellation och har framhävt det bästa av två världar eftersom både robot och 

operatör bidrar med sina respektive styrkor samtidigt, några vilket kan ses i figur 5. Dessa kombinerade 

färdigheter har möjlighet att bidra till mindre arbetsyta eftersom arbetet sker på samma yta samt mer 

tidseffektiva arbetssekvenser och därigenom kortare cykeltid. Trots robotens styrkor, se figur 5, 

behövs ibland förmågan att uppmärksamma och anpassa sig till förändring, vilket favoriserar en 

interaktiv process över en helt automatiserad (Grahn, et al., 2016). 

 

Figur 5. Fördelar med robot respektive människa 

 

Idag är många, ofta monteringsmoment, utförda uteslutande av operatörer på grund av människans 

fördelar, se figur 5. Dock efterfrågas generellt en automatiserad process på grund av de fördelar en 

robot medför. En kollaborativ process skiljer sig åt i fler aspekter från en traditionell process genom 

att operatören arbetar i nära samband med roboten, se figur 6. Tanken är att HRC ska leda till högre 

kvalitet, kortare cykeltid samt reducera ergonomisk stress på operatörerna. Minskad ergonomisk 

stress, kring bland annat tunga lyft som ofta förekommer i montering, medför att operatörerna kan 

arbeta kvar betydligt längre eftersom de inte sliter på kroppen i samma utsträckning (Michalos, et al., 

2014). 
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Figur 6. Kollaborativ arbetsyta (Källa: ISO/TS 15066:2016) 

Saenz et al. (2018) kategoriserar en kollaborativ process i fyra nivåer i vilket kan beskrivas enligt 

följande:  

• Co-existing (Arbetar samtidigt men utan att dela arbetsyta) 

• Sequential cooperation (Människa och robot arbetar inom samma arbetsyta men vid olika 

tillfällen) 

• Parallel cooperation (Människa och robot arbetar samtidigt inom samma arbetsyta men utan 

kontakt) 

• Collaboration (Människa och robot arbetar tillsammans inom samma arbetsyta och kontakt är 

avsiktligt eller möjligt) 

Den sistnämnda, collaboration, kan delas in i ett flertal olika nivåer enligt följande:  

• Safety-rated monitored stop 

• Hand guiding 

• Speed and separation monitoring 

• Power and force limiting 

(ISO/TS 15066:2016) 

Det förstnämnda, Safety-rated monitored stop, hos en kollaborativ process handlar det om konstant 

säkerhetsövervakning. Tanken med denna processmetod är att möjliggöra för roboten och människan 

att arbeta på samma yta, dock inte samtidigt. När operatören går in i robotens arbetsområde ska 

roboten stanna sin process tills operatören är utom säkerhetsrisk. På detta sätt kan operatören utföra 

arbetsmoment eller integrera med robotsystemet i en robotcell utan att utsättas för fara.  
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Om roboten är ensam i cellen utan en operatör närvarande arbetar den icke-kollaborativt men 

arbetsytan är dock ett kollaborativt område mellan operatören och roboten. Nästa metod som ingår i 

en implementation av en kollaborativ robot är Hand guiding, vilket kräver fysisk kontakt. Med detta 

möjliggörs hand-styrning där operatören överför rörelse till roboten genom fysisk kraft. För att detta 

ska kunna genomföras på ett säkert och bra sätt krävs det att roboten utvecklar anpassade krafter 

gentemot när den arbetar självständigt. Detta kan möjliggöras på flera olika sätt men vanligtvis finns 

sensorer eller övervakning av arbetsområdet som begränsar robotens kraft när en operatör går in i 

cellen. Ett annat alternativt sätt involverar att operatören bär en anordning vilket kan användas för att 

aktivera handstyrning på ett säkert sätt. Ytterligare ett upplägg på en kollaborativ process, speed and 

separation monitoring, involveras om operatören och roboten arbetar inom samma område samtidigt. 

Risker minimeras genom att erhålla ett säkert avstånd mellan operatören och roboten under hela 

arbetssekvensen. Om avståndet mellan roboten och operatören blir kortare än tolererat, stannar 

roboten. När sedan avståndet blir tillräckligt långt igen, genom att operatören flyttar sig, fortsätter 

roboten som vanligt. Den sistnämnda metoden inom HRC är kraft och hastighetsbegränsningar, Power 

and force limiting. I detta upplägg arbetar operatören ihop med roboten under hela eller delar av 

arbetssekvensen. Det kan till exempel vara att roboten håller i produkten samtidigt som operatören 

genomför ett moment och därmed uppstår kontakt mellan robot och operatör. 

HRC medför en allvarlig risk med hänseende till krafter som roboten utvecklar och verkar med. Det är 

därför av yttersta vikt att robotens kraft och hastighet begränsas då kollisioner med operatör kan 

förekomma både avsiktligt eller oavsiktligt, beroende på om människan ska använda fysisk kontakt, 

exempelvis vid handstyrning. Dock kan oavsiktlig kollision förekomma om till exempel arbetssekvensen 

utförs felaktigt eller av felaktigheter i systemet som påverkar robotsystemet (ISO/TS 15066:2016).  

Vid HRC är det viktigt att sekvens och standard i produktionen observeras och reflekteras kring. 

Robotens och människans rörelser behöver uppnå en viss dynamisk nivå för att det ska fungera som 

planerat (Liu, et al., 2018). På grund av möjliga kollisioner i HRC blir robotval essentiellt eftersom en 

robot med för höga krafter inte uppfyller de krav som ställs på en kollaborativ process samt utgör en 

allvarlig fara. Därför föll valet av robot på utnyttjandet av en UR robot eftersom de är avsedda för 

interaktivt arbete och har kraftavgränsningar implementerat. 

2.1.1 UR Robot 
En Universal Robot (UR) robot är en 6-axlad enarmad industriell robot. Den har flertalet inbyggda 

säkerhetsåtgärder som till exempel kraftbegräsning vilket gynnar det tilltänka applikationsområdet 

inom kollaborativt arbete. En UR robot kan appliceras till många olika industriella 

användningsområden på grund av att de är lättprogrammerade, enkelt modifierade och har relativt 

låg vikt. Några typiska användningsområden för en UR robot är paketering, kvalitetskontroll, 

monteringsmoment, maskinskötsel, skruvning, formsprutning samt svetsning. Möjligheten till att 

modifiera roboten med diverse sensorer och verktyg gör den anpassningsbar och passar därför in i de 

flesta situationer och återfinns inom flertalet olika industrier som till exempel, rymdapplikationer, 

försvaret, bilindustrin, mat och jordbruksindustrin, elektronik samt möbeltillverkning. Inom den nya e-

serien finns tre olika varianter, UR3e, UR5e och UR10e som ses i figur 7. Siffran 3, 5 och 10 står för 

nyttolasten roboten klarar av att lyfta. Utöver lyftkapaciteten är robotarna ganska lika, förutom de 

egenskaper som påverkas av storleken som till exempel räckvidd. Andra skillnader involverar ISO-

klassificering och vikt (UR, 2018).  
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Figur 7. UR10, en kollaborativ robot från Universal Robots 

2.2 Virtual Reality  
VR utvecklades för att tillfredsställa människans nyfikenhet bortom verkligheten. Hur världen 

uppfattas beror på organens återkoppling, mestadels med hänseende till syn, hörsel, lukt och känsel. 

VR kan därför genereras genom att ersätta verklighetens återkoppling med en datorkonstruerad 

illusion med hjälp av VR-utrustning, se figur 8. 

 

Figur 8. HTC-Vive VR-Utrustning 
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Bilder och ljud skapas och ersätter verkligheten med en representativ virtuell återkoppling. VR kan 

definieras som en interaktiv och delad verklighet där deltagarna kan kommunicera, uppfinna och 

samarbeta (Bates-Brkljac, 2012). Sherman och Craig (2003) förenklar uttrycket VR genom definitionen 

av en värld som existerar och kan upplevas. För att kunna uppleva en virtuell värld, likaså vilken värld 

som helst, krävs det fyra olika aspekter som tillsammans bidrar till en verklighetsuppfattning, se figur 

9.  

 

Figur 9. Element av VR 

Den första aspekten handlar om en virtuell miljö eller värld. Denna värld kan existera i sinnet på en 

människa, eller som relevant i detta fall, konstrueras i den mån att den kan upplevas tillsammans med 

andra. Liknande en skådespelare som agerar sitt manus, kan en datorbaserad verklighet beskrivas 

genom en simulering av dess komponenter. Den andra aspekten, delaktighet, handlar om att kunna 

vara en del av eller kunna ta del av den virtuella verklighet som skapats. En sådan värld kan antingen 

vara en representation av en verklig miljö, eller en helt egen konstruktion utan verklig motsvarighet. 

Sherman och Craig (2003) illustrerar detta genom att uppmuntra läsaren att föreställa sig en helt egen 

värld där fysikens lagar inte längre gäller. Objekt har nya eller andra egenskaper gentemot 

verkligheten, till exempel att det inte finns någon gravitationskraft. Denna kreativitet och påhittighet 

är vad som definierar hur en virtuell värld upplevs. En värld skapad genom, till exempel litteratur, är 

skilt från en virtuell verklighet bara en envägskommunikation från författare till läsare. Virtuell 

verklighet erbjuder till skillnad från litterära verk en fysisk interaktion och ses som en väldigt viktig 

faktor i VR. Att kunna vara delaktig i en virtuell verklighet kräver både mental och fysisk interaktion, 

känslan att vara delaktig samtidigt som kroppens fysiska organ stimuleras genom teknologi bidrar till 

att uppnå känsla av närvaro. 

Den tredje aspekten handlar om återkoppling med hänseende till fysisk interaktion, bortsett från den 

mentala involveringen. Våra fysiska sinnen får återkoppling beroende på vad som händer samt 
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användarens position inuti den virtuella verkligheten, vilket kallas sensory feedback. Det huvudsakliga 

sinnet som stimuleras genom virtuell integration är synen. För att uppnå detta krävs högpresterande 

datorer som hela tiden övervakar och registrerar deltagarens huvudposition och vanligtvis 

handposition genom hårdvaruutrustning. Mer avancerade VR system kontrollerar även fler leder i 

kroppen. Den sista aspekten av VR involverar interaktivitet genom att VR simulationen anpassar sig till 

de insatser användaren gör, likt ett spel. VR är starkt kopplat till möjligheten att röra sig inuti världen, 

plocka upp saker eller slå på/av brytare. Det finns fortfarande VR världar som är statiska, de kan alltså 

inte modifieras mena allt fler VR världar är dynamiskt byggda, vilket låter användaren justera objekt 

(Sherman & Craig, 2003). 

2.2.1 Teknologi och utrustning bakom Virtual Reality  

VR, annars benämnt Immersive Computing Technology, beskrivs som en unik teknologi för att 

möjliggöra interaktion för användaren i en miljö bortom verkligheten. Under de senaste åren har 

flertalet teknikområden sett ljuset inom VR applikationer, alla med målet att leverera information till 

kroppens sinnen. Syn, hörsel och känsel har erhållit mest fokus men smak och lukt har skjutits åt sidan 

(Berg & Vance, 2016).  

Oavsett hur VR världen är konstruerad måste användaren på något sätt få tillgång till den, vilket sker 

genom ett användargränssnitt. Målet är, å andra sidan, att uppnå en VR värld såpass anpassningsbar 

att skillnaden mellan VR och verkligheten gör ett användargränssnitt, exempelvis kontroller, 

betydelselöst. De inputs som systemet registrerar delas in i två huvudsakliga kategorier, 

användarövervakning och övervakning av den virtuella miljön. Att övervaka VR användaren innebär att 

alla rörelser och händelser användaren utlöser registreras, till skillnad från miljöövervakning där 

exempelvis andra deltagare, system eller händelser uppfattas. För att kunna övervaka användaren och 

förse systemet med användarinput behövs diverse utrustning. Genom att användaren har en 

positionsanordning på sig kan systemet registrera användarens orientering och position, ofta genom 

att registrera utrustning på huvudet och ena handen hos användaren. Huvudutrustning, tillsammans 

med handutrustning, till exempel handskar, hjälper programmet att registrera rörelser och handling 

hos användaren. En handske kan exempelvis övervaka flera leder i handen. Dock beror val av 

utrustning starkt på syftet med programmet. Andra delar av kroppen kan också övervakas, som ögon, 

överkropp och fötter (Sherman & Craig, 2003).  

2.2.2 Applicera Virtual Reality till ett problem 

Sherman och Craig (2003) påpekar att VR är användbart bara om det kan appliceras till problem på ett 

bra sätt. Det första steget i att applicera VR är att utforska vilka möjliga fördelar VR kan medföra till 

det specifika problemet. Dessa fördelar kan vara väldigt olika, men några av de vanligast är enligt 

följande: 

• Utforska objekt i 3D 

• Spara pengar 

• Öka livskvalitet 

• Underhållning 

• Säkerhet 

• Marknadsföring 
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Sherman och Craig (2003) säger att om ett problem eller en uppgift ska kunna dra nytta av VR krävs 

det att frågeställningen är mer än tvådimensionell då VR bygger på en tredimensionell värld. I annat 

fall är det väldigt liten chans att kunna nyttja det VR har att erbjuda. Problem som redan involverar 

simulering passar sig bra för ytterligare applikation av VR. Andra applikationer där VR kan utnyttjas är 

följande:  

• Scenarion som omöjligen kan hanteras eller ses i verkligheten (Exempelvis The Big Bang) 

• Problem som i verkligheten innebär säkerhetsrisker 

• Lösningar som i verkligheten är väldigt dyra att experimentera kring 

• Undersöka ”om” scenarion för ökad förståelse 

Enligt Berg och Vance (2016) behöver processen genomgå ett flertal generella steg för att VR ska kunna 

appliceras, se figur 10. Dessa kan självklart variera från företag till företag.  

 

Figur 10. VR processteg. Baserad på Berg & Vance (2016) 

Processen startar med en efterfrågan. Ibland kommer efterfrågan utifrån men den kan också ingå som 

ett standardsteg i designprocessen. Detta är följt av datainsamling där bland annat relevanta 

geometrier ska erhållas. När all nödvändig data har samlats börjar förberedelser och konstruktion av 

den virtuella miljön. Detta steg kan variera väldigt mycket i tidsåtgång från uppdrag till uppdrag, allt 

emellan några timmar upp till några dagar förekommer oftast. Det beror mycket på detaljnivån samt 

ifall konstruktören måste modifiera objekten, med hänseende till färg, yta eller egenskaper. 

Kunskapsnivån tillsammans med den erfarenhet företag har av att använda VR påverkar mycket av 

tidsåtgången. Företag med VR vana har ofta automatisk CAD konvertering till filformat som genast kan 

implementeras i VR. När modellen anses klar ska den verifieras. VR modellen demonstreras och 

eventuella brister eller missar kan därefter rättas till innan den färdiga modellen ska levereras. 

Slutligen hålls en VR-session där deltagarna får testa på miljön tillsammans med konstruktören och en 

sammanfattning av arbetet kan utföras (Berg & Vance, 2016). 
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2.3 Simulering 
Simulering är den teknik som används för att undersöka och analysera ett system. I vanligaste fall är 

dessa virtuella kopior av verkliga fabriker eller processer. För att möjliggöra skapandet av en 

simuleringsmodell som kan studeras vetenskapligt krävs det att ett antal hypoteser genereras. 

Hypoteserna som framställs är oftast förhållanden av antingen logiska eller matematiska kriterier. 

Tillsammans med tillgängliga data bildar hypoteserna en simuleringsmodell (Law, 2015). Law (2015) 

skriver fortsättningsvis om förhållanden som agerar fundament åt simuleringsmodellen, är de simpla 

kan det vara möjligt att använda sig av matematiska metoder. Det medför att användaren får exakt 

information vilket resulterar i att det inte behöver simuleras. Detta kallas en analytisk metod. Dock är 

nästan alla simuleringsmodeller som baseras på verkliga processer eller fabriker avancerade i den grad 

att det krävs simulation för att skapa en uppfattning om dess egenskaper. När modeller studeras med 

hjälp av simulering blir resultatet en uppskattning av dess verkliga egenskaper. Modellen utvärderas 

och valideras numeriskt och kan sedan sammanställas för att skapa en perception om vad som skulle 

kunna fungera.  

2.3.1 Fördelar och nackdelar med simulering 
Simulering är ett användbart verktyg. Ett tydligt exempel på en fördel som Law (2015) nämner är ifall 

ett företag skulle vilja expandera och bygga ut men är oroliga om vinsterna kommer täcka kostnaderna. 

I detta fall vore det högst ineffektivt att expandera sin produktion för att sedan rasera byggnationen 

ifall det visade sig vara för kostsamt. Däremot kan en väl utförd simulering skapa en uppfattning om 

ifall en sådan utbyggnad skulle vara lönsam eller inte. Law (2015) nämner även ett antal problem vid 

tillämpning av simulering, det första är angående arbetstiden som krävs. Det tar ofta extremt lång tid 

att simulera en komplex modell. Det andra problemet vilket är baserat på ett felaktigt intryck av 

simulering är att ”simuleringsstudier” oftast genomförs med att enbart köra simuleringen en gång för 

att sedan dra slutsatser. Detta kan leda till en felbedömning av systemet och därav till fel slutsats. 

Istället borde systemet noggrant utvärderas och analyseras innan slutsatser dras, se figur 11.  

 

Figur 11. Lämpligt tillvägagångssätt för simuleringsprocess. Baserad på Law (2015) 
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2.3.2 Användningsområden för simulering 
Simulering har ett fulltaligt och brett användningsområde. Det finns flertal problem där simulering har 

visat sig vara användbart. Enligt Law (2015) är några av dessa: 

• Design och analys av tillverkningssystem 

• Beslut kring hårdvara för datorer eller nätverkssystem 

• Utvärdera layout i snabbmatsrestauranger, sjukhus etc 

• Analysering av materialkedjor 

• Design av transportsystem på flygplatser, tunnelbanor, hamnar och motorvägar 
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3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien i detta projekt involverar vad det innebär att skapa en Digital Tvilling (DT), VR-system 

och simulering. Även hur kollaborativa robotar bidrar till tillverkningsindustrin samt aspekter att ta i 

beaktning vid implementation. Dessa ämnen behandlades separat under referensramen men här har 

de tydligare koppling till varandra. Det som avhandlats under denna del har kopplats till 

monteringsprocesser och eftersom säkerhet är en vital aspekt kring kollaborativa robotar har detta 

också fått fokus, samt VR med koppling till mental säkerhet. 

3.1 Digitala Tvillingar inom HRC 
I dagens tillverkningsindustri har monteringsarbete en betydande del. Montering är ofta associerat 

med avancerade geometrier och varierande sekvenser, vilket resulterat i svårigheter för 

automatisering. Genom Lean-tillverkning har ett nytt koncept inom hybridautomation utvecklats, HRC. 

Genom HRC kan robotens produktivitet samspela med människans flexibilitet, dock medför det mer 

komplexa system vilket i sin tur leder till problem. Olika aspekter kring bland annat utveckling av design 

har gjort det nödvändigt att kunna validera system innan de implementeras i verkligheten, genom DT 

(Malik & Bilberg, 2018).  

Malik och Bilberg (2018) har konstruerat en DT till en monteringsprocess och därefter undersökt 

möjligheter till fördelning av arbetsmoment, arbetsplatslayout, ergonomianalys samt 

robotprogrammet. Företaget i fråga har som mål att ersätta manuella arbetsstationer med att fördela 

ut arbetsmomenten mellan robot och människa, beroende på momentens komplexitet. Målet med 

författarnas arbete är därför att utvärdera arbetsmomenten för att undersöka hur de ska distribueras 

mellan robot och människa. Den process, vilket dess DT ska motsvara, är en monteringsprocess som 

involverar de komplexa former och variationer vilket är typiskt fördelaktigt en HRC-process. Den DT är 

konstruerad i siemens mjukvara, Tecnomatrix Process Simulate och består av arbetsobjekten, en 

operatör samt ett flertal UR robotar. Exempel på DT, se figur 12. 

 

Figur 12. Digital Tvilling  
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UR-Robotarna som används i detta experiment är UR5 och UR3, vilka har olika egenskaper gällande 

lyftkapacitet, räckvidd och storlek. Tecnomatrix Process Simulate har ett bibliotek där vissa 

standardformer finns men resterande detaljerna har skapats och importerats från Autodesk Inventor. 

Tecnomatrix Process Simulate erbjuder också modeller för ergonomianalyser vilket författarna 

använder sig av.  

Efter att en DT skapats kunde författarna dra flertalet slutsatser. De lyckades identifiera vilka 

egenskaper roboten, respektive människan kan bidra med och hur dessa egenskaper påverkar när 

arbetsmomenten ska distribueras. Flera simuleringar gav uppskattade tider för varje moment att 

avklaras av roboten respektive människan. Detta låg senare som grund vid modifiering av 

arbetessekvensen och minskning av den totala cykeltiden, samtidigt som robotens och operatörens 

verkningsgrad ökade. Författarna drog också slutsatser kring hur ett HRC-arbete påverkar säkerheten 

och layouten för stationen. Författarna har också dragit slutsatsen att flertalet ergonomiska problem 

kan genom en DT upptäckas tidigt i designfasen. Robotens program är ofta tidskrävande och försena 

därmed produktionen. Genom att konstruera en DT kan robotens program skapas och finslipas i en 

virtuell miljö innan verklig implementation och därför spara värdefull tid (Malik & Bilberg, 2018).  

3.2 Utvärdering av Cobots för slutmontering 
I dagsläget är slutmonteringsprocesser i Sverige väldigt sällan automatiserade. Över 20 olika studier 

som tillsammans involverar runt 2000 arbetsmoment visar att ungefär bara 10 % är automatiserade. 

Vad som grundar denna fördelning är att monteringsprocesser ofta involverar hög produktvariation, 

varierande volymer samt andra färdigheter där människor fortfarande har övertaget. Ett system med 

en kollaborativ process är tilltänkt att utnyttja både robotens repeterbarhet tillsammans med 

operatörens fördelar kring flexibilitet och anpassning kring oväntade händelser (Fast-Berglund, et al., 

2016).  

Fast-Berglund et al. (2016) har undersökt och utvärderat hur kollaborativa robotar förhåller sig till 

strategi, säkerhet, programmerbarhet samt påverkning av cykeltider. Projektet genomfördes med 

CEJN i Skövde som tillverkar snabbkopplingar. CEJN vill öka sin automationsnivå för att kunna bemöta 

den växande marknaden och fortfarande vara globalt konkurrenskraftiga. Initialt bestod tillverkningen 

av 82 olika moment fördelade på 10 stationer och produkten bestod av 27 komponenter. Författarna 

har använt sig av metoderna DFA2 för att bestämma hur automationsvänlig produkten är, vilket 

resulterar i en gradering över dess möjligheter för automation. Den andra metod som använts är 

DYNAMO++ vilket hjälper till att analysera i vilken grad system är automatiserat samt vilka moment 

som passar för en kollaborativ process. Resultatet visar att två specifika komponenter är mest lämpliga 

och har högst potentiell vinning av en kollaborativ process, O-ringar och fjädrar. O-ringarna har visat 

sig svåra att automatisera på grund av dess material och att de ofta är hala. Det samma gäller för 

fjädrarna eftersom de ofta fastnar i varandra, se figur 13. 
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Figur 13. Fjädrar för tillverkning av snabbkopplingar 

Författarna kom fram till en lösning där de delat in processen i tre mobila huvudstationer vilket består 

av var sin UR robot (UR 5 eller UR 3), och de komplicerade momenten fördelades över de tre 

stationerna. En UR5 robot assisterade i en av stationerna som innehöll momentet med O-ringen. 

Slutsatsen kunde dras att skillnaden i cykeltid var obetydlig men vinningen i ökad flexibilitet för 

människan vid robotens assistans var betydlig. Det finns fortfarande en hel del säkerhetsaspekter att 

utvärdera innan dessa typer av lösningar kan implementeras i verkligheten, dock visar resultatet stor 

potentiell vinning i både tid och pengar för dessa typer av lösningar. Författarna avslutar med att trycka 

på den vinning som finns för mindre kollaborativa processer vid hantering av mellanstora 

produktionsvolymer.  

3.3 Utnyttjande av VR vid simulering 
I dagens industri är simulering ett användbart verktyg som frekvent utnyttjas för att analysera fabriker. 

Under de senare åren har det utförts stora framsteg inom 3D skanning och VR Head Mounted Displays 

(HMD). Hutabarat et al. (2016) diskuterar möjligheterna kring implementering av dessa två 

teknologier, 3D skanning och VR HMD, för att underlätta kring besluttagande inom simulering. 

Upptäckter inom simulering kopplat till 3D-skanning möjliggör spårning inom fabriken. Denna 

simuleringsteknik är väldigt lovande men författarna nämner dock att den mänskliga aspekten missas 

vilket har en stor inverkan på fabrikens prestation. Hutabarat et al. (2016) utforskar möjligheterna 

kring 3D skanning och VR vid simulering. 3D skanning är en teknologi som används för att utföra real-

tids avläsningar av ett område vilket kan användas för att enkelt bygga upp en verklig station i en 

simulering. De nämner att kostnaden för VR utrustningen är för hög och utrustningen för otillräcklig 

för att kunna användas vid dagligt bruk för modellframtagning. Detta leder istället till att VR ibland 

används för att validera designer. Författarna nämner att om VR utrustningen istället var prisvärd för 

ett dagligt bruk skulle det kunna leda till nya användargränssnitt inom simuleringen. Deras mål med 

VR och simulering är att skapa en tvåvägskommunikation mellan användaren och 

simuleringsmjukvaran, se figur 14.  
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Figur 14: Kommunikation mellan VR och Simulering (källa: Hutabarat, et al., 2016) 

Författarna skriver att användandet av VR HMD gör att användaren blir helt utesluten från den verkliga 

världen vilket i sin tur gör att användaren blir mer försjunken in i simuleringen, det ökar dock risken 

för åksjuka. De praktiska utmaningarna med VR inom simulering är exempelvis hur modellen ska 

konstrueras i den virtuella simuleringsmiljön. Fortsättningsvis beskrivs att den uppenbara lösningen är 

att bygga simuleringsmiljön medhjälp av CAD modeller. Dessa modeller modifieras eller 

implementeras direkt, dock finns det även ett allvarligt problem med denna lösning. Problemet som 

uppkom var den låga frame rate som uppstod när den virtuella simuleringsmiljön bestod av CAD 

modeller. Dessa modeller är detaljerade i en tillräckligt hög grad att datorn inte klarar av att simulera 

dem på ett smidigt sätt vilket resulterar i en låg frame rate och gör användaren åksjuk. Detta leder till 

att användningen av VR HMD’s blir begränsad. De diskuterar att lösningen på detta problem är att 

begränsa scene polygons genom att använda en ytterligare mjukvara för att ”förprocessera” CAD 

modellerna innan de används i VR.  

Hutabarat et al. (2016) diskuterar att 3D skanning kan användas för att skanna av det område som 

arbetas med och därav ge användaren av VR HMD en real-tids uppdatering om vart exempelvis AGV:er 

befinner sig eller andra operatörer. De avslutar genom att påpeka hur dessa två nya teknologier kan 

påverka simulering genom nya sätt att konstruera modeller.  

3.4 Säkerhetsaspekter vid design av arbetsyta för HRC 
HRC-arbete är en lovande produktionslösning som erbjuder flexibla tillverkningsprocesser och 

volymvariation samtidigt som arbetsytan används bättre samt arbetsmomenten kan distribueras 

mellan robot och operatör. HRC är inget nytt koncept och även fast komplexiteten för design har varit 

en bidragande faktor till att inte implementera HRC, är säkerheten fortfarande en väldigt stor och 

betydande del. Operatörens säkerhet är den primära aspekten som måste behandlas för att fler HRC 

implementationer ska få acceptans (Michalos, et al., 2015).  

Michalos et al (2015) skriver att säkerhetsaspekten kring HRC-system främst handlar om 

rörelseplanering för robot och människa. Författarna refererar till både BMW där en UR10 robot 

framgångsrikt implementeras till en monteringsstation, men också till Volkswagen där de lyckats 
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implementera en kollaborativ KUKA-robot. Dessa robotar är både lätta och arbetar relativt långsamt. 

Dessa aspekter är viktiga för säkerheten, men författarna nämner ytterligare tre stora 

säkerhetsstrategier vilket är centrala i HRC-processer. Den första är Crash Safety som erhålls mestadels 

genom att begränsa robotens kraftutveckling för att nå säkra kollisioner. Active Safety involverar aktiva 

sensorer som hela tiden övervakar robotens och människans position och kan därmed stoppa 

processen vid fara. Den sista är Adaptive Safety som ingriper robotsystemet och korrigerar robotens 

rörelser vid fara. Författarna skriver om två olika fall där HRC har blivit implementerat i bilindustrin. 

Författarna kom fram till att stationer utan staket kräver mycket utrymme för att annan 

säkerhetsövervakning ska fungera som det ska. HRC kräver ytterligare mer komplexa 

övervakningssensorer för att undvika kollision. Stationer där HRC är tänk att implementeras behöver 

designas i den mån att visuell, audiell och beröringssensorer kan användas effektivt. 

3.4.1 Case 1: Förmontering till instrumentbräda 
I detta case har en kollaborativ tvåarmad robot blivit implementerat i monteringsstationen där 

instrumentbrädans baskomponent, traverse, samt datorns chassi monteras. Innan roboten hanterades 

stationen manuellt då den också innehåller flertalet komplexa moment som fästning av sladdar där 

klämmor ska installeras på flertalet ställen. Med robotens implementation monterar roboten dit 

datorns chassi helt själv genom att en arm håller detaljen på plats samtidigt som den andra armen 

fäster skruvarna. Roboten tar därefter sladden och fixerar den strax bredvid där den ska sitta innan 

operatören tar sladden från roboten och fäster fast den på rätt plats. Eftersom processen måste ske 

utan staket är andra säkerhetsåtgärder viktiga. En kamera har placerats ovanför cellen och övervakar 

operatörens position. Golvet är indelat i flera olika områden vilket resulterar i olika åtgärder vid 

operatörens närvaro. Rött område verkar som nödstopp och gult område upplyser operatören om 

robotens närvaro för att minska risken för fara (Michalos, et al., 2015).  

3.4.2 Case 2: Montering av främre hjulupphängning 
Här används en robot i huvudsakligt syfta att assistera tunga lyft. Roboten lyfter upp både hjulaxlar 

vilket är enbart robotens moment, samt däcken som däremot är en kollaborativ sekvens. Roboten 

lyfter upp däcket till en ungefärlig position och därefter använder operatören sin hand för att leda 

robotens arm och däcket till rätt plats. Under tiden operatören skruvar dit bultarna och utför moment 

som involverar kablar och klämmor för det första däcket hämtar roboten den andra och lyfter det på 

plats. Skillnaden här, gentemot case 1, är direkt kontakt med roboten. Robotens position är konstant 

övervakad i robotens system, och när roboten kör automatisk kontrollerar en kamera dess position 

och begränsar robotens rörelser när det finns risk för kollision med operatören (Michalos, et al., 2015).  

3.5  Design VR-system för HRC-träning 
I den moderna industrin finns ett växande behov av att skapa processer och arbetsstationer där 

robotar och människor arbetar tillsammans. Målet med dessa processer är att förbättra människornas 

motoriska färdigheter, kombinera operatörens kunskap kring uppgiften med robotens styrkor kring 

precision och repeterbarhet. Det kan leda till att operatören kan hantera väldigt tunga komponenter 

eller produkter med hög precision. HRC-applikationer har blivit begränsade ute i industrin på grund av 

de stora fysiska och mentala säkerhetsproblem som HRC medför. De fysiska problemen som riskerar 

att en människa kan bli fysiskt skadad av roboten, minskas oftast med vision system, ljusgardiner eller 

liknande. De mentala säkerhetsproblemen som kan uppstå när operatören inte litar på roboten är 

chock och blir då förvånade eller rädda (Matsas & Vosniakos, 2017).  
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Matsas och Vosinakos (2017) skriver för att en HRC-process skall fungera väl krävs medvetenhet och 

en förutsägelse av robotens rörelser. För att dessa två aspekter skall kunna etableras behöver roboten 

och operatören kommunicera deras position, status och avsikt. Detta kan antingen ske via ljud/visuella 

signaler men det kan också ske genom deras handlingar eller rörelsemönster. VR, Augmented Reality 

(AR) eller Mixed Reality kan användas för att träna på HRC. VR är ett användbart verktyg inom området 

eftersom det ger användaren möjlighet att ”byta ut” verkligheten. Det ger operatörer under upplärning 

möjligheten att testa och arbeta med processer innan stationen finns ute i fabriken eller anläggningen. 

VR ger även användaren många återkopplingsvägar genom att stimulera syn, hörsel etc. Det medför 

att det lättare går att överföra kunskapen som erhölls vid den virtuella simuleringen till den verkliga 

stationen. VR medför möjligheten att studera hur operatören reagerar på moment i den kollaborativa 

processen och därav kunna analysera vad som behöver förändras i den verkliga stationen.  

3.6 HRC inom Virtual Reality på spelmotorer 
Virtual Reality har varit ett stort forskningsämne i många år. Den senaste teknologin har möjliggjort att 

flertal olika varianter av HMD’s har framtagits vilket i sin tur resulterat i att det blivit tillgängligt för alla. 

Möjligheterna kring att applicera VR har utforskats inom flertal områden och ett av de främsta är 

spelbranschen. Spelbranschen har fokuserat på att skapa virtuella världar där spelare kontrollerar 

karaktärer. De industriella och akademiska områdena fokuserar på att använda VR för att visualisera 

resultat från simuleringar (Giorgio, et al., 2017). 

Inom produktionsteknik används VR eller AR bland annat för att komplettera forskningen kring HRC-

applikationer. De två teknologierna ger användaren möjligheten att utvidga vad de ser vid stationen 

eller byta ut stationen mot en virtuell simuleringsmiljö. Giorgio et al. (2017) skriver att flertalet studier 

inom den industriella sektorn har genomförts med att användaren har en statisk position. Det innebär 

exempelvis att användaren sitter still på en stol under hela simuleringen. Spelindustrin har arbetat 

med att implementera sensorer vilket skulle medföra att användaren blir befriad från de fysiska 

begräsningar som VR/AR utrustningen har. Det har resulterat i en högre inlevelse för användaren 

eftersom det är möjligt att förflytta sig och integrera med allt som pågår kring användaren. 

Spelindustrin är ledande inom VR/AR utveckling eftersom det är ett stort antal som arbetar i 

arbetsfältet samt en stor användarskara som testar nya spel eller teknologier. Denna ledande forskning 

inom området ställer frågan ifall industriella virtuella simuleringar borde använda sig av spelmotorer 

då det är mer utvecklade i ämnet.  

Giorgio et al. (2017) skriver att en enarmad robot kan bli simulerad i spelmotorn Unity. Programmet 

har ett inbyggt kinematiksystem som är begränsat till att simulera människoliknande karaktärer. 

Genom att simulera en robot i den här motorn kan en stor del av jobbet utföras genom att konstruera 

en struktur som lederna i roboten kan följa. Denna struktur kan sedan användas för att implementera 

CAD modellerna. Programmering kan ske senare för att komplettera de begränsningar som spelmotorn 

har och skapa en bättre simulering av roboten. Unity gav dem möjligheten att kontrollera robotarmen 

genom att följa en användares rörelser av deras arm. Giorgio et al. (2017) summerar studien med att 

konstruktionen av en HRC-simulering med hjälp av spelmotorer bidrar till större förståelse kring hur 

robotarmar fungerade när de blir kontrollerade av en människa. Teknologin medför möjligheten för 

operatören att lära sig hur processen fungerar genom att utföra den själv i VR för att se hur roboten 

agerar. 
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3.7 Simulationsbaserad kollisionsövervakning vid HRC 
Tolvaly-Roşca et al. (2017) har utfört en studie med huvudsyfte att utvecka ett system som emliminerar 

möjlig kollision mellan robot och människa i HRC-processer. Den hårdvara som författarna använder 

sig av är Kinect sensorer och tillhörande mjukvara är spelmotor Unity3D. Sensorerna är utrustade med 

kameror och distansmätning för att hela tiden kunna registrera operatörens rörelser och position. I 

Unity har en operatör skapats som i realtid härmar operatörens rörelser med hjälp av Kinect 

sensorerna. De andra objektet i den virtuella Unity miljön är roboten som kontrolleras genom 

robotkod. I Unity finns möjligheten att upptäcka kollision mellan olika objekt och det är precis den 

funktionen som är tilltänkt roboten och operatören. Systemet fungerade bra men tre olika aspekter 

föreslås som förbättringar, optimera kommunikation mellan robot och simuleringen, kunna förutsäga 

operatörens rörelsemönster i simulationen samt effektivisera och förbättra digitaliseringen av 

operatörens rörelser, föreslagsvid med bättre sensorer. Författarna avslutar och summerar arbetet 

genom att uppmuntra denna typ av kolisionsövervakning för alla typer av kollborativa robotar. 

3.8 Applikationer av Digitala Tvillingar 
Stora vetenskapliga framsteg inom informationsteknologier ger företag tillgång till en stor mängd 

analytiska data. Kombinationen av avancerade datorteknologier och den stora mängd data som finns 

tillgänglig för företag möjliggör skapandet av en DT. En DT ger möjligheten att bygga upp den tänka 

produkten i en virtuell värld för att studeras och modifieras innan den skapas i verkligheten. 

Qi et al. (2018) skriver att DT kan appliceras till flera områden tillexempel, produktdesign, 

produktionsplanering och tillverkningsprocesser. En DT kan användas inom dessa tre områden för att 

verifiera produkten innan en fysisk variant har tagits fram. Vidare skriver författarna att 

implementationer av DT är lovande för att driva industri 4.0 framåt. Författarna lägger även fokus på 

att det krävs stora mängder för att konstruera en DT. 
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4 Metod 
Inom samhällsvetenskapliga strategier delas metoder ofta upp i två olika kategorier, kvalitativa och 

kvantitativa. Skillnaden mellan dessa är, från forskare till forskare, olika. En kvantitativ metod kan 

generaliseras som insamlingen av större mängd numerisk data som kan uttryckas i tabeller eller dylikt. 

Detta skiljer sig från kvalitativa metoder som inriktas på information som inte kan uttryckas med annat 

än ord (Bryman, 2018). Detta kapitel involverar metoder tillhörande både kvalitativa respektive 

kvantitativa strategier och de definierande stegen beskrivs mer detaljerat under den rubrik de berör.  

Metodkapitlet behandlar kvantitativa metoder under val av VR-glasögon, dator samt mjukvara. Den 

kvalitativa metoden involverar observationer för datainsamling gällande relevanta moment att 

implementera i simuleringsmiljön. Att gå igenom relevant litteratur för det behandlade ämnet är av 

väldigt stor betydelse för projektet och därför behandlas detta steg tidigt som grund för resterade 

arbete. Syftet med litteraturundersökning är att fastställa vad som redan är känt inom ämnet och på 

det sätt också rama in och avgränsa arbetet. Normalt sett utgör litteraturstudien starten av ett arbete 

och genom kritisk granskning av litteraturen erhålls en bra utgångspunkt för fortsatt arbete (Bryman, 

2018). Hela detta projekts metodik och tillvägagångssätt kan ses i figur 15.  

 

Figur 15. Flödesschema av metodiken 
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4.1 Litteraturstudie 
Vid vetenskapliga studier är det viktigt att begrunda relaterad teori och forskning för att stödja beslut 

samt bidra till en ökad förståelse kring ämnet i fokus. Vetenskapliga studier som enbart baserar 

beslutfattandet på individuella erfarenheter riskerar att resultera i felaktiga slutsatser. Studier kan inte 

heller enbart baseras på teori eftersom det inte alltid finns evidensbaserade resultat som stödjer 

slutsatserna och därför blir genomförandet av en litteraturstudie viktigt. En litteraturstudies 

huvudsyfte är att summera existerande relevant forskning och presentera vikten av forskningen med 

dess koppling till projektet (Patten & Newhart, 2017). Detta projekts litteraturstudie behandlar 

kollaborativa robotar, VR och simulering.  

4.2 Dokument 
Detta kapitel involverar den kvantitativa datainsamling som ligger till grund för simuleringsmiljön och 

dess kravspecifikation. Valet av utrustning behandlar både hårdvara som VR-utrustning och val av 

dator, men också val av mjukvaruprogram. Ytterligare input från andra relevanta arbeten hör också till 

denna sektion. 

4.2.1 Val av utrustning 
Valet av utrustning i detta projekt är av yttersta vikt med hänseende till kapacitet, användarvänlighet 

och tillgänglighet av resultatet. Ett brett utnyttjat mjukvaruprogram möjliggör för fler aktörer att ta del 

av och nyttja resultatet av detta projekt samt ökar relevansen för fler intressenter. Roboten som 

används i detta projekt, likväl den utrustning som utnyttjas för VR, innehar också stor vikt för att höja 

projektets relevans för fler antal intressenter. Valet av utrustning kommer ske genom att numerisk 

data för respektive hårdvara ställs emot varandra och utvärderas gentemot de kriterier som finns för 

just det området. Analys av numerisk data är en kvantitativ metod och det, enligt Bryman (2018), 

innefattar flera steg att ta i beaktning vid en undersökning, se figur 16. Författaren nämner dock att 

väldigt sällan är metodiken linjär som bilden visar, men den ger en bra utgångspunkt för förståelsen 

mellan de olika stegen och hur de är kopplade till varandra. Målet med att välja lämplig och bra 

utrustning är att eliminera alla tekniska komplikationer och restriktioner samt uppnå en effektiv 

simulering vid utnyttjandet av VR.  

 

Figur 16. Steg i en kvantitativ undersökning. Baserad på Bryman (2018) 
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För att kunna jämföra de olika alternativen inom val av utrustning kommer olika variabler presenterats 

i tabeller. Dessa variabler är olika vid varje frågeställning och vilka variabler som väljs beror på de 

kriterier som anses viktiga för just den typen av utrustning i förhållande till projektet. 

 Val av hårdvara 

Hutabarat et al. (2016) skriver att en otillräcklig hårdvara bidrar till en bristfällig simulering eftersom 

låg prestanda förhindrar att simuleringen uppnår en tillräckligt hög frame rate. Detta ger upphov till 

att simuleringen blir hackig och svår att arbeta med. Därför blir val av tänkt hårdvara viktigt för att 

möjliggöra effektivt skapande av den realistiska simuleringsmiljön. Val av utrustning kommer ske enligt 

proceduren som figur 16 beskriver.  

4.2.1.1.1 Val av VR glasögon 

Vid projektets start utförs en jämförelse för att se vilken VR HMD som är lämpligast att använda vid 

genomförandet. Processen att ta fram VR-utrustningen delas upp i flertalet steg. Teori bakom möjliga 

val grundar vilka kriterier och märken som kommer utvärderas emot varandra.  

4.2.1.1.2 Val av dator 

Att använda VR är extremt krävande av datorn, även simulering kan vara påfrestande om den är 

tillräckligt detaljerad. En kombination av dessa två teknologier bidrar till att datorval blir essentiellt för 

att möjliggöra en obehindrad simulering. Hutabarat et al. (2016) diskuterar att majoriteten av virtuella 

simuleringsmiljöer är uppbyggda av CAD modeller. Eftersom dessa modeller ofta är väldigt detaljerade 

resulterar det i en simuleringsmiljö som kräver mer än om den enbart var uppbyggd av en uppsättning 

”vanliga” geometriska former. De kriterier som påverkar kapaciteten på datorns komponenter 

kommer komma ifrån val av mjukvara och VR-utrustning.  

4.2.2 Val av mjukvara 
Eftersom det i dagsläget finns flertalet olika robotaktörer är det av fördel att mjukvaruprogrammet 

involverar störta möjliga antal för att öka relevansen ytterligare. Ett mångsidigt program breddar också 

användningsområdet och gör programmet applicerbart inom fler områden och syften. Under 

projektets gång kommer VR ihop med en UR10E robot användas. Dessa två skapar kriterier på den 

mjukvaran som väljs. Programmet behövde vara kompatibelt med VR samt erbjuda möjligheten att 

implementera UR-robotar i den virtuella simuleringsmiljön. Jämförelsen kommer ske mellan ett antal 

mjukvaruprogram med diverse kriterier med olika vikt.  

4.3 Observationer av arbetsmoment 
Under nulägesanalysen observeras stationerna, de berörda arbetsmomenten samt produkten. Detta 

görs för att det senare ska kunna dras slutsatser kring vilka detaljer i miljön samt vilka detaljer på 

produkten användaren i simuleringsmiljön ska kunna interagera med. Kvalitativ forskning skiljer sig 

från kvantitativ, huvudsakligen genom inriktningen på ord gentemot siffor. Inom kvalitativ forskning 

återfinns flertalet ganska olika metoder, allt från strukturerade observationer till intervjuer. Under 

kvalitativa arbetsmetoder finns ytterligare flera generella steg att ta i beaktning, se figur 17 (Bryman, 

2018). Detta projekts kvalitativa metod är strukturerade observationer och kommer ske i den ordning 

beskrivet i figur 17. Ett viktigt steg i metoden är att ha ett tydligt och strukturerat observationsschema. 

En väsentlig aspekt av ett strukturerat observationsschema är klarhet i exakt vad som ska observeras, 

vare sig det är människor eller som i detta fall, arbetsmoment. Målet med denna datainsamling är att 

färdigställa vilka arbetsmoment som kan vara relevanta att implementera i simuleringsmiljön.  
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Figur 17. Steg i en kvalitativ metod. Baserad på Bryman (2018) 

4.4 Sammanställning 
När litteraturstudien, observationerna samt dokument anses färdiga ska dessa tillsammans 

sammanställas för att ligga till grund för specifikationen. Varje enskild del bidrar med sina möjligheter 

och begränsningar till specifikationen. Denna sammanställning går ut på att hitta de praktiska delarna 

av simuleringsmiljön. Detta kan till exempel vara vilken robot som ska implementeras eller vilka 

detaljer som ska finnas med.  

4.5 Specifikation 
För att möjliggöra kreationen av en relevant modell behövs en specifikation. Specifikationen skapas 

efter att den verkliga stationen har observerats. Observationen, dokumentationen och 

litteraturstudien kommer ligga till grund för den tekniska specifikationen eftersom det där skapas en 

förståelse kring vilka moment som är relevanta för modellen. När de relevanta momenten är 

identifierade behövs övrig historisk data som till exempel arbetsfördelning mellan robot och operatör 

involveras. Detta är nödvändigt för att försäkra att den framtida modellen har samma egenskaper som 

sin framtida verkliga motpart förväntas besitta. Vid utveckling av specifikationen är det även viktigt att 

ta hänsyn till relaterad litteratur för att finna vad annan forskning har funnit vital vid modellering. 

Specifikationen används sedan som ett verktyg för att försäkra arbetets progression. 

4.6 Konstruktion av simuleringsmiljö 
Konstruktion av en simulering sker i ett flertal olika steg. En simuleringsmodell består av olika 

komponenter som tillsammans utgör en hel simuleringsmiljö eller enbart en del. Processen kring 

utformningen av en simuleringsmodell har fyra olika steg som nämndes under referensramen, se figur 

11. Första steget är att designa en modell. Det här görs utifrån den tekniska specifikationen för att 
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försäkra att modellens design är korrekt. Därefter genomförs simuleringar och resultatet analyseras. 

Det sista steget är att validera modellen gentemot sin verkliga motpart för att kontrollera om modellen 

är en bra representation av den fysiska varianten, ifall en sådan existerar. Ifall det framstår vid 

validering att modellen inte är en korrekt representation av den verkliga stationen krävs det att den 

ändras. Law (2015) skriver om vikten av en korrekt simuleringsprocess för att undvika felaktiga 

slutsatser. Processtegen upprepas tills modellen är validerad.  

4.7 Verifiering av simuleringsmiljö 
När simuleringsmiljön är färdig ska den verifieras gentemot kravspecifikationen. Om vissa kriterier inte 

är uppfyllda behöver de utvärderas och modellen behöver möjligtvis uppdateras. Verifieringen utförs 

för att försäkra konstruktionen av simuleringsmodellen i den mån att den är tillräckligt för sitt syfte. 

4.8 Validering av simuleringsmiljö 
Efter att modellen har verifierats mot specifikationen ska modellen valideras mot de mål den är 

tilltänkt att uppfylla.  
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5 Genomförande och resultat 
Under denna sektion har ovanstående metod satts i bruk. Hårdvara samt mjukvara har undersökts och 

utvärderats. Observationer på företaget utfördes för att genom den datainsamlingen tillsammans med 

erhållen sekvensbeskrivning bestämma vilka moment som var relevanta att implementera i den 

virtuella simuleringsmiljön. Den insamlade data, tillsammans med litteraturstudien har sammanställts 

som underlag för simuleringsmiljöns tekniska specifikation. Efter konstruktion har modellen först 

verifieras emot specifikationen och sedan validerats.  

5.1 Val av hårdvara  
Både VR-utrustningen samt tillhörande dator är nödvändiga för att projektet ska kunna utföras. 

Datorvalet är av betydande vikt eftersom den styr simuleringarna och kräver därmed en viss nivå av 

prestanda. VR-utrustningen och datorn måste vara kompatibla med varandra, samt valet av hårdvara 

är starkt påverkat av valet kring mjukvara då de påverkar varandra i stor utsträckning.  

5.1.1 Val av VR-utrustning 
När VR-utrustningen skulle väljas genomfördes en jämförelse mellan flera olika produkter enligt 

metodiken beskrivet av Bryman (2018) och illustrerat i figur 16. Den teori som grundade valet av 

kandidater till jämförelsen berörde endast VR-glasögon som var lämpliga att använda ihop med 

datorer. VR-glasögon tilltänkt mobiltelefoner eller VR-glasögon framtagna för spelkonsoler 

inkluderades därför inte i jämförelsen. Mjukvarans krav har inte tagits i beaktning vid valet av VR-

utrustning eftersom de inte har en direkt koppling mellan varandra. En tabell med de viktigaste 

kriterierna ansågs vara ett bra verktyg för jämförelsen av de olika produkterna. Detta på grund av få 

antal produkter samt få kriterier, vilket gjorde en tabell lättöverskådlig och tydlig. Vid begränsat 

produktområde till datorkompatibla utrustningar samt val av jämförelseverktyg valdes tre möjliga 

kandidater ut. De produkter som ansågs lämpliga och jämfördes var HTC Vive, HTC Vive PRO och Oculus 

Rift, se tabell 1.  

Tabell 1. VR HMD jämförelse 

 
HTC Vive HTC Vive PRO Oculus Rift 

Pris (kr) 6490 8949 5690 

Upplösning (pixlar) 2160x1200 2880x1600 1080x1200 

Uppdateringshastighet (Hz) 90 90 90 

Synfält (grader) 110 110 110 

Yta (meter) 4,5x4,5 4,5x4,5 3,5x3,5 – 4,2x4,2 

 
Det fanns inga avgörande skillnader mellan produkterna och med största sannolikhet hade alla tre 

kunnat användas vid projektets genomförande. På grund av detta analyserades de specifika kriterierna 

emot vad som lämpar sig bäst i detta fall och därmed föll det slutgiltiga valet vid utnyttjandet av HTC 
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Vive. Den mest avgörande anledningen till att Oculus Rift inte valdes är på grund av dess kortare 

räckvidd. Det hade resulterat i en mindre yta för simuleringens användare att utnyttja vilket senare 

mycket väl kunnat komma att bli en restriktion för arbetet. Ytterligare en faktor var att upplösningen 

på Oculus Rift var betydligt lägre än de andra två HMD’s, vilket bidrar till en sämre användarupplevelse. 

Det var inga markanta eller betydande skillnader mellan HTC Vive och HTC Vive PRO vilket resulterade 

i att HTC Vive PRO valdes bort på grund sin högre kostnad. 

5.1.2 Val av Dator 
Det framstod tidigt i arbetet att datorn behövde vara kapabel till att genomföra simuleringarna näst 

intill felfritt. Anledningen till detta är att användaren lätt kan uppleva åksjuka om simuleringen är 

”hackig”. Därför blev valet av dator viktigt för att säkerställa att simuleringarna kunde ske utan 

problem. Även här användes den metodik som Bryman (2018) förespråkar och illustreras i figur 16. 

Den teori som grundade komponentval till dator låg mestadels hos mjukvarans påverkande kriterier. 

Här användes inget specifikt verktyg för att jämföra de olika möjliga komponenterna mot varandra på 

grund av att det fanns oändligt många kombinationer och produkter som alla möjligtvis kunde uppfylla 

kraven. Tidigare kunskapen bakom utrustningen fanns inte heller vilket hade gjort en jämförelse väldigt 

svår och dess resultat opålitligt. Istället användes den valda mjukvarans rekommendationer som grund 

vid val av hårdvarukomponenter för att säkerställa en felfri simulering utan försämrad 

användarupplevelse. Ett tydligt exempel är nätaggregatet, vilket är den komponent som förser datorn 

med ström. Hade denna inte varit stark nog att förse hela datorn med rätt mängd ström hade datorn 

inte fungerat. En annan viktig komponent i detta fall är grafikkortet, som vid ett för dåligt val inte 

fungerat bra och framhävt ett ”hackigt” resultat.  

5.2 Val av Mjukvara 
För att välja vilken mjukvara som skulle användas gjordes en jämförelse mellan flera olika program för 

att se vilket som var lämpligast, se tabell 2. Även tillvägagångssättet här överensstämmer med hur 

Bryman (2018) beskriver det, samt illustreras i figur 16. Valet av mjukvara, likt valet av VR-utrustning, 

gjordes med hjälp av en tabell. De kriterierna som de jämfördes gentemot var tidigare erfarenhet, 

möjliga robotar att implementera, hur avancerat programmet är samt ifall de var kompatibla med VR. 

Anledningen till att dessa kriterier valdes var för att säkerställa programmets möjligheter att användas 

för simulering. Det första kriteriet skapades för att eventuella tidigare kunskaper ska påverka valet av 

mjukvara och därmed underlätta arbetet genom förkortad inlärningsprocess. Det andra kriteriet var 

antalet kompatibla robotmärken. Det här kriteriet var extra viktigt eftersom det redan hade bestämts 

vilken robot som skulle användas, en UR10e från Universal Robots. Om rätt robot inte kunnat 

implementeras i simuleringen var det ett problem som inte möjliggjort fortsatt arbete. Nästa kriterium 

var hur avancerat programmet är och graderades med en siffra från 1 till 5, där 1 är simpelt och 5 

avancerat, se tabell 2. Bedömningen var subjektiv från författarnas perspektiv. Grad 5 erhölls om 

programmet ansågs kapabelt till en realistiskt DT, lägre grad innebar lägre möjlighet till en realistisk 

DT. Exempelvis ansågs Process Simulate vara grad 5, Eon AVR Platform grad 3 och VR Robotics 

Simulator grad 1. Eftersom fabriken där den verkliga stationen finns är högautomatiserad och relativt 

avancerad ansågs det viktigt att det var möjligt att skapa en simuleringsmodell som var realistisk. Det 

sista kriteriet var ifall programmet var kompatibelt med VR. Det här var ett viktigt kriterium eftersom 

en grundpelare i arbetet är att använda VR för att genomföra simuleringar och analyser.  

Vid jämförelsen framhävdes Process Simulate och Robotstudio VR eftersom de är avancerade i den 

grad att det är möjligt att konstruera en realistisk motsvarighet till den verkliga stationen. Eftersom 
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Robotstudio VR inte stödjer UR-robotar var den olämplig och därför valdes det att fortsätta arbetet 

med Process Simulate. De andra programmen som jämfördes var inte kompatibla med VR, stödjer inte 

UR-robotar eller var osäkert ifall de erbjöd möjligheten att skapa en realistisk virtuell simuleringsmiljö.  

Tabell 2. Jämförelse av mjukvara 

 

 

5.3 Nulägesanalys av arbetsmoment 
Som Bryman (2018) beskriver samt kan ses i figur 17 behöver observationsprocessen vara stukturerad 

för att erhålla ett klart tillvägagångssätt. Det första steget innehåller en tydlig frågeställning, 

exempelvis svar på frågorna hur, vad och varför. Syftet med observationerna var tydligt, vilka moment 

som utförs under de involverade stationerna var relevanta att implementera i den virtuella 

simuleringsmiljön. Detta födde följdfrågan, vad var ett relevant moment i detta fall. Fokus i detta 

projekt låg vid HRC och vad en virtuell simulering kan bidra med samt vilka frågor kan den besvara. Just 

därför ansågs moment releventa för HRC också vara relevanta för implementation i simuleringen. Vilka 

moment som ansågs relevanta för en HRC-process grundade sig i den information som framkom under 

litteraturstudien. Det fanns därför inga konkreta krav på momenten som klassificerar deras relevans 

för implementation. En anledning till varför observationskraven inte erhöll mer tid och arbete var att 

det avviker för mycket från projektets syfte och mål. Detta projekt skulle undersöka vilken potential 

virtuell simulering har, frånskilt granskning och analys av vilka arbetsmoment som i detta specifika fall 

skulle implementeras i HRC-processen. För att kunna besvara de frågor från detta projekts perspektiv 

har datainsamlingen vid observationstillfället skett med ett observationsformulär, likt dess resultat 

som kan ses i tabell 3. Frågorna i detta formulär grundar sig i vad som framkommit relevant för HRC i 

litteraturstudien, exempelvis aspekter som vikt, komplexitet, variation samt ergonomisk stress.  

Tabell 3. Relevanta moment från observationerna 
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Det nästkommande steget i processen vid observationer var att bestämma lämplig plats och person. 

Eftersom detta projekt utförs på flertalet specifika stationer fanns det varken utrymme eller relevans 

att observera andra stationer än just dessa. De intressanta personerna blev automatisk operatörerna 

vid dessa stationer, dock fanns ingen relevans vid specifik person eftersom det endast är momenten 

som är intressanta. 

Nästa steg var att utföra observationerna och samla in data, se tabell 3. Under dessa fem stationer 

fanns det två huvudsakliga moment som ansågs relevanta för HRC och därmed också aktuella för 

implementation. Den första, ”montera kåpa”, ansågs relevant på grund av detaljens vikt, operatörens 

position vid placering samt dragning av skruvarna. Detta moment ansågs också relevant eftersom den 

är gemensam för alla olika varianter av produkten och blir därför ett högre utnyttjande av roboten. 

Det andra momentet, ”applicera limsträng”, tycktes också relevant av två anledningar. För det första 

är det ett simpelt moment som ändå har hög risk för kvalitetsbrist. För det andra sker arbetet rakt 

ovanifrån och därför lättåtkomligt för eventuellt överlåtande till roboten. Utöver dessa två moment 

sker en hel del mindre moment, exempelvis skruvning, som också möjligen kunde vara aktuella att 

implementera. Om dessa moment vid ett senare tillfälle ansågs relevanta att implementera, samt hur 

dessa moment ska distribuberas mellan robot och människa var upp till ett tillhörande, externt arbete 

som också utfördes på samma stationer, men med inriktning emot linjebalansering.  

5.4 Sammanställning 
Litteraturstudien, dokument samt observationerna har alla bidragit med information till vad som har 

implementerats i specifikationen samt vad som valts att exkludera. Litteraturstudien har inte bidragit 

med några konkreta kriterier till just specifikationen, utan mer förståelse för hur HRC fungerar och vad 

processen vanligtvis involverar. Därifrån har en egen uppskattning fattats kring vad som i detta fall är 

relevant för simuleringsmiljön. Vanligtvis när en robot ska implementeras är externa 

säkerhetsasåtgärder en väldigt väsentlig del av processen, som exempelvis staket eller sensorer. 

Litteraturstudien har, med denna aspekt i åtanke, mestadels bidragit till en avgränsning till vad som 

behöver implementeras och vad som annars vanligtvis ingår samt vad som kan exkluderas, som 

exempelvis staket. Likväl har dokument bidragit med avgränsningar och möjligheter för simuleringen. 

Valet av mjukvara har varit extra väsentligt då det sätter området av vad som går att implementera 

eller inte. Exempelvis har valet av Siemens Process Simulate möjliggjort att flera olika robotar kunnat 

implementeras och därför eliminerat någon sådan begränsning. Den aspekt som till största del bidragit 

med information till specifikationen är observationerna på företaget. Här har det konstaterats att två 

huvudsakliga moment ska kunna utföras i simuleringsmiljön och det innebär kriterier kring tillhörande 

verktyg och detaljer. Utöver dessa krav och kriterier har ytterligare information och önskemål 

framkommit från Andersson och Hovbjer (2019) som också fokuserat på samma fem stationer, 

tillsammans med Leidenkrantz och Westbrant (2019). 

5.5 Specifikation 
Analysen av litteraturstudien, dokument samt observationerna har tillsammans grundat 

simuleringsmiljöns specifikation och utformning, se figur 18 och bilaga 1. Ytterligare information har 

tillkommit från Andersson och Hovbjer (2019) samt Leidenkrantz och Westbrandt (2019) angående 

processekvensen.  
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Figur 18. Fågelperspektiv av layouten 

Specifikationen har delats in i flertalet underrubriker för att uppnå en tydlig struktur. Specifikationen 

användes vid senare tillfälle då simuleringsmiljön verifierades. Specifikationen innehåller information 

kring layout, processbeskrivningar, en generell beskrivning av vad modellen skall göra samt en Bill Of 

Materials (BOM) som innehåller de komponenter som skall användas vid stationen. Största delen av 

processekvensen har erhållits från Andersson och Hovbjer (2019) och kan ses på figur 19. Moment 2, 

kontroll av limsträng har erhållits från Leidenkrantz och Westbrandt (2019). 
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Figur 19. Arbetssekvensen för simulationen. Baserad på Andersson & Hovbjer (2019) 

5.6 Konstruktion av simuleringsmiljö 
Konstruktionen av simuleringsmiljön genomfördes under ett flertal olika steg. Den initierades med ett 

flertal testmodeller med syfte att erhålla kunskap då det inte fanns någon tidigare erfarenhet av 

mjukvaran, Process Simulate. Det här steget var av yttersta vikt för att skapa en grundlig förståelse av 

programmet och dess funktioner. När en grundförståelse kring implementation av objekt, 

robotprogrammering och operatörssimulering var etablerad påbörjades konstruktionen av den 

”riktiga” modellen. Modellens uppbyggnad började med konstruktion av CAD-modeller av de detaljer 

som inkluderades i specifikationen. Dessa involverade exempelvis en förenklad motor, en Automated 

Guided Vehicle (AGV), verktyg, kåpan, verktygsväggen med tillhörande detaljer, Robot med stativ, 

sidovagn, skruvdragare från taket samt vacuumverktyg, se bilaga 2. 

Då alla CAD-filer var implementerade i simuleringsmiljön utnyttjades VR funktionen för att utvärdera 

filernas position, utseende och placering även fast modellen helt saknade logik. På detta sätt kunde 

alla CAD-filer placeras på sådant sätt att de på bästa sätt stämmer överens med verkligheten då 

utförandet i VR erbjuder ett verklighetsperspektiv frånskilt att göra det via datorskärmen. Här kunde 

också känslan av ergonomisk stress involveras i ett tidigt stadie. 

Den första versionen av simuleringslogik involverar en simulerade operatör som utför 

arbetssekvensen, se figur 20 och bilaga 3. Det finns ingen möjlighet till att interagera med 
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arbetssekvensen genom VR, men VR kan fortfarande användas för att observera processen om det 

föredras över datorskärmen. Ytterligare syfte med denna version är att möjliggöra för 

ergonomianalyser då det inte finns tillgång till extern utrustning för att utföra detta i VR. Denna analys 

avviker dock från verkligheten, i vilken utsträckning beror på hur väl den simulerade operatören 

stämmer överens med verkligheten. Konstruktionen av denna version kunde genomföras utan större 

komplikationer och implementation av logik skedde sekventiellt enligt figur 19. Eftersom denna 

version enbart är till för att kunna observera processen har flertalet genvägar tagits. Som kan ses i figur 

19 ska operatören under flertalet tillfällen godkänna robotens fortgång. Detta har enbart 

implementerats visuellt utan någon koppling mellan roboten och knapptryckningen. Sekvenserna i 

simuleringen har därför lagts i den ordningen att knapptryckningens konsekvens fortfarande är tydlig. 

Inte heller har kontrollen av limsträngar någon vidarekoppling då momentet enbart visualiseras. Inget 

kort tas och ingen output skickas ifall limsträngen är godkänd eller inte, simuleringen visar enbart 

sekvensen vid godkänd limsträng. Detsamma gäller för operatörens moment som sker parallellt med 

robotens skruvande. Exakt de moment som sker i verkligheten är inte implementerade i simuleringen. 

Operatörens moment är enbart till för att visualisera att operatören utför moment parallellt med 

roboten. När simuleringsmiljön ansågs klar verifierades den emot specifikationen, se bilaga 1. I 

samband med detta framkom ytterligare extern information från Andersson och Hovbjer (2019) kring 

arbetssekvensen. Detta resulterade i en ändrad specifikation och därför icke godkänd simuleringsmiljö 

med logik. Efter korrigerad simulering verifierades simuleringsmiljön igen. Denna gång stämde 

simuleringsmiljön och logiken med specifikationen och arbetet gick vidare till konstruktionen av nästa 

version med VR integration.  

 

Figur 20. Operatör guide kåpan på plats 
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När versionen utan VR integration var godkänd emot specifikationen var det dags för versionen där 

användaren i VR utför arbetssekvensen. Den största skillnaden i denna version gentemot föregående 

är logiken som sköter simuleringssekvensen. I denna version har annan logik implementerats för att 

starta olika sekvenser i simuleringen. Det kan exempelvis vara en sensor som måste bli aktiv för att 

godkänna start av nästkommande sekvens. Detta sätt att sköta simuleringslogiken framhävde tidigt i 

konstruktionen ett stort problem vilket var de begränsningar som Process Simulate har genom VR 

funktionen. Användaren kan inte fysiskt integrera i simuleringen utöver de förinställda funktioner som 

Process Simulate VR erbjuder. Detta medför exempelvis att användaren inte kan klicka på knappar i 

simuleringsmiljön bara genom att flytta handkontrollerna. På grund av denna begränsning togs 

flertalet genvägar för att kunna utföra de moment som godkänner att simuleringen kan fortgå. Ett 

tydligt exempel var knapptryckningen på tangentbordet. Eftersom tangenten inte känner av 

användarens kontroll skapades en grön kub som substituerar handen vid knapptryckningen, se figur 

21. Då kuben kan flyttas med en förinställd funktion på kontrollen kan en knapptryckning lätt simuleras 

genom att kuben förs mot tangenten och sedan tillbaka.  

 

Figur 21. Knapptryckning i VR 

Momentet med att fixera kåpan på plats behövde inte kringgås eftersom kontrollerna har en förinställd 

funktion som heter guide robot, se figur 22. Här uppstod dock nästa problem, det visade sig att objekt 

kan känna av varandra genom collision detection men objekten i VR påverkar inte varandra och därför 

var det omöjligt att fästa kåpan på motorn. Detta kringgicks genom att starta en robotsekvens när 

kåpan befinner sig på rätt ställe. Detta betyder att det egentligen är roboten som placerar kåpan på 

rätt ställe, men eftersom kåpan redan befinner sig väldigt nära dess slutposition när sekvensen startar 

har det ingen märkvärdig skillnad i simuleringen  
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Figur 22. VR användare guide kåpa på plats 

5.7 Verifiering emot specifikationen 
Innan konstruktionen framtogs en specifikation som innehöll information samt krav på vad modellen 

skulle innefatta. Den första versionen där en simulerad operatör utför arbetssekvensen är också den 

version som ska verifieras emot specifikationen för att godkänna konstruktionen av nästkommande 

version. Vid den första verifieringen framkom ny information kring momentallokeringen mellan robot 

och operatör från Andersson och Hovbjer (2019), kåpans position innan lyft, nya mått på diverse CAD-

filer samt momentet att kontrollera limsträng från Leidenkrantz och Westbrandt (2019). De nya 

moment som tilldelades roboten var dragningen av alla kåpans skruvar, vilket också medförde 

konstruktion av ett nytt robotverktyg. Kåpans position ändrades till en ny sidovagn placerad bakom 

AGV som tilldelas vid en tidigare station. Nya mått på AGV samt den tidigare sidovagnen uppdaterades 

också. De nya moment som tilldelades operatören var mindre arbetsuppgifter som kablagemontage 

samt äntra skruv, dock har dessa ej simulerats för att representera de verkliga momenten. I 

simuleringen utför operatören istället flera moment parallellt med roboten för att visualisera att 

operatören arbetar. Som resultat av den nyinkomna informationen innebär det en förändrad 

specifikation och därmed också en ej godkänd simuleringsmiljö, enligt figur 23. Under konstruktionen 

av modellen hade ett flertal säkerhetsaspekter inkluderats, ett exempel är att operatören behöver 

godkänna den sista delen av skruvdragningen eftersom roboten arbetar nära operatörens område. 

Detta godkännandemoment fanns inte tidigare i specifikationen men det valdes att uppdatera den 

ändå istället för att ta bort det ur modellen. När de nya momenten var implementerade verifierades 

simuleringsmiljön igen och denna gång stämde simuleringsmiljön och logiken med specifikationen. 

Ytterligare en verifiering skedde vid senare möte med företaget vilket påpekade att momentet för 

godkännande av hand guide inte tillförde något och togs därför bort. 



 

Svensson, V. & Martinsson, P.   37  
 

 

Figur 23. Verifiering av simuleringsmiljö 

5.8 Validering 
När simuleringsmiljöns verifiering godkänts emot specifikationen konstruerades den simuleringsmiljön 

som erbjuder VR integration. Då denna version avspeglar den föregående innehar de båda samma 

processteg och uppbyggnad, vilket gör ytterligare verifiering omotiverad. När även denna version var 

klar validerades modellerna enligt processen beskrivet i figur 24. Valideringssteget innebar utvärdering 

kring huruvida simuleringens mål kan besvaras med hjälp av simuleringsmiljön och tillhörande logik. 

Modellen skapades för att underlätta verklig implementation och därav ska simuleringsmiljöns mål 

spegla det som annars erhålls från en verklig station. Dessa mål kan till exempel vara: 

• Utvärdera cykeltid 

• Ergonomianalys 

• Operatörsträning 

• Förbättringsmöjligheter  
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Figur 24. Validering av simuleringsmiljö 

Eftersom användaren i versionen med VR integration kan utföra hela sekvensen anses de listade 

exempel ovan kunna svaras på i samma mån som en verklig station. De moment i sekvensen som inte 

utförs av användaren kan lätt modifieras till en specifik tidsåtgång. Hela cykeltiden beror därför på hur 

snabbt användaren utför sina moment vilket i sin tur medför att den genererade cykeltiden blir 

verklighetstrogen. Detta är att föredra gentemot en cykeltid genererad av den första versionen på 

grund av den simulerade operatörens begränsningar till slumpmässighet. Den simulerade operatören 

kommer varje simulering göra på exakt samma sätt på exakt samma tid och därför blir inte cykeltiden 

realistisk. Att generera ergonomianalyser från Process Simulate är också en möjlighet. Ett exempel på 

en ergonomianalys från versionen utan VR integration kan ses på figur 25.  
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Figur 25. Ergonomianalys från Process Simulate 

Problemet med en ergonomianalys från den simulerade operatören är att hur väl den stämmer 

överens med verkligheten beror på hur väl operatörens rörelser stämmer med verkligheten. För att 

analysen ska kunna vara användbar behövs exakt information om hur operatören kommer röra sig i 

verkligheten, vilket är väldigt svårt att förutsäga. Process Simulate erbjuder dock en funktion där 

ergonomin utvärderas utifrån användarens rörelser i VR. Detta kräver dock ytterligare utrustning för 

att möjliggöra för programmet att övervaka kroppens positioner. Detta hade, likväl cykeltiden, gett ett 

mer realistiskt resultat. En unik möjlighet som en virtuell simuleringsmiljö med VR integration erbjuder 

är potentialen till att träna användaren. Här påverkar mjukvarans begränsningar hur väl upplevelsen i 

VR stämmer överens med verklighet. Som nämnt under rubriken konstruktion av simuleringsmiljö, 

fanns begränsningen kring knapptryckning som i detta fall lätt kringgicks. Hela sekvensen kan dock 

utföras i VR och kan därför också användas som träningsmiljö. Detta medför också möjligheten att 

använda VR för att finna problem och förbättringsmöjligheter. VR erbjuder en känsla av att stå i en 

verklig miljö och därför också skapa en relativt tydlig uppfattning. Genom att arbeta i VR är det möjligt 

att notera potentiella felplaceringar av maskiner och icke ergonomiska arbetspositioner. VR medför 

även möjligheten att arbeta och upptäcka om robot och operatör är tidsmässigt samordnade vilket 

kan vara svårt att avgöra på papper. Vid eventuella brister är det lätt att i VR korrigera exempelvis 

placeringar tills de befinner sig på önskad plats. På grund av detta behöver inte konstruktionen av 

miljön och observationen i VR ske sekventiellt, utan samtidigt i VR.  



 

Svensson, V. & Martinsson, P.   40  
 

6 Diskussion  
I det här kapitlet diskuteras projektets metod, projektets mål, den använda mjukvaran samt hållbar 
utveckling. 

6.1 Metod 
Den metodik som använts under projektet är en sammanflätning av de metodiska tillvägagångssätt av 

respektive steg som kan ses i figur 15. Den använda metodiken för dokument är inspirerat från Bryman 

(2018) och beskriver lämplig struktur för denna typ av kvantitativ datainsamling, se figur 16. Denna typ 

av struktur har fungerat bra för ändamålet att hitta lämplig hårdvara och mjukvara. Metoden var enkel 

att följa och för oss erbjöd den en ett tydligt och strukturerat sätt att genomföra denna fas. Metodiken 

ansågs också enkel nog att inte involvera irrelevant information utan värde. Metodiken fungerade bra 

för alla involverade steg i dokumentationsfasen, val av dator samt val av VR-glasögon och mjukvara 

som kan ses i tabell 1 respektive 2. I detta fall anser vi att detta tillvägagångssätt är tillräckligt för dess 

syfte. Både vid val av dator samt VR-utrustning var utbudet av urval och variabler begränsat till ett 

fåtal, vilket gjorde tabellformatet lämpligt och enkelt. Vid val av VR utrustning fanns bara ett fåtal 

varianter och val av dator hade bara kravet att kunna köra simuleringen i en hög upplösning utan några 

restriktioner kring uppdateringsfrekvens eller liknande. Detta begränsade både urval och krav på 

respektive datainsamling och gjorde ett tabellformat lämpligt. Om ytterligare krav funnits, vid 

exempelvis krav på specifika datorkomponenter hade denna typ av undersökningsdesign inte lämpat 

sig.  

Även metodiken som valdes för utförandes av observationer, se figur 17, är baserat på Bryman (2018) 

rekommendationer kring kvalitativa undersökningar. Även denna metod har fungerat bra för 

ändamålet att hitta relevanta moment på fallföretaget. Metoden försäkrade bra struktur till 

observationstillfället och förmodligen erhöll vi ett bra resultat med hänseende till rådande 

omständigheter. Både kunnig personal samt ytterligare exjobb med intresse på samma sak var 

involverade i observationstillfället. Önskan att eliminera operatörens moment som involverar kåplyft 

var sedan innan projektets start en önskan och därför var detta moment redan innan 

observationstillfället känt. I detta specifika fall var det direkt avgörande att kunnig personal var 

närvarande då vi inte hade den kunskap som behövdes för att avgöra om varje specifikt moment var 

relevant. Företagets rutiner begränsade möjligheter till att snabbt kunna komma intill 

observationsplatsen vid upprepade tillfällen, vilket försvårade frågeställningen. Dock ansågs 

datainsamlingen vid första tillfället vara tillräcklig för att arbetet skulle kunna fortskrida enligt plan. 

Även denna metod ansågs lagom komplicerad för att innehålla bara det som är relevant för dess syfte. 

Inte heller här anser vi att resultatet hade skilt sig något märkvärt om annan metod valts, mycket 

beroende på att momentet med kåpan redan var bestämt. Annat resultat hade med stor sannolikhet 

bara uppnåtts med annan vald personal, försummat metodval. Vilka moment som slutligen valdes att 

inkluderas kom från Andersson och Hovbjer (2019) samt Leidenkrantz och Westbrandt (2019). 

Observationstillfället gav oss tillräckligt med tid att förbereda för eventuella moment att inkludera och 

därför var det direkt avgörande att resultatet från observationerna var bra. Med detta i åtanke har 

metoden erhållit oss den information som krävdes.  

Metodiken för modellbygge har inspirerats av Law (2015) och kan ses i figur 24. De steg som valdes att 

inkludera har alla starkt bidragit till ett strukturerat arbete och underlättat avsevärt vid förändringar 

av information. Steget att verifiera inkluderades för att försäkra att rätt byggstenar har grundat och 

inkluderats i simuleringsmiljön. Detta steg har varit viktigt för att avsevärt minska risken för misstag 
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som senare kräver omständligt omarbete eftersom konstruktionen består av två versioner. 

Verifieringen klargjorde att den första versionen var korrekt uppbyggd, och därmed indirekt den andra 

versionen likaså.  Vi vill dock poängtera att betydelsen av att börja konstruktionen med en väldigt enkel 

modell, helst flertalet aningen olika. Därefter kan modellerna byggas på eller exkluderas om de inte 

anses lämpliga för fortsatt arbete. Detaljer och logik bör inte appliceras förrän det är fastställt att det 

är rätt modell som har konstruerats. Tillvägagångssättet som valdes inkluderar de viktiga delar som 

gjort att allt väsentligt har inkluderats. Specifikationen har försäkrat att en lämplig modell med 

hänseende till syfte och mål har konstruerats. Verifiering och valideringsstegen har delat upp 

simuleringsmiljön i delsteg som kunnat bockas av allt efter som. På detta sätt erhålls information och 

möjlighet att inte arbeta vidare med koncept som är felaktiga eller irrelevanta. Från denna synpunkt 

har metodiken för modellbygget fungerat bra. Ny information var lätt att implementera i modellen när 

tillvägagångssättet var klarlagt. Metoden som valdes anses grundlig och innehåller de viktiga stegen. 

En mer utförlig metodik med fler steg hade sannolikt möjliggjort en ännu tydligare struktur och 

resultat. Exempelvis hade verifieringssteget kunnat delas in i verifiering av implementerat material 

samt verifiering av olika logiska sekvenser. Samma princip hade kunnat appliceras för valideringen för 

att ge ett tydligt strukturerat sätt att sekventiellt bocka av modellens valideringsmål. Metodiken för 

hela projektet, uppbyggt av de underliggande tillvägagångssätt nyss nämnda har fungerat bra där den 

tydliga strukturen har varit mest hjälpsamt.  

6.2 Hållbar utveckling  
Fördelarna kring det sociala perspektivet inom hållbar utveckling har framgått väldigt tydligt under 

projektets gång. Både med hänseende till elimineringen av det största icke ergonomiska momentet 

kring lyft av kåpa, samt säkerhetsrisken som i VR helt blivit borttagen. Även fast ergonomianalysen inte 

kunde utföras i VR, på grund av saknad utrustning, fick vi en bra uppfattning om huruvida den 

ergonomiska stressen påverkade kroppen när momenten utfördes. 

Nya stationer och ny utrustningen innebär säkerhetsrisk både genom ovana och okunskap kring hur 

utrustningen fungerar. Genom VR funktionen kan användare eller operatörer träna på sekvensen samt 

erhålla kunskap om robotens sekvens och hur den rör sig. En riskfri träningsmiljö, möjligheten till 

mindre ergonomisk stress samt bättre utformade arbetsstationer är faktorer som kommer öka det 

sociala hållbarhetsperspektivet markant. Även den ekonomiska hållbarhetsaspekten har framhävts 

tydligt under projektets konstruktion. Utan ansträngning kan simuleringsmiljön förändras utav 

användaren och därmed få direkt återkoppling kring om exempelvis en detalj är bra placerad. På detta 

sätt går det att undvika att stoppa en verklig process för åtgärder som annars både är extremt kostsamt 

och tidskrävande. Även ekologisk hållbarhet nyttjas av att färre resurser krävs för att till slut nå samma 

resultat.  

6.3 Process Simulate 
Valet av mjukvara ansågs väldigt viktigt i början på arbetet för att försäkra att det var möjligt att skapa 

realistiska modeller. Då Siemens är ett välkänt företag, samt att Process Simulate erbjöd 

konstruktionen av väldigt avancerade simuleringar antog vi att deras VR funktion låg i samma 

välutvecklade nivå. Det visade sig senare under arbetets gång att VR nyligen introducerades till Process 

Simulate och därför inte var på den nivå vi trodde sedan innan. Ett stort problem var att programmet 

inte behandlade kollisioner vilket innebar att när vi försökte montera ihop två komponenter gick de 

igenom varandra. Det här problemet gick att kringgå genom att konstruera sensorer som startade olika 
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simuleringar vilket ger användaren det önskade resultatet. Ett annat problem var att Process Simulate 

inte kan upptäcka och koppla VR kontrollerna till logik utöver det förinställda. Detta medförde 

problemet att det inte exempelvis gick trycka på knappar. Detta var dock ett relativt litet problem som 

lätt gick att kringgå för att fortfarande uppnå känslan och funktionen av att just trycka på en knapp. 

Vid större moment, som exempelvis montage, kan mjukvarans begränsning ställa till större problem 

som avsevärt nedsätter användarupplevelsen. Dessa problem var relativt små i relation till hur mycket 

genvägarna påverkade resultatet. Inte heller resulterade dessa brister någon avsevärd tidsfördröjning 

för projektet.  

Trots att Process Simulate VR var bristfällig var det nödvändigt att använda programmet för att 

möjliggöra skapandet av versionen utan VR integration då den innehåller en relativt avancerad 

simulering av en operatör. En alternativ lösning hade varit att använda Process Simulate för att skapa 

versionen utan VR integration och sedan använda ett annat program med en mer utvecklad VR för att 

skapa VR versionen. Dock hade det i sin tur bidragit med inlärningstid av ytterligare ett program, samt 

behovet av att åter igenom konstruera simuleringsmiljön. Då Process Simulate är ett relativt avancerat 

program har det en inlärningstid som måste tas i beaktning vid utnyttjandet av programmet. Det 

största hindret låg i bristande kunskap inom mjukvaruprogrammet, detta ledde till att konstruktionen 

fördröjdes avsevärt mer än förväntat. Vi har i detta projekt inte utnyttjat majoriteten av alla funktioner 

som Process Simulate erbjuder och ändå har bristande kunskap inom programmet fördröjt arbetet. 

Inlärningstiden behöver sättas emot de funktioner som Process Simulate erbjuder för en avvägning av 

huruvida det är värt att investera i eller om andra, mindre avancerade program fortfarande kan 

utnyttjas för det specifika ändamålet.  

6.4 Resultat 
Slutligen har två versioner av simuleringsmiljön konstruerats, en med tilltänkt VR interaktion och en 

utan. Det faktiska resultatet skiljer sig i flera aspekter kring det förväntade resultatet vid projektets 

start. Tillgång till diverse CAD-modeller ansågs i början både avgörande och fullt möjliga att erhålla 

från fallföretaget. Detta skapade tilltro i en simuleringsmiljö med implementerat material näst intill 

identiskt till dess verkliga motpart. Att åstadkomma tillgång till dessa filer visade sig svårt och mer 

fokus förväntades ligga vid simuleringsmiljöns logik att svara på både projektets mål och uppfylla 

simuleringsmiljöns syfte. Vid eftertanke ansågs simuleringsmiljöns utseende och implementerat 

material tillföra stor kredibilitet och därför tilldelades flertalet timmar till att skapa CAD-modeller som 

i största möjliga utsträckning motsvarar dess verkliga motparter. Denna satsning har, med det 

slutgiltiga resultatet i åtanke, tillfört mycket mer än vi först tillförtrodde det, framför allt med målet 

kring operatörsträning. Att kunna utföra en arbetssekvens i VR, även om sekvensen är identisk, tillför 

inte alls lika mycket som när också miljön runt omkring går att relatera till verkligheten. Även om 

operatörsträning handlar mycket om sekvensen är omgivningens feedback viktig för en bra 

användarupplevelse och träningsmiljö. Detta hade inte gått att uppnå i samma utsträckning ifall enbart 

simuleringsmiljöns logik fått fokus. Möjligheten att utan applicerad logik, utvärdera, observera och 

rekonstruera simuleringsmiljön är ytterligare en potential vilket kommit ifrån de verklighetstrogna 

resultat som uppnåtts.  

Det som påverkat sekvensen och den implementerade logiken mest är den input vi erhållit från annat 

exjobb. Efter observationstillfället stod det klart att momenten där kåpan lyft ska tilldelas roboten, 

detta var sedan innan önskat. Den andra slutsatsen vi drog är att roboten inte ska dra några bultar 

utan att operatören fortsättningsvis också tilldelas detta moment, se figur 26 där bilden till höger visar 
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när operatören drar bult gentemot den vänstra bilden där roboten dra bult. Detta såg länge ut att bli 

den slutgiltiga versionen, men då det var dags att verifiera modellen tillkom ny information från 

Andersson och Hovbjer (2019). De önskade att efter kåpans fixering skulle roboten även dra alla bultar. 

För att kontrollera om detta var möjligt testades teorin i Process Simulate. Efter att det visade sig 

fungera vid 30 graders roterad motor fastslogs önskemålet. Vid samma tillfälle presenterade 

Leidenkrantz och Westbrandt (2019) önskemål med att roboten även gör en kvalitetskontroll som del 

av robotens arbetssekvens.  

Detta innebar en förändrad specifikation och därmed en tillfälligt underkänd modell vid verifieringen. 

Nödvändig rekonstruktion av påverkade CAD-filer, som exempelvis robotverktyget samt ändrad logik 

slutade som det slutgiltiga resultatet.  

 

Figur 26. Robot och operatör skruvar bult 

De två resulterande versioner av simuleringsmiljön anses rimliga med hänseende till programmets 

begräsningar och vår brist på tidigare kunskap inom mjukvaran. En längre tid att lära sig programmet 

hade med stor sannolikhet både påverkat konstruktionsfasens omfattning och den resulterande 

simuleringsmiljön. Allt eftersom arbetet pågick fann vi alternativa funktioner, genvägar och 

möjligheter som hade underlättat arbetet avsevärt om de varit kända tidigare. Det som har varit 

absolut svårast och som också syns mest markant i resultatet är simulering av operatör. Process 

Simulate erbjuder flertalet olika vägar att utföra samma simuleringsmoment och vilken som är mest 

lämplig har inte kunnat besvaras. Detta har ledat till att den resulterande simuleringsmiljöns operatör 

är aningen bristfällig. Även fast rätt moment utförs i rätt ordning avviker operatörens rörelser från hur 

användaren i VR beter sig.  

En del av projektets syfte var att utforska möjligheterna med att använda VR för ergonomianalys. Den 

första versionen har resulterat i en ergonomianalys och kan ses i figur 25. Problemet med denna analys 

är att den inte är mer tillförlitlig än hur väl operatören är simulerad. Den simulerade operatören är 

begränsad till mjukvarans funktioner och därför har den slutgiltiga versionen en operatör som inte 

fullkomligt stämmer överens med verkligheten. Detta leder då till att den ergonomianalys som figur 

25 visar är irrelevant och felaktig. Syftet var ju dock att undersöka ifall versionen med VR kan användas 

för undersöka ergonomi. Process Simulate har funktionen att generera en ergonomianalys utifrån VR-
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användarens rörelser om denne har rätt utrustning. På grund av detta, tillsammans med möjligheten 

att utföra hela arbetssekvensen, anser vi att simuleringsmiljön uppfyller projektets syfte att med hjälp 

av VR utvärdera ergonomi. Även projektets syfte kring operatörsträning med hjälp av VR anses uppfyllt 

eftersom användaren kan utföra hela arbetssekvensen och därmed anses resultatet vara lämpligt som 

träningsmiljö. Ytterligare syfte med VR och simuleringsmiljön var att undersöka om den kan användas 

för problemidentifiering. Även innan vi implementerade logik i simuleringsmiljön utnyttjade vi VR för 

att göra förbättringar och hitta problem, framförallt kring placering av objekt, men även när logiken 

var implementerad kunde vi via VR hitta problem kring exempelvis robotens rörelser. Vi anser därför 

att VR erbjuder möjligheten att hitta problem som en simulering utan VR inte hade synliggjort.   
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7 Slutsats 
I det här kapitlet reflekteras projektets mål samt innefattar en summering av hela arbetet.  

Projektet har utförts på ett företag som tillverkar motorer. Företaget har haft som önskemål att 

implementera en kollaborativ robot vid en station som i nuläget uteslutande består av manuellt arbete. 

Den kollaborativa roboten ska assistera operatören med moment som exempelvis involverar tunga 

lyft. Arbetet påbörjades genom att fastställa en problembeskrivning, ett syfte, mål samt avgränsningar. 

Under projektets gång har flertalet olika steg genomförts, som till exempel observation på företaget, 

val av utrustning samt en omfattande referensram och litteraturstudie. Ytterligare två arbeten har 

genomförts parallellt med intresse på samma stationer och arbetsmoment. Dessa har givit input till 

detta arbete kring vilken arbetssekvens som har implementerats i simuleringsmiljön. Den litteratur 

som studerats tillsammans med observationerna har grundat en specifikation för simuleringsmiljön. 

Först konstruerades en version av simuleringsmiljön utan tilltänkt VR-integration. Denna version har 

istället en simulerad operatör som utför hela arbetssekvensen. Det var också denna version som 

verifierades emot specifikationen. Vid konstruktionen av den andra versionen togs den simulerade 

operatören bort, tillsammans med den tillhörande logiken. I den andra versionen implementerades 

istället en vilkorsbaserad logik mer anpassad för en användare i VR. Process Simulate VR-funktion hade 

flertalet begränsningar, framför allt kring möjligheten till monteringsmoment. Detta gjorde att flertalet 

genvägar fick tas för att användaren ska kunna utföra hela sekvensen i VR. Denna version var den som 

senare användes vid valideringen av simuleringsmiljön.  

Projektets syfte involverade bland annat ifall VR kan användas vid operatörsträning och vid utvärdering 

av ergonomi. Ytterligare en aspekt av arbetet vilket utmärkte sig väldigt tydligt var det som 

utnyttjandet av VR erbjöd gentemot simulering utan VR-integration. Att utvärdera och utforska 

simuleringsmiljön genom VR skapade möjligheter som annars bara erhålls vid en verklig station. I VR 

får användaren en känsla av att faktiskt befinna sig på station, som annars inte uppnås vid vanlig 

simulering genom en datorskärm. Exempel på detta är att användaren i VR kan upptäcka och finna 

problem eller förbättring kring verktygsplacering och stationslayout. Ett konkret exempel är att 

användaren i VR får möjligheten till att utvärdera operatörens synfält, vilket annars inte är möjligt utan 

att faktiskt befinna sig på stationen.  

Under projektets gång har det huvudsakliga målet berörande skapandet av en simuleringsmiljö med 

HRC-process och möjlighet till VR integration uppnåtts. Hur delmålen uppfylldes beskrivs nedan. 

• Studera och redogöra kring litteratur kopplat till kollaborativa robotar och VR 

Genom att studera och redogöra kring relevant litteratur skapades en förståelse för vilka nödvändiga 

steg som krävdes i arbetet. Stegen som framstod i litteraturstudien kunde sedan användas till att skapa 

metodiken. Detta mål anses därför uppnått.  

• Bestämma lämplig mjuk och hårdvara 

Arbetet krävde en relativt hög nivå på mjuk och hårdvara för att möjliggöra att de virtuella 

simuleringsmiljöerna kunde skapas. Mjukvaran valdes först i arbetet genom att jämföra flera möjliga 

program gentemot varandra och avgöra vilken som var lämpligast för att skapa de virtuella 

simuleringarna. Hårdvaran valdes utifrån vilka komponenter som krävdes för att använda mjukvaran. 

Detta mål anses därför uppnått. 
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• Datainsamling från den verkliga stationen 

• Analysera datainsamlingen och bestäm relevanta moment för den virtuella simuleringen 

För att avgöra vilka moment som skulle implementeras och genomföras i de virtuella simuleringarna 

krävdes det en datainsamling från den verkliga stationen. Det här genomfördes genom observationer 

på företaget för att bedöma relevanta moment. Efter datainsamlingen utvärderades momenten 

gentemot huruvida de var lämpliga för en HRC-process. Datainsamlingen kunde senare användas för 

att skapa specifikationen som användes till konstruktionen av den virtuella simuleringsmiljön. Därför 

anses detta mål uppnått.  

• Konstruera en virtuell simuleringsmiljö 

Det beslutades att konstruera två olika versioner av simuleringsmiljön för att möjliggöra både en 

simulerad operatör och integration via VR. Den första modellen skapades utifrån specifikationen och 

verifierades. När den första modellen var klar och verifierad skapades versionen där användaren 

genomför processen i VR. På grund av detta anses detta mål uppnått.  

• Undersöka möjligheterna med VR kring ergonomianalys, operatörsträning och 

förbättringsmöjligheter 

Eftersom det är möjligt att utföra hela sekvensen i VR innebär det att det är möjligt att genomföra 

ergonomianalyser om utrustningen finns. Operatörsträningen fungerar också att utföra i VR av 

samma anledning, dock påverkas träningen beroende på hur det skall utföras eftersom det finns 

brister i programmet. Till exempel hand-guide av robot fungerar utmärkt eftersom denna funktion 

finns i programmet medan mer detaljerade monteringsmoment inte fungerar lika väl. Då båda 

versionerna kan utnyttjas via VR, de anses stämma bra överens med verkligheten samt att hela 

sekvensen kan utföras, kan de också användas för att utforska förbättringsmöjligheter. På grund av 

detta anses målet uppnått.  
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8 Fortsatt arbete 
Fortsatt arbete involverar implementation av lösningen i verkligheten, där simuleringsmiljön fungerar 

som original vid verifiering och validering. För att göra modellen mer realistisk skulle möjligheterna 

kring force feedback kunna utforskas. Force feedback hade möjliggjort att användaren känner tyngden 

av exempelvis verktygen som används. Ytterligare ett sätt att utveckla simuleringen hade varit att 

utforska olika VR program eftersom det finns dem som har mer avancerade kontroller som kan 

upptäcka varje individuellt finger hos användaren. Detta hade erbjudit användaren en bättre samt mer 

realistisk användarupplevelse. VR versionen kan även utvecklas mer genom att konstruera 

arbetsmoment som är bättre representativa gentemot den verkliga stationen. Det här hade varit 

fördelaktigt med hänsyn till exempelvis operatörsträning. I dagsläget flyttar användaren olika kuber 

för att simulera arbetsmoment. Dessa kuber skulle istället kunnat bytas ut mot handskruvdragare eller 

andra verktyg. Även sensorerna som används för att veta vart kuberna skall placeras kan exempelvis 

bytas ut mot skruvar för att bättre simulera en skruvdragning  
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9 Bilagor  
 

Bilaga 1 – Specifikation för simuleringsmiljö 

Beskrivning 

Den virtuella simuleringsmiljön skall bestå av en HRC-process. I processen skall en UR10e robot 

assistera en operatör med flertalet olika moment. Roboten ska utföra och/eller hjälpa operatören 

utföra följande moment:  

• Kvalitetskontroll av limsträng (endast robot, operatör applicerar limsträng men syns ej i 

simulering) 

• Placera/montera kåpa (robot lyfter kåpan till position, operatör guidar roboten den sista 

biten) 

• Dra skruv (endast robot, operatören gör inget i det här momentet) 

 

Ett av stegen i sekvensbeskrivningen är att applicera en limsträng och sedan godkänna den. Det här 

momenten utförs delvis av roboten och delvis av operatören, se processbeskrivning. Ytterligare 

processteg är att placera/montera kåpan. Det här momentet skall utföras av robot för att eliminera 

den ergonomiska stress som operatören utsätts för vid genomförandet, se processbeskrivning. 

Operatören hjälper dock roboten den sista biten med hand-guide. Det sista utav de tre momenten som 

skall implementeras är dragning av skruv. Det här utförs av robot. 

När alla tre momenten är klara anses produkten vara klar på den stationen och AGV går vidare med 

produkten. 

Layout 
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Bill of materials (BOM) 

• Robot: UR10e med stativ 

• Multiverktyg (gripper och skruvdragare) till robot 

• AGV 

• Skruvdragare till operatör (handskruvdragare och momentdragare från taket) 

• Två sidovagnar (en placerad bakom AGV och en bredvid)  

• Informationsskärm  

• Motor 

• Handscanner till operatör 

• Verktygsvägg 

 

Krav 

När alla komponenter från BOM är inkluderat och de tre momenten i beskrivningen anses modellen 

vara klar för verifiering. 

Processbeskrivning 
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Kontrollera limsträng (robot) 

• Roboten går till position för att starta kontroll av 1:a limsträng 

• Roboten tar kort på limsträng 

• Roboten godkänner limsträng 

• Robot går till position för att kontrollera andra limsträngen. 

• Roboten tar kort på limsträng  

• Roboten godkänner limsträng 

Montera kåpa (robot) 

• Robot hämtar kåpa 

• Robot placerar kåpa 10 cm över motor 

• Operatör guidar roboten den sista biten tills kåpan är placerad på motorn 

• Operatören godkänner att roboten kan gå vidare 

Dra skruv (av robot) 

• Robot går till position  

• Robot drar skruvar i sekvensordning 

• Operatör godkänner att robot kan dra sista sträckan i sekvensen 

• Robot drar skruv  

• Robot återgår till home/nästa moment 
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Bilaga 2 – Bilder av inkluderat material i simuleringsmiljö 
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Bilaga 3 – Bilder av cykel för versionen utan VR integration 
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Bilaga 4- Bilder av cykel för versionen med VR integration 
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