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Sammanfattning
Skapat av Högskolan i Skövde och på uppdrag av Elektroautomatik i Skövde har detta projekt
genomförts för att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i monteringsmiljö. Robotarna som
funnits i åtanke för denna form av samarbete är kollaborativa robotar. I dagens industri existerar
redan kollaborativa robotar men utför ofta uppgifter på en mer samexisterande nivå avskild från
människan. Den form av människa-robot samarbete som undersökts i detta arbete är där båda parter
assisterar varandra i en arbetsuppgift på gemensam yta. Detta koncept har blivit allt viktigare för
dagens företag som efterfrågar ett mer flexibelt och anpassningsbart system i framtiden. Under
projektet undersöktes även förbättringsförslag på nuvarande lösningar för kollaborativa robotar samt
processen kring robotlösningen.
Genom studerad litteratur utformades tre intervjuprotokoll avsedda för en intervjustudie med tre
olika yrkesgrupper – montörer, produktionstekniker och ingenjörer. Intervjustudien utfördes i
samarbete med företag i Skövde där kunskap extraherats från personer inom monteringsmiljö.
Kärnfrågan i samtliga intervjuprotokoll var i vilka uppgifter i monteringsmiljö som intervjupersonen
såg möjlighet till ett människa-robot samarbete. Insamlad data har transkriberats, strukturerats och
sorterats för att kunna sammanställa ett resultat. Förslag på möjliga arbetsmoment som framkom
under intervjustudien delades in i sex kategorier: Svåråtkomligt, tidskrävande, ergonomisk
avlastning, logistik, kvalitet och produktvariation.
Ett resultat presenteras där samarbetsuppgifter mellan människa och robot sammanställts från
intervjustudien. Dessa har sorterats efter de sex kategorierna inom möjliga arbetsmoment.
Övergripande förslag angavs under intervjustudien på vilken typ av uppgifter och områden en
kollaborativ robot hade kunnat samarbeta med en människa. Dessa förslag föll under flera kategorier
– exempelvis äntring av stort antal skruvar vilket kan kategoriseras enligt både ergonomisk
avlastning och tidskrävande. Den kategori som genererat flest förslag är arbetsuppgifter där en
kollaborativ robot kan erbjuda ergonomisk avlastning för människan.
För att identifiera mer specifika arbetsuppgifter behöver ytterligare undersökning utföras baserat på
de områden som identifierats i detta arbete. Den kollaborativa robotlösningen behöver kunna arbeta
inom flera olika kategorier för att uppnå den framtida flexibla produktion som efterfrågas.
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Abstract
Created by the University of Skövde and assigned by Elektroautomatik in Skövde this project was
executed to identify possible HRC tasks in the assembly industry. The robots that were reviewed for
this type of collaboration tasks were collaborative robots. Collaborative robots already exists in
today’s industry but are commonly working on a co-existing level separated from the human. The
type of collaboration investigated during this project regards solving tasks where the human and
robot assist each other on a common work surface. This concept has gained more importance for
companies today because of the increasing demand of a more flexible and adaptable system for the
future production. Improvement proposals has been generated during the project regarding the
collaborative robot and its implementation process.
Based on the researched literature three interview protocols was created for three different groups
of professions – assemblers, production technicians and engineers. In collaboration with companies
in Skövde the interviews were executed gathering knowledge from people working within the
assembly environment. The main question in all interview protocols were in which type of assembly
tasks the interviewed could see a possibility for HRC. Collected data has been transcribed, structured
and sorted in order to reach a result. Proposals of possible HRC operations gathered from the
interviews were divided into six categories – inaccessible, time demanding, ergonomic relief, logistics,
quality and product variety.
A result has been presented where HRC tasks has been compiled from the interviews. These has
been sorted into the six categories generated from possible HRC operations. General ideas were
proposed during the interviews regarding what possible type of tasks and areas a collaborative robot
could work together with a human. In many cases the proposals given could be sorted into more
than one category – for example assemble of a large amount of screws that could be categorized as
both ergonomic relief and time demanding. The category that generated the largest amount of
proposals of HRC were tasks intended to offer ergonomic relief for the human.
To identify more specific HRC tasks further research need to be performed based on the categories
of areas that has been identified in this project. The future collaborative robot solution has to be able
to combine more than one category to reach the flexible and adaptable system that is demanded.
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Begreppslista
AI – Artificiell intelligens är den intelligens som kan programmeras i maskiner av olika slag. Denna
typ av intelligens ska möjliggöra att maskiner är medvetna om sin omgivning och kan ta beslut
baserade på detta.
CPS – Cyber-physical system (Cyberfysiskt system) är ett system som gör det möjlig för IT och fysiska
föremål att interagera och därmed triggas och regleras.
DOF – Degrees of freedom (frihetsgrader). Ett begrepp inom robotik och som beskriver antalet
möjliga rörelser en robot har.
ISO – Internationella standardiseringsorganisationen är en organisation som har hand om industriell
och kommersiell standard. Dessa finns över hela världen och kraven är inte varierande beroende på
geografi.
HRI – Human robot interaction (Människa robot interaktion) syftar på studier om interaktionen
mellan en människa och robot.
HRC – Human robot collaboration (människa-robot samarbete) är en samarbetsprocess mellan en
robot och en människa där de ska uppnå ett mål tillsammans.
VR – Virtual reality (virituell verklighet) är ett verktyg som möjliggör interaktion mellan en människa
och en verklig eller påhittad miljö.

x

Högskolan i Skövde
Lisa Lexe & Rebecca Nilsson

Institutionen för ingenjörsvetenskap

1 Inledning
Detta kapitel presenterar problem som projektet kommer att behandla. En närmare beskrivning av
projektets syfte, mål och dess avgränsningar ges. Sedan presenteras läsarrekommendationer
tillsammans med en helhetsbild över rapporten. Därefter tas hållbar utveckling upp tillsammans med
hur projektet kan komma att påverka den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten.

1.1 Introduktion
Examensarbetet kommer innefatta en undersökning kring mjöliga människa-robot samarbeten i en
monteringsindustri. Robotarna som finns i åtanke för detta är så kallade kollaborativa robotar. Dessa
typer av robotar kan arbeta tillsammans med en människa utan säkerhetsstängsel och fortfarande
erbjuda en säker arbetsplats. Arbetet kommer undersöka möjliga moment där en kollaborativ robot
och människan samarbetar med varandra istället för att samexisterar som många kollaborativa
robotar gör idag. Arbetet kommer att skrivas för Elektroautomatik (EA) i Skövde men ett samarbete
med Volvo GTO och CEJN kommer ta plats eftersom Elektroautomatik inte har någon egen
montering. På dessa olika företag kommer intervjustudier att genomföras där personer kopplade till
monteringsindustrin kommer att tillfrågas.

1.2 Företagspresentation
Elektroautomatik grundades i Skövde 1965 av Åke Sjöberg och inriktade sig då på konsultation inom
el- och styrteknik. Idag är företaget helhetsleverantörer inom automation med stor kompetens som
automatiseringsintegratör. Belägna i både Skövde och Göteborg erbjuder Elektroautomatik
skräddarsydda automatiserade helhetslösningar inom samtliga områden från idé till slutgiltig
produktion. Företaget stöttar även sina kunder med utbildning genom avdelningen EA Academy.
Denna avdelning erbjuder utbildningar för att säkra och förbättra kompetensen hos kunderna. År
2017 levererade Elektroautomatik företagets första projekt med en kollaborativ robot och 2018
lanserades virtual commissioning på företaget. Viritual commissioning innebär att
drifttagningsprocessen sker virtuellt vilket ger möjlighet till att testa utrustningen och göra
eventuella förändringar innan anläggningen installeras hos kund.
Volvo GTO är en av de största leverantörerna i världen vad det gäller tillverkning av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. De finns lokaliserade över hela världen och i
Skövde tillverkas lastbilsmotorerna. Företaget strävar efter att upprätthålla uppdaterade
produktionstekniska lösningar för att vara med i framtidens produktion.
CEJN är ett ledande globalt företag som producerar innovativa snabbkopplingslösningar och
speciallösningar. Konstruktionen är baserad på små yttermått och stora interna dimensioner.
Företaget säkerställer prestanda, kvalitet, säkerhet och miljö genom egen produktutveckling och
produktion som präglas av ständigt förbättringsarbete och framtida tekniska lösningar.

1.3 Bakgrund
Under flera hundra år har industrin utvecklats och gått igenom tre olika faser. Idag håller industrin på
att genomgå en fjärde fas - så kallad industri 4.0. Målet för industri 4.0 är att uppnå en högre nivå av
1
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både operativ effektivitet och automation. Som nämnt är industri 4.0 pågående och kännetecknas
som Cyper-Physical Systems (CPS) produktion vars syfte är att uppfylla de ställda kraven som finns på
produktionen samt förbättra både resultat och effektivitet för hela industrin.(Lu, 2017)
Trots att industri 4.0 är i full gång skriver Fast-Berglund et al.,( 2016) att den fysiska automationen
inte är särskilt vanlig när det kommer till slutmonteringen i monteringsindustrin. Författarna påvisar
en fallstudie som genomförts i den svenska industrin där undersökningar har innefattat över 20 olika
fall samt 2000 olika uppgifter. Studien visar på att över 90 % av människans arbete i slutmonteringen
inte är automatiserad. Fast-Berglund et al.,(2016) skriver sedan att detta kan bero på flera olika saker
men att det förmodligen beror på variationen i arbetet samt volymen av respektive produkt.
För att hjälpa utvecklingen och användargraden för kollaborativa robotar i monteringsindustrin
kommer därför detta examensarbete att skrivas för Elektroautomatik som har visat ett stort
intresserade för involvering i framtidens teknik. Företaget är idag väletablerat i problemlösning med
industrirobotar men inte lika väletablerade när det kommer till kollaborativa robotar.

1.4 Problembeskrivning
Människa-robot samarbete innebär att både en människa och en robot utför en uppgift tillsammans
på en delad arbetsyta. Detta koncept har blivit allt viktigare för dagens företag som förutsäger ett
mer flexibelt och anpassningsbart system i framtiden. Trots att konceptet har existerat i över ett
decennium finns det idag få människa-robot samarbeten inom industrin.
Robotutvecklare har tillverkat säkra kollaborativa robotar och har därför möjlighet att implementera
sådana lösningar i en människa-robot samarbetsmiljö. Trots detta används dessa robotar oftast i
miljöer där människa och robot snarare samexisterar och enbart befinner sig i samma arbetsområde
avskilda från varandra. Detta projekt inriktas därför på att identifiera möjliga människa-robot
samarbeten som skulle kunna fungera i monteringsmiljö. Tidigare forskning kring detta ämne
existerar och går att läsa i rapportens litteraturstudie där undersökningar gällande människa-robot
samarbeten beskrivs. I nämnd litteratur har studier kring specifika stationer eller arbetsuppgifter
undersökts, därför fokuserar detta arbete istället på att undersöka generella möjliga arbetsområden
och samarbetsmoment för ett människa-robot samarbete. Detta för att det idag inte finns klara
riktlinjer i vilken sorts arbetsuppgifter en människa och robot kan samarbeta i monteringsindustrin.

1.5 Syfte
Syftet med arbetet är att finna möjliga monteringsprocesser inom industrin där en människa och
robot kan samarbeta för att lösa en uppgift. Med hjälp av undersökningar kunna föreslå maximerad
användning av dagens robotteknik i syfte att underlätta arbetsbördan för människan i tunga,
repetitiva och farliga arbetsuppgifter. Med hjälp av insamlad data ska även förbättringsförslag
genereras för dagens processer kring den kollaborativa roboten för både implementering till roboten
i sig. Detta för att ge ett tydligare resultat inom vilka områden ett människa-robot samarbete kan ske
samt vilka förbättringar eller ändringar som behöver göras för att uppnå bästa möjliga
arbetssituation.
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1.6 Mål
Projektet ska resultera i en undersökning som kan fungera som ett underlag för Elektroautomatik att
använda sig av vid fortsatt arbete för identifiering av lämpliga människa-robot samarbeten inom
industrin. Undersökningen ska utföras med hänsyn till förbättrad arbetsmiljö både för människan och
för att uppnå den flexibla och anpassningsbara produktion som efterfrågas. Samtliga mål inom
projektet ska vara mätbara och realistiska. För att uppnå önskat resultat har fyra delmål satts upp:
A. Extrahera kunskap från experter inom monteringsmiljö med hjälp av intervjustudier.
B. Använda insamlad data för att identifiera möjliga människa-robot samarbeten inom
monteringsindustrin.
C. Genom undersökningen generera exempel på samarbetsuppgifter mellan människa och
robot med fokus på industrin.
D. Med hjälp av resultatet kunna ge förbättringsförslag på nuvarande processer inom
samarbeten med kollaborativa robotar.

1.7 Område och avgränsning
Kollaborativa robotar kan tillämpas i flera olika branscher, detta projekt kommer enbart behandla
människa-robot samarbeten inom monteringsindustrin. Projektet kommer att utgå från existerande
teknik. Inga undersökningar inom lösningar med hjälp av framtida teknik kommer att göras.
Arbetet utförs utan att behandla ekonomiska aspekter utöver diskussioner kring ekonomisk
hållbarhet. Eftersom arbetet undersöker generella möjliga människa-robot samarbeten inom
industrin och inte riktar in sig på en specifik station kommer inte heller cykel- eller takttider tas i
beaktande. Projektet avser enbart människa-robot samarbeten där de båda assisterar varandra i en
uppgift. Scenarion där människa och robot snarare samexisterar utan att samarbeta kommer inte att
beröras. Arbetet tar inte hänsyn till individanpassade konfigurationer mellan en kollaborativ robot
och människa i en arbetsuppgift. Säkerhetsaspekter kring kollaborativa robotar kan komma att
nämnas, men ligger inte i centrum för arbetet.
Intervjustudien kommer att utföras på ett urval experter inom området - från montörer, operatörer
till annan produktionspersonal. En avgränsning på antal intervjuer kommer att sättas, samt en
begränsning i antal frågor för att få fram så relevant data som möjligt.
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1.8 Rapportens disposition
I rapportens disposition anges rekommenderat tillvägagångssätt att läsa rapporten. En redogörelse
för rapportens uppbyggnad, struktur och läsarrekommendationer visualiseras. En översikt över
rapportens kapitel med en kort beskrivning över dess innehåll visas i tabell 1.
Tabell 1. Läsarrekommendationer

Kapitel

Beskrivning

1. Introduktion

Detta kapitel innehåller en bakgrunds- och problembeskrivning
för projektet. Här beskrivs också arbetets syfte, mål, dess
avgränsningar och hållbar utveckling.

2. Metod

I detta kapitel beskrivs de metoder som kommer att användas
för att uppnå projektets mål.

3. Teoretisk referensram

Detta kapitel kommer att behandla ämnen som berörs i
rapporten under projektets gång

4. Litteraturstudie

Undersöker aktuellt läge gällande kollaborativa robotar i
monteringsindustrin.

5. Genomförande

Beskriver uppbyggnaden av intervjustudien, samt sortering och
strukturering av data.

6. Resultat

Presenterar resultatet av insamlad data och möjliga människarobot samarbeten.

7. Diskussion

Innehåller en utvärdering av intervjustudien och författarnas
tankar kring resultatet. Kapitlet innehåller även en återkoppling
till hållbar utveckling.

8. Slutsats

Detta kapitel innehåller en utvärdering av projektets resultat
gentemot projektets mål, samt ett stycke om framtida arbete
inom ämnet.
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1.9 Hållbar utveckling
Hållbar utveckling kan delas in i tre kategorier - Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, se figur 1.
Teknik är en viktig del i ett hållbart samhälle, därför är även en hållbar hantering av detta viktigt för
människans livskvalitet. Ingenjörer bär därför ett betydande ansvar när det gäller en hållbar
uppbyggnad av samhället. Begreppet “Hållbar utveckling” myntades 1987 av
Brundtlandkommissionen, tillsatta av FN. Kommissionen definierade begreppet som en utveckling
där dagens individer kan möta sina behov, utan att i sin tur riskera att kommande generationer inte
kan möta sina behov. (Gröndahl and Svanström, 2011)

Figur 1. Tre kategorier inom hållbar utveckling, tolkad från Gröndahl & Svanström (2011)

Examensarbetets syfte är att undersöka och föreslå möjliga människa-robot samarbeten inom
industrin. Projektet är teoretiskt och kommer därför inte påverka den hållbara utvecklingen direkt.
Däremot kan arbetet användas som ett steg i implementering av kollaborativa robotar i industrin i
framtiden, vilket skulle ha både negativ och positiv påverkan på ett hållbart samhälle. Vid ett sådant
scenario skulle detta ge effekter inom samtliga kategorier.

1.9.1 Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle garanterar en viss livskvalitet för dagens invånare och för kommande
generationer. Samtliga invånare ska inkluderas och behandlas rättvist. Detta innefattar låg
arbetslöshet och få sjukskrivningar, samt en bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö. (Gulliksson and
Holmgren, 2015)
Sambandet mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är stort, men den sociala hållbarheten
har i sin helhet fokus på människans perspektiv. (Dahlin, 2014)
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Om implementering av kollaborativa robotar skulle ske kan arbetskvaliteten öka hos de anställda.
Samarbete mellan människa och robot skulle minska slitaget på människan och ge en bättre
ergonomi, vilket i sin tur skulle minska hälsorelaterade sjukskrivningar. Den negativa aspekten är att
behovet av arbetskraft kan komma att minska vilket skulle leda till uppsägningar och färre jobb inom
montering. Trots detta skulle det öka arbetsmöjligheter för robotutvecklare, programmerare och
underhållspersonal. Fokus för detta arbete ligger på människa-robot samarbeten vilket innebär att
människans behov är viktigast.

1.9.2 Ekologisk hållbarhet
Kunskap om ekologisk hållbarhet är viktig för att kunna förstå vid vilken gräns människan påverkar
naturen för mycket. Denna kategori berör hushållning av jordens resurser för att garantera samma
levnadsstandard för kommande generationer. Natursystem fungerar i ett känsligt samspel, där varje
organism tillhör en helhetsbild. (Gröndahl and Svanström, 2011)
För att nå ett hållbart ekologiskt samhälle är det viktigt att förstå sammanhanget i naturen och
människans påverkan på den. Ett begrepp som används inom ekologisk hållbarhet är hur stort
ekologiskt fotavtryck som efterlämnas och strävan att minska det avtrycket. Detta innebär alltså hur
mycket människan påverkar natur och miljö under en generation både positivt och negativt.
(Gulliksson and Holmgren, 2015)
Ett ökat behov av energiförsörjning inom industrin skulle innebära ökad användning av planetens
resurser. Framställning av robotar skulle öka och därmed kräva naturen på mer råmaterial och öka
utsläppen. En kollaborativ robot skulle däremot resultera i bättre produktkvalitet, ett jämnare
resultat och därmed färre kassationer. Det skulle då innebära att en mindre mängd material skulle
behöva framställas.

1.9.3 Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet innebär att de resurser som finns används på ett ansvarsfullt sätt för att skapa
värde, utan att dessa resurser påverkas på ett dåligt sätt inför kommande generationer. Varor och
tjänster bör produceras så att produktionen inte förbrukar mer ekonomiskt värde än vad den skapar.
Värde innebär allt från ekonomiskt värde till resursvärde, såsom energi, råmaterial och arbetstid för
människan. En långsiktig planering och hållbara lösningar krävs för att uppnå ekonomisk hållbarhet,
vilket leder till att vinsten blir större på sikt. Balans måste då finnas mellan efterfrågan och tillgång.
(Dahlin, 2014)
Som ett teoretiskt arbete kommer den ekonomiska hållbarheten inte att påverkas. Men stora
ekonomiska investeringar skulle krävas om arbetet skulle användas för att implementera
kollaborativa robotar i industrin. Det är ett scenario som skulle innebära en stor utgift den första
tiden, men som på lång sikt skulle kunna gynna den ekonomiska hållbarheten. Med hjälp av en
kollaborativ robots arbete skulle en jämnare produktkvalitet uppnås med färre kassationer, vilket
skulle innebära en större vinst för industrin och en minskning på efterfrågat råmaterial.

6

Högskolan i Skövde
Lisa Lexe & Rebecca Nilsson

Institutionen för ingenjörsvetenskap

2 Metod
I detta kapitel beskrivs de metoder som kommer att användas under arbetets gång för att kunna
uppnå mål och syfte. Metoderna används för att på ett strukturerat sätt kunna samla in, sortera och
analysera data för att komma fram till ett resultat.

2.1 Forskningsmetodik
Kunskap inom olika metoder kan ses som ett verktyg för att uppnå uppsatta mål inom
undersökningar i ett forskningsprojekt. Att använda sig av passande forskningsmetoder är
nödvändigt för ett trovärdigt forskningsarbete. Vilka svar som ges på utvalda frågor kan begränsas
genom en uppställd problemformulering, vilken antingen skapa klarhet eller bidra till en
otydlig undersökning. Metoder är därför viktiga redskap som bidrar till att målen kan uppnås. (Holme
and Solvang, 1997)
Holme och Solvang (1997) delar upp angreppssätten till en problemställning i två olika kategorier “mjukdata eller hårddata”. Detta benämner författarna som kvalitativa eller kvantitativa metoder,
vilka skiljer sig i hur användningen av insamlad data i form av statistik och siffror sker.
En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder kan föredras vid mer komplexa
problemställningar. Detta gäller framför allt där undersökningen bygger på människors uppfattning.
(Höst, Regnell och Runeson, 2006)

2.1.1 Kvalitativ data
Holme och Solvang (1997) beskriver hur kvalitativ data består av data som inte kan kategoriseras
direkt, det vill säga ord och beskrivningar. Även kvalitativ data ger en helhetsbild av ett sammanhang
och en ökad förståelse för problemet. Författarna förklarar hur metoden utförs med närhet till
undersökningsenheterna.
Kvalitativ data består av ingående beskrivningar där informationen är detaljerad och nyanserad.
Denna form av insamlad data kräver metoder för analyseringen som följer, där den sorteras och
kategoriseras. (Höst, Regnell och Runeson, 2006)

2.1.2 Kvantitativ data
Enligt Höst, Regnell och Runeson (2006) är kvantitativ data sådant som kan kategoriseras i
exempelvis antal, andel, vikt och färg. Författarna menar att denna form av insamlad data kan
behandlas med statistiska analyseringsverktyg. Eliasson (2010) skriver att kvantitativ data samlas in
med hjälp av bland annat en enkät eller intervju. Denna typ av insamling brukar vanligtvis riktas mot
ett urval av människor inom en specifik målgrupp som undersöks.

2.2 Intervjustudie
Enligt Dalen (2008) kan en intervju användas i olika syften. En intervju kan användas som en
huvudsaklig metod för att samla in olika typer av data men kan även användas som ett bekräftande
stöd eller komplement till existerande forskning. Dalen (2008) skriver även att en intervju kan ha
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både en fast struktur, där både frågor och svarsalternativ är förutbestämda, eller vara mer öppen där
frågorna är baserade på någon typ av information.

2.2.1 Förberedelser inför intervjun
Det finns olika sätt att forma en intervju på. Det första steget när det kommer till förberedelser inför
en intervju är att bestämma vilket ämne eller tema det är som ska behandlas. Detta ligger sedan till
grund för huruvida intervjun formas till en mer öppen eller fast strukturerad intervju. För att samla
in den relevanta information som efterfrågas så är det mycket viktigt att fokusera på just det ämne
eller tema som är väsentligt för studien. Detta är anledningen till varför det är viktigt att göra
avgränsningar redan under förberedelserna till en intervju. Med hjälp av avgränsningarna fastställs
därefter intervjutyp samt frågor som baseras på både tema och problembeskrivningen till studien.
(Dalen, 2008)
Det finns två olika typer av intervjuer - öppna och fokuserade intervjuer. När en öppen intervju
genomförs ska informanten, det vill säga personen som intervjuas, kunna svara så öppet som möjligt
för att på så sätt kunna erbjuda önskad information. När en öppen intervju används är inte frågorna
förutbestämda eftersom situationen kan kräva ett mer öppet samtal. Detta är något som många
undviker att använda eftersom de flesta finner en trygghet i att förbereda material och på så sätt få
en mer fokuserad och strukturerad intervju. (Dalen, 2008)
En vanlig metod vid genomförandet av kvalitativa studier är den semi-strukturerade intervjun. Denna
typ av intervju är även den vanligaste källan när en kvalitativ studie ska genomföras. De intervjuer
som genomförs har oftast bokats in på en specifik tid och plats innan intervjutillfället inträffar. Vid
intervjutillfället har de som utför intervjun förberett ett antal öppna frågor. Dessa frågor ska vara så
tolkningsbara som möjligt av den som blir intervjuad för att på så sätt låta personen svara från sina
egna erfarenheter. Detta är bra eftersom det ger intervjuaren möjlighet till att styra intervjun åt det
håll den vill med hjälp av icke förutbestämda frågor. Den semistrukturerade intervjun bör ta minst 30
minuter och kan vara upp till ett flertal timmar. Intervjun kan hållas med en enskild individ eller en
grupp av människor. (Dicicco-bloom and Crabtree, 2006)

2.2.2 Intervjuprocessen
Något som är viktigt när en intervju påbörjas är att klargöra för personen/personerna varför de är
där, samt vad intervjuaren önskar få ut av intervjun. Det är därför viktigt att tydligt framföra
intervjuns syfte. För att få ut ett så bra resultat som möjligt av en intervju är det också viktigt att
motivera informanten till att kontinuerligt lämna den information som efterfrågas. Detta genom att
intervjuaren hela tiden ställer följdfrågor och tydligt visar ett intresse för intervjun. (Ekholm and
Fransson, 2002)
När en intervju genomförs är det rekommenderat att intervjuaren använder någon form av
inspelningsteknik för att lättare kunna hänvisa till vad informanten sagt vid ett senare tillfälle. (Dalen,
2008)
En intervju kan beskrivas som ett växelspel mellan två eller fler parter och består av två faser, frågeoch svarsfasen. Under dessa faser kan både intervjuaren och den intervjuade agera sändare och
mottagare. Under frågefasen är det huvudsakligen intervjuaren som agerar sändare och då
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informanten som agerar mottagare. Däremot sänder informanten en hel del information till
intervjuaren under frågefasen. När informanten lyssnar på frågorna som ställs kan personens
spontana reaktioner på orden ge en bild till intervjuaren om hur väl frågan framkommer och
uppfattas. Utöver detta ska en bra intervjuare kunna läsa av informantens inställning till intervjun
samt informanten som person. Intervjuaren ska även vara medveten om att sättet frågan ställs på
kan vara av lika stor vikt som ordvalet. Detta är viktigt eftersom informanten tolkar allting som
intervjuaren säger baserat på egna erfarenheter och hur situationen personligen tolkas. (Ekholm and
Fransson, 2002)
När den andra fasen, svarsfasen, inleds skiftar rollerna mellan intervjuaren och informanten.
Intervjuaren blir istället mottagaren och informanten blir sändaren. Trots detta ligger ansvaret och
handlingskraften fortfarande hos intervjuaren som visar hur långt svar som förväntas. Detta visas
genom hur intervjuaren lyssnar när informanten ger svar. Det är dock mycket viktigt att intervjuaren
inte skickar ut några personliga signaler om hur svaret uppfattas eftersom det kan leda in
informanten på ett felaktigt spår. (Ekholm and Fransson, 2002)

2.2.3 Analysering av intervjudata
Dalen (2008) skriver att ett viktigt steg när en inspelad intervju har genomförts är att transkribera
den. Detta innebär enligt Höst, Regnell och Runeson (2006) att det inspelade materialet skrivs ner
ordagrant. Dalen (2008) skriver även att detta är ett steg som är till stor fördel att utföra själv som
intervjuare eller forskare. Detta eftersom det ger möjligheten att lära känna materialet på ett helt
annat sätt än att bara läsa igenom en färdig transkription. När detta är genomfört och kontrollerat
ses inte längre inspelningarna som det viktigaste materialet att utgå från. Det är istället tillräckligt
med enbart transkriptionerna. Det är däremot mycket viktigt att gå tillbaka till inspelningarna om
minsta oklarhet uppstår.
En viktig del i en intervjustudie är bearbetning, analysering och tolkning av det insamlade materialet.
Hur detta bearbetas beror på om det är en öppen eller bunden intervju som har genomförts. Den
öppna intervjun kan variera mycket när det kommer till svaren som kan bestå av ett fåtal ord eller ett
mycket utförligt och långt svar. Den stora skillnaden mellan bundna och öppna svar är tiden det tar
att analysera. När öppna svar ska analyseras måste de tolkas och läggas i rätt svarskategori vilket görs
nästan automatiskt när det kommer till bundna svar. (Andersson, 1994)
När en intervju bearbetas bör processen vara kreativ men neutral. Detta är viktigt eftersom det
insamlade materialet måste sammanställas till en struktur som hänger ihop för att t få fram det
önskade budskapet på ett bättre sätt. Detta innebär att det är nödvändigt för intervjuaren att skära
bort irrelevant material även om det kan uppfattas som intressant. (Krag Jacobsen, 1993)

2.3 Litteraturstudie
Enligt Höst, Regnell och Runeson, (2006) är litteraturstudien en viktig del i ett examensarbete
eftersom den utgör en stabil grund och ger en god vetenskaplig metodik. En litteraturstudie som är
väl genomförd gör det möjligt att ta lärdom av publicerade studier inom området samt att bygga
vidare på dessa. Författarna skriver även att en analys av tidigare forskning och fallstudier är något
som kan hjälpa till under ett examensarbetes gång eftersom det ofta finns studier, metoder,
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förutsättningar eller resultat som är relaterade. För att möjliggöra framtida arbete, av en oberoende
person, som bygger vidare på examensarbetet bör alla källor i litteraturstudien redovisas öppet.

2.4 Strategi och val av metod
För att genomföra detta arbete kommer en intervjustudie utföras. Studien går ut på att identifiera
möjliga arbetsuppgifter i en monteringsmiljö där människa-robot samarbete kan existera. Denna
kvalitativa studie kommer genomföras med hjälp av ett antal semistrukturerade intervjuer samt
baseras på teori från den teoretiska referensramen och litteraturstudien. Dessa intervjuer kommer
att
förklaras
djupare
i
kapitel
5
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. Syftet med detta är att extrahera så mycket kunskap som möjligt från människor som är experter på
sitt område samt identifiera möjliga samarbetsmoment. Figur 2 visar hur intervjun kommer att
formas med hjälp av projektets syfte och mål samt de teoretiska kunskaper som erhållits från
litteraturstudien och referensramen. I figur 2 visas även att den information som har samlats in med
hjälp av teoretisk och praktisk kunskap kommer att analyseras med en kvalitativ metod. Detta för att
sedan komma fram till ett resultat där möjliga arbetsuppgifter där människa-robot
samarbetsmoment har identifierats.

Figur 2. Arbetets metodstrategi
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3 Vetenskaplig referensram
Detta kapitel ger en vetenskaplig referensram kring ämnet som valts. De begrepp och koncept som
omnämns kommer att vara återkommande ämnen under rapporten.

3.1

Automation

Enligt Groover (2015) definieras automation som den teknologi där antingen en process eller
procedur kan utföras utan människans hjälp. Teknologin implementeras med en kombination av ett
instruktionsprogram och ett kontrollsystem som exekverar logiken.
Ett automatiserat system består av tre grundläggande element: ström, ett program och ett
kontrollsystem. Strömmen är nödvändig för att processen och systemet ska fungera. Programmet är
nödvändigt för att förse systemet och processen med instruktioner om hur momenten ska utföras.
Till sist behövs kontrollsystemet för att sätta instruktionerna i rörelse. (Groover, 2015)

3.1.1 Anledningar till att automatisera
Enligt Groover (2015) tar företag projekt med automatisering och datorstyrd tillverkning av nio goda
anledningar:
1. Ökad arbetsproduktivitet. Genom att automatisera en operation ökar både dess
produktivitet och hastighet vilket leder till en förhöjd genomströmning per timme.
2. Reducera arbetskostnaderna. Ökade arbetskostnader är en fortsatt trend runt om i världens
industrialiserade samhällen. Detta är varför investeringar i automation som ska ersätta
manuella operationer har blivit mer och mer ekonomiskt försvarbart. Detta för att reducera
kostnad per produkt.
3. Minska effekten av brist på arbetskraft. I många framåtskridande nationer är det generellt
brist på arbetskraft vilket har ökat utvecklingen av automation för att substituera och minska
behovet av manuell arbetskraft.
4. Minimera eller eliminera repetitivt och tröttsamt arbete. Genom att automatisera
operationer och moment som anses tråkiga, jobbiga, utslitande eller irriterande höjs de
generella arbetsförhållandena.
5. Ökad säkerhet för arbetstagare. När automatisering av en befintlig operation genomförs
ökas säkerheten. Detta eftersom operatören nu istället får en övervakande roll på
maskineriet eller byter arbetsuppgifter helt. Säkerhet och välbefinnande för arbetare har
blivit ett nationellt mål och därmed också drivkraft för automatisering. Detta tack vare
förordningen Occupational Safety and Health Act (OSHA).
6. Ökad kvalitet för produkter. Automatisering uppnår inte enbart bättre genomströmning per
timme än manuell arbetskraft, det uppnår även en högre precision i utförandet av
momenten vilket ger en stabilare och bättre kvalitet.
7. Reducerad ledtid för tillverkning. Med hjälp av automation kan tiden mellan kundorder och
leverans minskas signifikant. Detta ger företaget en fördel när det kommer till framtida
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beställningar då tiden mellan order och leverans förkortas. Det ger inte bara en lägre ledtid
utan också mindre lager av produkter i arbete.
8. Uppnå arbetsmoment som inte kan utföras manuellt. Vissa arbetsmoment kan inte utföras
av en arbetare utan en maskin som hjälpmedel eftersom momentet kan kräva precision,
miniatyrisering eller komplexa geometrier. Exempel på detta är vissa operationer vid
tillverkning av integrerat kretskort.
9. Undvika höga kostnader av att inte automatisera. Tillverkande fabriker kan få signifikanta
fördelar med att automatisera vilket inte alltid går att redogöra för på ett
projekttillståndsformulär. Dessa fördelar visar sig ofta i oväntade och immateriella områden
som till exempel förbättrad kvalitet, försäljning, arbetsförhållanden och image av företaget.

3.1.2 Virtuell driftsättning
Vid automatisering installeras två system ihop - ett system som ska styras, samt ett system för att
styra. De två systemen installeras på så sätt att önskad funktionalitet uppnås. När ett av systemet
eller båda existerar med hjälp av mjukvara används uttrycket ”virtuell driftsättning”. (Dahl et al.,
2014)
Lee och Park (2014) förklarar att virtuell driftsättning kan finnas i olika former. Den första formen,
”Hardware of the loop” konfiguration, använder en fysisk PLC och en modell över systemet som är
datorbehandlad. ”Reality of the loop” konfiguration är när det fysiska systemet existerar och
inverteras samt PLC:n simuleras. Författarna förklarar att detta går att applicera om systemet är
tillgängligt men då en PLC saknas. Vid virtuell körning av både PLC och system kallas det
”Constructive comissioning”, enligt Lee och Park (2014). Detta kan genomföras under
konstruktionsfas och benämnas som fullständig virtuell driftsättning, enligt författarna.
Lee och Park (2014) beskriver också att en virtuell modell behövs för att kunna utföra en virtuell
driftsättning. Författarna förklarar att nivån på modelleringen beror på syftet med den virtuella
driftsättningen och hur hög verifiering av styrsystemet som ska uppnås.

3.2

Industri 4.0

Konceptet industri 4.0 har blivit ett etablerat begrepp i hela Europeiska unionen samt Kina, Indien
och andra asiatiska länder. Begreppet har sitt ursprung i tysk tillverkningsindustri och syftar på den
fjärde industriella revolutionen. Denna revolution kommer ske med hjälp av integrationen i
tillverkningsindustrin för både “the internet of things” och “the internet of service”. Skillnaden mellan
de föregående industriella revolutionerna och industri 4.0 är att de tre första kom till och namngavs i
efterhand medan industri 4.0 är pågående. Tack vare detta kan den nya industrin formas och aktivt
styras i hur den förändrar världen. (Gilchrist, 2016)
Visionen av industri 4.0 är att skapa smarta verksamheter. För att skapa dessa verksamheter kommer
hela industriella verksamheten vara uppkopplad till globala nätverk. Detta innefattar smarta
maskiner, fabriker, lager anläggningar och försörjningskedjor. Dessa cyberfysiska system kommer
vara sammankopplade och kontrollera varandra på ett sådant sätt att när en händelse inträffar
triggas en annan. Allt detta för att skapa förbättringar i den industriella processen. (Gilchrist, 2016)
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3.3 Montering
Montering kan definieras som “sammansättning av komponenter”, ett delmontage i ett led av
operationer som tillsammans leder till en färdig produkt (Bolmsjö, 2006).
Groover (2015) beskriver montering som en fysisk eller kemisk process där ett startmaterials
geometri, egenskaper och utseende kan förändras för att slutligen bli en produkt. Montering och
tillverkning innefattar även sammansättning av olika delar för att resultera i färdig produkt.
Författaren förklarar att tillverkning oftast sker i flera operationer, där varje operation för materialet
närmare en färdig produkt. Groover (2015) menar att en kombination av maskineri, verktyg,
kraft/energi och arbetskraft behövs för att få en fungerande tillverkningsprocess, se figur 3.

Figur 3. Figur tolkad från Groover (2015), Alternativ definition av montering.

Ur en ekonomisk synvinkel anses monterings- och tillverkningsprocessen vara den värdeskapande
omvandlingen av startmaterial till en färdig produkt av värde. Tillverkningsprocessen skapar värde
hos materialet genom att ändra dess geometri, egenskaper eller utseende. (Groover, 2015)

3.4 Industriella robotar
Westerlund (2000) beskriver uppfattningen av att industriroboten härstammar från 1950-talets
hydrauliska monteringsmaskiner, datorstyrda svarv- och fräsmaskiner och NC-maskiner.
Skandinaviens första industrirobot var en lackeringsrobot, som togs i bruk 1967. Författaren
beskriver hur lackeringsroboten inte bara bidrog till bättre produktkvalitet och hög kapacitetsökning,
utan också en minskning från fem arbetare till tre.
Från början var syftet med robotar att ersätta människor i tunga, farliga, monotona och repetitiva
arbeten. Därför användes industriroboten (se exempel på robot i figur 4) det första decenniet för
betjäning av maskin och materialhantering. Den första vision av en robots arbete var att den skulle
efterlikna människans rörelser, vilket var en uppfattning som länge levde kvar. (Bolmsjö, 2006)
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Figur 4. Industriell robot från ABB. Hämtad från www.abb.com

Bolmsjö (2006) beskriver hur robotisering i industrin styrs av faktorer som lönsamhet, användbarhet
och effektivitet. Det är också viktigt att produktkvalitén upprätthålls samt att standardisering
existerar vid scenarion där en produkt tillverkas på olika stationer eller platser Författaren
uppmärksammar också att automation och robotisering av tillverkande operationer inte alltid
behöver innebära en försäkran om att arbetsförhållanden och produktiviteten förbättras. De
generella användningsområdena av industriroboten delar Bolmsjö (2006) upp i tre huvudgrupper:
Materialhantering - Huvudsakligen förflyttning av objekt.
Processoperationer - Roboten agerar aktivt i eller utanför en arbetsprocess med hjälp av verktyg.
Montering - Roboten medverkar i sammansättning av komponenter.
Bolmsjö (2006) definierar industriroboten med grundläggande egenskaper som flexibilitet i
arbetsuppgifter, mångsidighet och programmerbarhet. Enligt ISO kan industriroboten definieras som
en automatiskt styrd, universell och omprogrammerbar manipulator med minst tre frihetsgrader.
Frihetsgrader syftar på hur många olika rörelser en robot kan genomföra. Roboten ska kunna
omprogrammeras vid produktvariation eller ändrade förutsättningar utan att kräva ombyggnad av
maskinen. Det ska även finnas minne, logik och möjlighet till självständigt arbete. Robotens
manipulator ska kunna användas för flera olika arbetsmoment och generella användningsområden.
Manipulatorn bildar i sin tur robotarmen som vanligtvis har ett gripdon. Med gripdonet kan roboten
förflytta objekt i det tredimensionella rummet (x, y, z). (Bolmsjö, 2006)
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3.4.1 Fördelar med robotar
Samarbete mellan människa och robot möjliggör att båda parters fördelar utnyttjas, fördelarna
beskrivs i figur 5. Vid samarbete mellan människa och robot måste respektives fördelar utnyttjas på
lämpligt sätt för att uppnå bäst resultat. (Müller, Vette and Mailahn, 2016)

Figur 5, Figur tolkad av Müller et al., (2016). “Fördelar med människa och robot”.

Bolmsjö (2006) beskriver vikten av att nyttja robotar och robotteknik för att öka automationen och
flexibiliteten i dagens produktion. Författaren nämner även några fördelar med att robotisera,
människan kan bytas ut mot en robot där tunga, repetitiva och farliga arbetsmoment förekommer.
Detta menar Bolmsjö (2006) bidrar till en bättre arbetsmiljö och högre produktkvalitet.
Groover (2015) nämner några fördelar med robotar och automation:


Minskad ledtid och PIA.



Robotar kan ersätta människan i farliga och repetitiva arbetsuppgifter.



Bidrar till ett datorstött produktionssystem dit robotens datasystem kan kopplas.



Bidrar till en mer jämn produktkvalitet.

3.4.2 Kollaborativa robotar
Grahn et al.,(2016), skriver att en kollaborativ robot är kollaborativ när den kan samarbeta med en
människa i en arbetsuppgift i samma arbetsmiljö.
Dagens industri står inför en global utmaning där ökad flexibilitet och effektivitet är nödvändigt för
att kunna konkurrera med aktuell marknad. En kombination av en robots precision, styrka och
repeterbarhet tillsammans med människans intelligens och flexibilitet kan bidra till en bättre
produktion. För att HRC ska kunna genomföras krävs avancerat arbete för robotens sensor-system,
där snabb hantering av data och direkta reaktioner krävs för att kunna uppnå ett säkert samarbete.
Automatisering i monteringsslingor kan bidra till ökad precision och en jämnare kvalitet på repetitiva
uppgifter, samt erbjuda avlastning för montören ur en ergonomisk synvinkel. Att implementera en
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stöttande robot för montörer kan underlätta fysiskt, framförallt i hantering av tyngre produkter. På
det sättet skulle människor som har minskad eller helt saknar den fysiska förmåga som krävs för
arbetet att kunna utföra arbetsuppgifterna. (Michalos et al., 2014)
Olika typer av samarbete mellan människa och robot kan kategoriseras, se figur 6. I fall ett separeras
roboten från människan i ett lokalt system och arbetar i ett självförsörjande läge, där arbetet kan
anpassas mellan robot och människa. Kollaborativa robotar placeras i fall två, där robot och
människa samverkar för att utföra en uppgift på en delad arbetsyta. Det aktuella läget idag stämmer
bäst överens med fall tre, alltså ett temporärt och lokalt slutet system. I detta läge separeras
människan och roboten med till exempel ett staket runt robotens arbetsområde. Synkroniserat
arbetsläge utan någon lokal separation kan ses i fall fyra. Där kan människan och roboten utföra sina
arbetsuppgifter på samma arbetsyta men inte samtidigt. Uppgifterna utförs alltså efter den andra
parten har slutfört arbetet. (Müller, Vette and Mailahn, 2016)

Figur 6. Figur tolkad från Müller et al., 2016. Typer av människa-robot samarbete.

HRC nämns också ofta som kollaboration, som ett samlingsnamn. Detta innefattar ett hand-i-hand
samarbete mellan robot och människa där båda parters fördelar utnyttjas i en arbetsuppgift. Den
övergripande användningen av “samverkande robotar” i dagens läge utförs i ett självförsörjande eller
synkroniserat system. En anledning till att det inte finns många kollaborativa operationer i dagens
industri är svårigheterna att uppfylla de säkerhetskrav som ställs för processen. Implementering av
samverkande och kollaborativa robotar kräver att riktlinjerna för säkerhetskraven uppfylls. I TS ISO
15066 går det att hitta riktlinjer, gränssnitt och riskbedömning när det kommer till HRC. (Müller,
Vette and Mailahn, 2016)
Robotar som är designade för att samarbeta med människan i en monteringslinje kallas för cobots.
Dessa robotar, som är specifikt designade för montörer, kan hjälpa till att reducera de ergonomiska
risker som orsakas på grund av fysiska och kognitiva laster på arbetet. Cobots kan även förbättra
produktiviteten, säkerheten och kvaliteten. Icke ergonomiska aspekter i monteringsindustrin är ett
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stort problem eftersom över 30 % av montörerna i Europa lider av smärtor i nedre delen av ryggen
vilket leder till höga kostnader både ekonomiskt och socialt. (Cherubini et al., 2016)

3.5 Ergonomi
När det kommer till ordet ergonomi så tänker de flesta på “ergonomiska” köksredskap eller en
“ergonomisk” kontorsmiljö med sköna stolar, dataskärmar i rätt höjd och datormöss. Själva ordet
ergonomi kommer från grekiska orden ergon (arbete) och nomos (lagar) vilket blir “Vetenskapen om
arbete” där människans aktivitet ligger i fokus. Ergonomi är dock en bred term och kan innefatta allt
från hur ett arbete påverkar kroppen till hur en människa uppfattar instruktioner och gränssnitt.
Utöver detta så kan även ergonomi innefatta människans välbefinnande i en organisation,
grupparbete eller på en arbetsplats. (Berlin, 2017)

3.5.1 Vikten av ergonomi i produktion
De flesta som har ansvaret över en produktion vill att alla delar i processen ska fungera så effektivt
och smidigt som möjligt. När en människa är en del av processen så kan den variera mycket
beroende på arbetarens dagsform. Människor ger processen en önskad flexibilitet samt en
uppmärksamhet och problemlösningsförmåga som gynnar produktionssystemet. Trots detta kan
mänsklig arbetskraft bli mycket kostsamt för ett företag eftersom de vid repetitivt arbete riskerar att
utveckla muskuloskeletala sjukdomar. Utöver dessa skador är det också viktigt att ta hänsyn till
operatörens mentala välmående. Den mentala kapaciteten är beroende av ett tillräckligt fysiskt stöd
samt stimulans och vila. Utan dessa kan en operatör bli förvirrad, distraherad eller irriterad och begå
misstag som kan vara skadligt för människa, produkt och maskin. Ergonomi i produktionen är viktigt
för att designa en arbetsplats som förhindrar risker för skador, smärta, obehag, minskad motivation
och förvirring. (Berlin, 2017)

3.5.2 Kognitiv ergonomi
När det kommer till monteringslinjer är den mänskliga arbetskraften att föredra framför robotar på
grund av människans överlägsna förmåga att reagera på variationer som kan uppstå i processen.
Mänsklig arbetskraft kan även snabbt ta ställning till variation och ta beslut baserade på detta. Trots
detta ökar risken för varierat utfall på prestationen i arbetet även om personen har mycket
erfarenhet. Detta beror på att människan är en varelse som konstant utvecklas och förändras.
Eftersom människan kan tänka själv och ta egna beslut ökar risken för felaktiga beslut som kan
resultera i mindre och dödliga skador för människa, process och maskin. (Berlin och Adams, 2017)
Kognitiv ergonomi går ut på att designa instruktioner, maskin, gränssnitt och alarmsystemsignaler för
att människan så lätt som möjligt ska uppfatta vad som händer och vad som ska göras. Människans
medvetande och fysiska sinnen arbetar tillsammans för att bearbeta och tolka information från
omgivningen för att sedan agera. Människans kognitiva förmågor utgörs av erfarenhet, förmåga att
känna igen mönster, koncentrationsförmåga, minne, förväntningar och förmågan att sortera
information till olika kategorier. Denna form av ergonomi är viktigt eftersom människor kan befinna
sig i två olika mentala stadier när den utför manuellt arbete vilket är:


En välfungerande tankegång som är resonabel och fattar genomtänkta beslut.
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Ett överlevnadsläge där människan fattar förhastade beslut baserade på instinkter som kan
orsaka både små och farliga konsekvenser för människa, maskin och process.

Det mänskliga medvetandet är extra nedsatt när människan befinner sig i ett stadie av trötthet eller
utmattning vilket även här bidrar till misstag. Ett kognitiv väl designat arbetssystem minimerar
möjligheten för människan att göra fel på grund av trötthet. (Berlin, 2017)

3.5.3 Belastningsergonomi
Den typen av ergonomi som behandlar rörelseorganens påverkan av belastning på arbetet är
belastningsergonomin. Arbetsmiljöverket föreskrifter kring hur en arbetsplats bör utformas. Enligt
dessa finns det olika typer av fysiska belastningar som bör identifieras av en arbetsgivare:


Belastningar som är höga men enstaka.



Upprepade belastningar.



Statiskt arbete.



Belastning som är ensidig.



Låg belastning.

Detta eftersom de olika typerna kan medföra olika följdproblem. Enstaka höga belastningar kan
orsaka en akut överbelastning medan upprepade belastningar som anses måttliga kan medföra
besvär om de utförs under lång tid. Vid statiskt arbete räcker människans egen vikt för att orsaka
belastningsskador eftersom kroppen inte får en chans att återhämta sig. Samma sak gäller vid ensidig
belastning eftersom ett begränsat antal muskler och leder får utföra samma arbete under en längre
tid och därför resultera i ett statiskt arbete. Även låg belastning kan resultera i besvär och skador på
rörelse- och cirkulationsorganen. (Arbetsmiljöverket, 2012)
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4 Litteraturstudie
I detta kapitel undersöks dagens läge inom det valda ämnet. Undersökningar och artiklar inom
liknande arbeten kommer att studeras för att generera en nulägesanalys. Kapitlet avslutas med en
analys av litteraturstudien.

4.1 Möjligheter med kollaborativa robotar
På grund av produkters förkortade livscykel, ökade produktvariation och en snabbt skiftande
marknad står automatiseringsindustrin inför nya utmaningar. Nuvarande tillverkningssystem har
svårt att hantera efterfrågan då masskonsumtionen ökar och är därför i behov att optimera systemen
med ny effektiv teknik. För att skapa en mer flexibel och anpassningsbar automatiseringsprocess har
olika lösningar med människa-robot samarbeten utvecklats. Denna optimering tillåter ett samarbete
mellan robotar och människan. Samarbetet innebär bättre ergonomiska förutsättningar för
människan, högre produktivitet och bättre processkvalitet. (Müller, Vette and Scholer, 2016)
En tysk studie gjord av Müller, Vette and Scholer (2016) inom industrin påvisar att många
automatiserade lösningar kostar mer att implementera och underhålla än vad det bidrar med i
ekonomiskt värde. Studien visar att en tredjedel av alla företag som investerat i högre automatisering
inte anser att lösningarna är flexibla nog och har därför återgått till manuell arbetskraft. Detta
innebär att många arbetsuppgifter i tillverknings- och monteringsprocesserna utförs av människan.
De nya HRC-robotsystemen har utvecklats som i kombination med de senaste teknikerna inom
sensorer och säkerhetssystem möjliggör människa-robot samarbeten på en gemensam arbetsyta.
Med den ökade kundefterfrågan inom bilindustrin och det ökade behovet av flexibilitet är denna
bransch ytterst intresserade av HRC. Människa-robot samarbeten och dess möjlighet till
skräddarsydda lösningar identifieras som ny nyckelteknik för att öka effektivitet och produktivitet i
monteringsprocesser. Den nya tekniken ska tillåta roboten att bli sedd som en kollega och
medarbetare som är kapabel till att optimera processen.
I bilindustrin har efterfrågan om skräddarsydda produkter ökat vilket i sin tur leder till ett behov av
skräddarsydd automatisering. Mer avancerade och högteknologiska biltillbehör med högre
komplexitet kräver också en mer komplex tillverkningsprocess, därför är ny produktionsteknik
nödvändigt. Skräddarsydda HRC-robotsystem kan optimera balansen mellan manuell arbetskraft och
kapitalinvesteringar. Om människa och robot delar arbetsyta kan hela produktionsytan användas
effektivt och den fulla kapaciteten utnyttjas. För att få optimal effektivitet gäller det att både
människans och robotens fördelar utnyttjas. Uppgifter som kräver en hög nivå av individuellt
beslutsfattande, kunskap och komplexa rörelser passar människan bättre. Robotens egenskaper
används optimalt till uppgifter som kräver styrka, upprepande moment eller uppgifter som hade
tröttat ut människan antingen psykiskt eller fysiskt. (Müller, Vette and Scholer, 2016)
Sammanfattningsvis menar Müller, Vette and Scholer (2016), att kollaborativa robotar ger möjlighet
till optimerad produktion och system. De erbjuder mer flexibilitet, lätt till anpassning, effektivitet och
produktivitet inom tillverkningsindustrin. Författarna beskriver också hur den kollaborativa roboten
öppnar upp för möjligheten till en mer komplex och skräddarsydd automatiseringslösning som
optimerar balansen mellan manuell och automatiserad arbetskraft. Müller, Vette and Scholer (2016)
tar också upp fördelen med att den kollaborativa roboten underlättar för människan ur det
ergonomiska perspektivet.
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4.2 Implementering av kollaborativa robotar
För att skapa flexibilitet i resurser och volym kan en smart automation vara lösningen på problemet.
Detta går att läsa om i Fast-Berglund et al. (2016) artikel där en undersökning av de kollaborativa
robotarna UR3 och UR5 (se figur 7) utförs för montering av O-ringar och den slutliga monteringen.
Författarna berör också hur den nya smarta automatiseringen jämförs med den tidigare manuella
arbetskraften som nyttjades under processen.

Figur 7. Bild hämtad från universal robots, UR3 och UR5

Mätning och analysering av cykeltid, kvalitet, kognitiv och fysisk påverkan utfördes innan
implementering. Undersökningar utfördes också i automatiseringsstrategi, säkerhet och möjliga
programmeringslösningar. Resultaten visade att kollaborativa robotar har stor potential när det
kommer till mellanstora produktvolymer i produktion. Av testerna framgick det också att
arbetsutrymme, tid och pengar sparas med denna sorts lösningar, men att standardisering och
säkerhet måste undersökas vidare för att nå sin fulla potential. (Fast-Berglund et al., 2016)

4.2.1 Automatiseringsprocess och strategi
Fast-Berglund et al. (2016) menar att det vanligaste sättet att avgöra om en process ska
automatiseras eller inte är produktvolym och antal produktvarianter som produceras. Författarna
förklarar också att återbetalning av investering och uppvärmningstid är två ytterligare aspekter som
talar för eller emot automatisering. En investering av en robotcell kan vara svårt att motivera, menar
Fast-Berglund et al. (2016) om produktvolymerna är för små. Kollaborativa robotar, eller ”cobots”
som Fast-Berglund et al. (2016) kallar dem är menade för direkt kontakt och integrering med
människan i arbetsuppgifter där de delar på arbetsbördan.
En vanlig strategi inom industrin har varit att automatisera processer som har hög produktvolym men
lågt antal produktvarianter. En ny trend kan skymtas i dagens industri, istället för stora robotceller
eftersträvas nu den småskaliga flexibiliteten som den kollaborativa roboten kan erbjuda.
Automatisering kan traditionellt sett delas traditionellt upp i tre olika nivåer, eller LoA (“Levels of
automation”):


Manuell



Semi-automatisk



Automatisk
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För att tydligare kunna mäta den manuella graden i en monteringsprocess delas därefter den
automatiska nivån upp i ytterligare sju nivåer. För att kunna mäta LoA, alltså “nivåer på
automatiseringsgrad”, delas nivåerna in under både fysiska och kognitiva kategorier, se figur 8.
Denna matris har utvecklats och validerats under tio års tid inom svenska företag. Matrisen används
för att bestämma nuvarande och framtida nivå på automationsstrategi inom fallstudier. (FastBerglund et al., 2016)

Figur 8. Figur tolkad av Fast-Berglund et al., 2016, “LoA matrix”.

4.2.2 Standardisering kring kollaborativa robotar
Det finns många faktorer som hindrar framfarten av kollaborativa robotar, framför allt kraven på
säkerhet för operatören. Dagens lösningar inom industrin separerar människan och roboten helt för
att kunna försäkra människans säkerhet. För dessa lösningar finns ISO-standarder 10218-1 och
10218-2, som innefattar de mer generella kraven kring robotar i cell. En nyare publicerad standard,
ISO/TS 15066:2016 (“Robots and robotic devices – Collaborative Robots”), specificerar riktlinjer för en
kollaborativ robot i industrin. Ytterligare en ISO-standard som bör nämnas är ISO 9283 (1998) som
innefattar utförandekriterier och testmetoder för industriella robotar. När det gäller kollaborativa
miljöer behöver nya bestämmelser utvecklas för att kunna utvärdera säkerheten, gällande den typ av
arbetsuppgift som människan och roboten ska utföra tillsammans. Ny standardisering kommer att
vara nödvändig för att nå full acceptans av kollaborativa robotar inom industrin. (Fast-Berglund et al.,
2016)
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4.3 Fördelning av arbetsmoment mellan människa och robot
När det kommer till generell montering och montering av en motor så finns det två stora anledningar
till varför dessa industrier inte är lika automatiserade som de flesta andra:


Monteringsprocessen har en högre komplexitet.



Processens flexibilitet minskar vid en högre grad av automatisering.

Kollaborativa robotar som är utrustade med visionsystem kan däremot vara lösningen på de stora
automatiseringsproblemen eftersom dessa robotar erbjuder den flexibilitet som behövs. Detta
möjliggör också samarbetet mellan människan och roboten. Däremot skapar den kollaborativa
roboten nya problem eftersom planeringen av monteringen blir mycket mer komplex. För att uppnå
önskade effektivitet så måste planeraren under planeringsfasen ha både operatör och robot i åtanke
när olika moment ska tilldelas. Tidigare har beslutet kring vart kombinerade arbetsplatser ska
placeras baserats på erfarenhet och känsla eftersom det inte har funnits många verktyg att använda.
(Schröter et al., 2016)
För att kunna identifiera olika moment som kan dra nytta av Human Robot Interaction (HRI) har ett
systematiserat arbetssätt definierats, se figur 9.

Figur 9. Flödesschema för planering av hybridstationer. Tolkad av Schröter et al,(2016)

Det första steget går ut på att lära känna processen ordentligt och definiera alla monteringssteg som
är nödvändiga. Denna definition bör inkludera ett prioriteringsdiagram. Efter detta bör kalkyleringar
för kapacitetsindikatorerna genomföras för varje resurs och monteringsuppgift. Dessa kalkyleringar
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bör baseras på en förmånsanalys där viktiga kriterier som finns för momentet är specificerade. Att ta
hänsyn till monteringsstationens sekvens så tidigt som möjligt är viktigt. Det tredje steget går ut på
att identifiera vilka monteringsstationer som passar bäst för HRI. För att bestämma vilka stationer
som passar bäst för detta så används en algoritm som använder sig av avvikelsen för
kapacitetsindikatorerna hos angränsande monteringsstationer. Det sista steget går sedan ut på att
aggregera uppgifterna på monteringsstationen och den detaljerade planeringen av stationen. När
dessa steg är utförda så kan hybridstationen bli placerad tillsammans med helt manuella och
automatiserade stationer och skapa en monteringslinje. (Schröter et al., 2016)
Müller, Vette and Mailahn (2016) har tagit fram en modell för hur arbetsmomenten i en
monteringslinje kan fördelas mellan robot och människa. De skriver att stor del av montering
fortfarande sker via manuellt arbete, speciellt vid produktion av större produkter. Trots detta så är
det många som tvingas att implementera mera automationsteknik i sina monteringsprocesser. Detta
på grund av aspekter som rationalisering, höga kvalitetskrav, brist på resurser så som utbildad
personal samt icke ergonomiska arbetsmoment. Metoden som utvecklats ger nya möjligheter för
människa-robot samarbeten eftersom den ger möjlighet att fördela möjliga arbetsmoment beroende
på färdigheter. Den nya metoden går alltså ut på att analysera möjliga arbetsuppgifter för både
människa och robot. Müller, Vette and Mailahn (2016) skriver också att jämförelse av kompetens är
en nödvändig grund för att genomföra bedömningen av vilka moment som är rimliga att tilldela
människa respektive robot.

24

Högskolan i Skövde
Lisa Lexe & Rebecca Nilsson

Institutionen för ingenjörsvetenskap

5 Genomförande
I detta kapitel beskrivs använd metod för att samla in data samt tillvägagångssättet för att extrahera
den nödvändiga kunskapen från intervjupersonerna.

5.1 Förberedelse till intervjuer
Syftet med intervjuerna är att extrahera kunskap från experter inom området för att identifiera
möjliga människa-robot samarbeten inom monteringsmiljö. Intervjuer kommer att utföras med
personal från Elektroautomatik, CEJN och Volvo GTO, alla belägna i Skövde. För att formulera
frågorna i studien användes först och främst arbetets syfte och mål, tillsammans med arbetets
teoretiska referensram och litteraturstudie.

5.1.1 Frågeformulering
Frågorna formuleras på ett sätt så att kärnfrågeställningen för arbetet ska kunna besvaras. I detta
arbete är kärnfrågeställningen vilka möjliga människa-robot samarbeten som kan finnas inom en
monteringsmiljö.
Trost (2005) skriver att språket som används under en intervju är väldigt viktigt. Författaren skriver
även att en bra intervjuare ska kunna anpassa sitt språk efter den intervjuade utan att härmas eller
efterlikna personen på något sätt. Intervjuaren ska alltså kunna anpassa sig på sådant sätt att frågan
och budskapet blir tydligt utan att göra situationen onaturlig. Detta är varför frågorna formuleras
olika beroende på vilken yrkesroll och utbildningsnivå intervjupersonen har.
De olika frågorna har formulerats olika öppet beroende på vilken information som önskas från svaret.
Vissa frågor är direkta som till exempel “Hur många olika stationer jobbar du på dagligen?” och “Hur
länge har du arbetat på denna arbetsplats?”. Medan andra frågor också är direkt formulerade men
med olika följdfrågor planerade beroende på svaret. Ett exempel på en sådan fråga är “Har du
medverkat i implementering av en kollaborativ lösning i monteringsmiljö?” där en av följdfrågorna
vid svar “ja” är “Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?”. Kärnfrågan/frågorna för de olika
intervjuerna är öppet ställda. Detta för att inte leda den intervjuade i dess tankegång. En av
kärnfrågorna är “Om du hade haft en kollega som hade stått bredvid dig i syfte att hjälpa till, hur
hade personen kunnat assistera dig i arbetsuppgiften för att förenkla den eller spara tid? Varför?”.
Alla intervjufrågor samt upplägg kan läsas i bilaga 1.

5.1.2 Intervjupersoner
Vid val av intervjupersoner har tre olika yrkesgrupper ansetts relevanta:


Montörer



Produktionstekniker/beredare



Ingenjörer/automatiseringspersonal

Dessa tre yrkesgrupper anses relevanta för att kunna identifiera möjliga samarbetsmoment mellan
människa och robot eftersom alla tre arbetar i monteringsmiljö ur olika aspekter. Montörer är
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relevanta eftersom deras dagliga arbete består av montering och är därmed experter på processen
samt dess brister och möjligheter. Montören har erfarenhet om processen bortom statistik och
cykeltider och kommer förhoppningsvis kunna ge en mycket bra insyn i den nuvarande processen
och dess möjligheter till förbättring, effektivisering samt identifiering av ergonomiskt belastande
moment.
Produktionstekniker/beredare är i detta fall en person som har en bra övergripande kunskap och
ansvar för monteringsmiljön. Personen ska förhoppningsvis kunna ge en inblick i den
produktionstekniska aspekten av montering samt vad som kan förbättras med hjälp av en assistent
som i detta fall är en kollaborativ robot. Produktionsteknikern har tillgång till mycket data och
statistik vilket ger ett annorlunda perspektiv gentemot montörens.
Den sista yrkesgruppen är ingenjörerna/automatiseringspersonalen. Denna yrkesgrupp ska
förhoppningsvis kunna ge ytterligare ett perspektiv på monteringsmiljön men med fokus på vad den
kollaborativa robotens förmåga. Dessa människor kommer vara ingenjörer som på något sätt arbetar
med automatisering eller utveckling av kollaborativa lösningar. Personerna i denna yrkesgrupp är
experter på sitt område och kommer komplettera de andra yrkesgruppernas aspekter.
Kombinationen av montören, produktionsteknikern och ingenjören är vald eftersom de
förhoppningsvis kommer bilda en detaljerad helhetsbild av användningen för den kollaborativa
roboten i monteringsmiljön.
Ett antal intervjuer kommer genomföras med varje yrkesgrupp. Antalet intervjuade inom varje
yrkesgrupp är:


Tre montörer.



Tre produktionstekniker/beredare.



Fyra ingenjörer/automatiseringspersonal.

De intervjuade kommer vara anonyma under hela processen och kommer därför benämnas efter
deras yrkesgrupp följt av en siffra till exempel “Montör 1” följt av “Montör 2”. Intervjupersonerna
kommer alltså att numreras löpande inför varje intervju.

5.1.3 Intervjustruktur
Vid framtagandet av intervjufrågor skapades tre olika formulär anpassade efter olika yrkesgrupper –
montör, produktionstekniker och ingenjör/automatiseringspersonal. Frågornas innehåll anpassades
efter arbetsuppgifter, samt uppskattad kunskap och erfarenhet om kollaborativa robotar och
människa-robot samarbeten.
Inför skapandet av frågor följdes riktlinjer som Kylén (2004) nämner som validitetsgrundande för
undersökningens kvalitet:


Intervjupersonen ska förstå frågan och varför den ställs.



Enbart frågor som är relevanta och viktiga för utredningen ska ställas.
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De första minuterna under en intervju är avgörande i hur intervjupersonen kommer att ställa sig
inför frågorna. Intervjupersonen kan behöva få en bild av intervjuarna innan tryggheten uppstår för
ett öppet samtal. Det är av stor vikt för intervjuarna att visa intresse och förståelse för svaren
intervjupersonen ger. (Kvale, 2007)
Det första steget i en intervju kallar Kylén (2004) för ”öppning” och består av en presentation av
intervjuarna. Författaren förklarar också att här bör en beskrivning av intervjuns syfte, metod för att
anteckna/spela in svaren, vad intervjumaterialet ska användas till och förväntad tidsåtgång. I detta
arbete kommer ett informationsblad att skickas ut i förväg till de personer som ska intervjuas (se
bilaga 2). Informationsbladet innehåller en kort presentation av intervjuarna och projektet som
utförs, vilka rättigheter intervjupersonen har i samband med intervjun och dess tidsåtgång. Detta
informationsblad kommer även att medtas på intervjun för att intervjupersonen ska få skriva under
och intyga att de tagit del av informationen om hur materialet som samlas in ska användas.
I intervjuformulären benämndes några av frågorna som ”testfrågor”, detta på grund av svårigheter
att avgöra frågans relevans för studien. Enligt Kylén (2004) kan det vara bra att genomföra 2-3
intervjuer för att se hur det framtagna frågeupplägget fungerar. Det är även bra för att undersöka
hur intervjupersonerna reagerar och hur innehållet i svaren blir.
Intervjuformulären är indelade i olika antal faser:


Intervjuformulär 1 och 2
o FAS 1 - Introduktionsfrågor
o FAS 2 - Nulägesanalys
o FAS 3 - Kärnfråga
o FAS 4 - Framtidsanalys (industri 4.0)



Intervjuformulär 3
o FAS 1 - Introduktionsfrågor
o FAS 2 – Kärnfråga/frågor
o FAS 3 - Framtidsanalys (industri 4.0)

Strukturen i intervjuformulär 1 och 2 är uppbyggda på samma sätt. De innehåller samma antal faser
med liknande innehåll. Intervjuformulär 3 skiljer sig från de andra formulären, både till antalet faser
samt dess innehåll, se figur 10. Fas 1 ser likadan ut i samtliga intervjuformulär och kan läsas under
5.1.2.1 FAS 1 - intervjuformulär 1, 2 och 3.
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Figur 10. Intervjuformulärens faser

Efter FAS 1 börjar formulären att skilja sig i innehåll. Anledningen till att det skiljer sig är för att så
användbar information som möjligt ska kunna extraheras från just den yrkesgrupp som intervjuas.
Fortsatt struktur för intervjuformulär 1 och 2 går att läsa under 5.1.3.1, 5.1.3.3 samt 5.1.3.4.
Intervjuformulär 3 består enbart av tre faser men innehåller flera kärnfrågor, det vill säga frågor som
ska hjälpa till att besvara projektets problembeskrivning.

5.1.3.1 FAS 1 - intervjuformulär 1, 2 och 3
FAS 1 används i samma syfte i samtliga formulär – att starta upp samtalet och göra intervjupersonen
bekväm. Frågorna kan liknas vid enkätfrågor, eller identifikationsfrågor som Kylén (2004) beskriver
dem exempelvis ålder och arbetstitel. Förhoppningen är att inledande frågor som intervjupersonen
”kan svaren” på ska skapa en trygghet i intervjupersonernas sällskap. Frågorna ställs också i syfte att
senare undersöka hur faktorer som ålder och arbetslivserfarenhet påverkar inställningen inför
kollaborativa lösningar. Krag Jacobsen (1993) beskriver denna sorts frågor som ”allmänt/vanligt
prat”, frågor som ställs för att få ett svar men inte i syfte att lära känna varandra bättre. Författaren
menar att det är en ytlig ritual som bör utföras för att bekräfta en gemenskap och kontakt på en
social nivå utan att frågorna kräver djupare svar.

5.1.3.2 FAS 2 – intervjuformulär 1 och 2
I intervjuformulär 1 och 2 används frågorna i FAS 2 i syfte att fastställa intervjupersonens bild av
nuläget. Intervjupersonen får svara på vilka arbetsuppgifter/moment som vanligen utförs, samt vilka
av dessa som kan uppfattas som komplexa. Ordet ”komplex” kommer på förhand definieras och
förklaras för intervjupersonen som tidskrävande, kräver hög precision, arbete med mycket små eller
tunga komponenter, svåråtkomlig montering, svårhanterlig eller ergonomiskt belastande moment.
Detta för att ordet ”komplex” kan ha olika innebörd för varje individ.
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Frågorna ställs också i syfte att ge en bild över intervjupersonens arbete och för att förbereda
intervjupersonens tankebanor inför kärnfrågan i FAS 3. Frågor som får intervjupersonen att tänka på
arbetsuppgifter som uppfattas komplexa ska förbereda inför frågan om i vilka arbetsuppgifter en
kollaborativ lösning skulle kunna tillämpas.

5.1.3.3 FAS 3 – intervjuformulär 1 och 2
I intervjuformulär 1 och 2 består FAS 3 av en fråga – kärnfrågan. Sammanfattningsvis handlar frågan
om i vilka arbetsuppgifter en kollaborativ lösning hade kunnat vara tillämpningsbar. Det har
spenderats mycket åtanke på frågans formulering då inte alla som arbetar med montering eller
produktionsteknik har erfarenhet av vilka möjligheter en kollaborativ robot har. Därför ställs istället
frågan om vad en kollega eller extrapersonal hade kunnat assistera med i arbetsuppgiften för att
underlätta eller förenkla den.

5.1.3.4 FAS 4 – Intervjuformulär 1 och 2
För att undersöka hur mycket erfarenhet och kunskap intervjupersonen har om kollaborativa robotar
ställs här frågan om deras uppfattning av en sådan lösning. Om intervjupersonen inte har någon bild
av hur ett människa-robot samarbete kan se ut så kommer intervjuarna att ge en kort förklaring. I
denna fas undersöks även intervjupersonens syn på framtiden inom ämnet.

5.1.3.5 FAS 2 – intervjuformulär 3
Eftersom yrkesgruppen för intervjuformulär 3 i nuläget förutsägs arbeta med kollaborativa lösningar
eller automatisering så har nulägesanalysen kombinerats med kärnfrågorna. I detta fall fungerar hela
FAS 2 som kärnfrågedel. Anledningen till detta är för att samtliga frågor i denna fas förväntas svar på
projektets problembeskrivning – ”identifiering av möjliga människa-robot samarbeten i
monteringsmiljö”. Frågorna ställs också för att undersöka intervjupersonens erfarenhet av
kollaborativa robotar.

5.1.3.6 FAS 3 – intervjuformulär 3
I detta formulär ingår en ”framtidsanalys” för att få intervjupersonens syn på framtida lösningar inom
ämnet. Intervjupersonens åsikter om vad som kan förbättras med nutida automatiseringsprocess vid
implementering av kollaborativa lösningar efterfrågas. Intervjupersonen kommer få frågan om tankar
kring hur automatiseringsprocessen kommer behöva förändras i framtiden. En frågedel om virtuell
driftsättning togs även fram i denna fas. Detta för att virtuell driftsättning är en del i hur en
kollaborativ lösning ska kunna testas och verifieras innan implementering sker.

5.1.3.7 Avslutningsfråga
Varje intervjuformulär avslutas med en fråga om intervjupersonen har ytterligare information att
tillägga. Detta för att fånga upp eventuell information som framtagna frågor inte tillät komma fram
under intervjun.

5.1.4 Metodik för analysering av data
För hantering av insamlad data kommer en systematisk metod att användas, se figur 11. På så sätt
kan materialets kvalitet säkerställas och en struktur byggas upp för att kunna sammanfatta ett
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resultat. Sammanlagt kommer 10 intervjuer genomföras där personer med koppling till
monteringsmiljö, kollaborativa robotar och produktion deltar. För att kunna hantera insamlad data så
effektivt och korrekt som möjligt kommer ljudet från samtalen att spelas in för att sedan kunna
transkriberas. Efter utförd transkribering kommer intervjusvaren att sorteras i Dedoose, en
programvara avsedd för datahantering. Intervjusvaren ska därefter kopplas till koder, skapade i
programvaran, för att kunna hantera insamlad data. Samtliga svar kommer att sammanfattas under
respektive område för att kunna formulera ett resultat.

Figur 11. Metodik för dataanalys

5.1.5 Koder för datahantering
För att kunna sortera och strukturera insamlad data skapades ett kodsystem i programvaran
Dedoose. Tre olika områden skapades för att kunna dela in koderna.


Erfarenhet



Möjliga moment



Förbättringsarbete

Totalt användes 13 olika koder där sex stycken var underkoder och tre stycken var poängbaserade, se
tabell 2. Underkoder skapades utifrån en huvudkod, detta för att kunna dela in svaren så korrekt som
möjligt när de föll under samma kategori. Materialet som kunde kopplas till koder exporterades
därefter för att kunna sammanfattas och analyseras.
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Tabell 2. Koder för hantering av data

OMRÅDE

KOD

Svar som:

Tidigare erfarenhet*

Redogör för intervjupersonens tidigare
erfarenhet av kollaborativa robotar.

Inställning*

Framför intervjupersonens åsikter och
tankar om människans inställning till
arbete med kollaborativ robot

Erfarenhet

Huvudkod: Möjliga arbetsuppgifter

Möjliga moment

Underkoder: Svåråtkomligt
Tidskrävande
Ergonomisk avlastning
Logistik
Kvalitet
Produktvariation

Ger exempel på möjliga arbetsuppgifter
där ett människa-robot samarbete hade
varit möjligt, behövligt eller tänkbart. De
olika svaren delas in i underkoder för att
kunna identifiera möjliga
samarbetsmoment.

Produktionsflödet*

Berör den kollaborativa robotens effekt
på dagens och/eller framtidens
produktionsflöde

Förbättringar

Redogör för intervjupersonens tankar
om hur den kollaborativa
robotlösningen måste
förändras/förbättras för att bli en
vanligare lösning inom monteringsmiljö

Automatiseringsprocess

Beskriver hur intervjupersonen ser på
nutida och framtida
automatiseringsprocess med
kollaborativ robot jämfört med hur det
ser ut idag

Virtuell driftsättning

Förklarar hur intervjupersonen ser på
virtuell driftsättning och testning av
kollaborativa robotlösningar

Förbättringsarbete

(*) Poängbaserade koder
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Vid poängbaserade koder rankades svaren efter siffror för att bedöma vilken nivå, inställning och
erfarenhet låg på enligt följande:


Tidigare erfarenhet
o Ingen erfarenhet (1) - Ingen tidigare kontakt eller kunskap om kollaborativa robotar.
o Låg erfarenhet (2) – Bekant med eller har sett en kollaborativ robot.
o Medel erfarenhet (3) – Tidigare arbete med kollaborativ robot, delvis medverkat vid
implementering.
o Hög erfarenhet (4) – Medverkat vid implementering och/eller aktivt arbete med
kollaborativa system.



Produktionsflöde
o Försämring/Negativ (1-2) – Försämring av ex. cykeltid, produktkvalitet.
o Oförändrad/Neutral (3) – Ingen åsikt/vet inte.
o Förbättring/Positiv (4-5) – Förbättring av exempelvis cykeltid, produktkvalitet.



Inställning
o Negativ (1-2) – Negativ inställning till samarbete med kollaborativ robot.
o Neutral (3) – Ingen åsikt/vet inte.
o Positiv (4-5) – Positiv inställning till samarbete med kollaborativ robot.
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6 Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet från insamlad data efter att ha extraherats från
sorteringsverktyget Dedoose.

6.1 Genererad data från intervjuer
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Intervjupersonernas tankar och åsikter i frågorna som ställdes under intervjustudien kommer att
återges i detta kapitel. I figur 12 går det att se hur svaren från respektive intervju kopplades till de
skapade koderna i Dedoose. Färgerna i figuren har ingen egen innebörd utan finns där för att
underlätta avläsningen. Under intervjuerna upptäcktes det att definitionen av vad som är en
kollaborativ robotlösning skilde sig. Intervjupersonerna hade olika erfarenhet av vad som räknas till
en kollaborativ lösning. Flera hade bilden av en ”co-acting” eller ”co-existing” lösning där roboten
arbetar delvis inhägnad vid sidan om människan med sina egna uppgifter istället för i ett samarbete
med människan. Under intervjuerna definierades därför en kollaborativ robotlösning som en lösning
där människa och robot ingår i ett samarbete på en gemensam yta för att samtidigt lösa en uppgift
tillsammans.

Ingenjör 1
Ingenjör 2
Ingenjör 3
Ingenjör 4
Montör 1
Montör 2
Montör 3
Produktionstekniker 1
Produktionstekniker 2
Produktionstekniker 3

Figur 12. Figur över hanterade koder.

6.1.1 Tidigare erfarenhet
Varje intervjuperson hade olika erfarenhet av kollaborativa robotlösningar, se figur 13. Dock hade
samtliga intervjuade kommit i kontakt med begreppet. Som tidigare nämnt skilde sig uppfattningen
av en kollaborativ robot mellan intervjupersonerna. På ett av företagen hade flera kollaborativa
robotar av märket Universal Robots samt en Yumi-robot från ABB köpts in och implementerats.
Dessa lösningar agerade dock mer på en co-acting- eller co-existing nivå. Detta innebar att
intervjupersonerna från detta företag arbetade dagligen med vad som klassas som kollaborativa
robotlösningar, men inte i ett direkt samarbete. Samtliga montörer som intervjuades arbetade för
detta företag och kom i kontakt med robotarna i sitt dagliga arbete. Montör 1 hade en bild av vad
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som menades med kollaborativa robotlösningar och uttryckte att en sådan lösning borde vara mer
öppen jämfört med företagets nuvarande lösningar. Det framkom att även montör 2 och 3 var av
samma åsikt och att en helt kollaborativ lösning borde fungera som en extra assisterande person.
Även samtliga produktionstekniker arbetade på detta företag och hade alla medverkat vid
implementering av minst en av företagets kollaborativa lösningar. Ingenjör 1 hade inte själv
medverkat i implementering av kollaborativ robot men företaget hade levererat en sådan lösning. I
denna lösning hade däremot ingenjör 2 medverkat, men även här definierade intervjupersonen
lösningen mer på en co-existing nivå. Ingenjör 3 och 4 arbetade för tillfället i ett projekt där en HRCcell avsedd för montering byggs upp i en testmiljö. Det framkom att denna lösning är ett rent
samarbete mellan människa och robot.

Figur 13. Diagram över de olika yrkesgruppernas erfarenhet av kollaborativa robotar

6.1.2 Inställning
I figur 14 ges en visuell bild av intervjupersonernas inställning till sitt eget eller berördas arbete med
en kollaborativ robotlösning. Montör 1, 2 och 3 fick frågan om hur de personligen skulle ställa sig till
att arbeta i ett samarbete med en kollaborativ robot. Montör 1 uttryckte att ett sådant arbete
kändes futuristiskt och ställde sig positivt till mer integrering mellan människa och robot i montering.
Vid följdfråga om montör 1 skulle känna en avsaknad av mänsklig kontakt framkom det att
intervjupersonen föredrog att arbeta ensam. Montör 3 var också positivt inställd, mycket för att
intervjupersonen ansåg att det skulle bidra till ökad effektivitet och kvalitet. Montör 2 var generellt
positiv men kände en viss oro inför kringliggande säkerhet.
Ingenjörerna fick frågan om hur de uppfattat inställningen hos montörerna när det kom till arbete
med kollaborativa robotar. Ingenjör 4 upplevde montörerna som positivt inställda och att det snarare
var produktionsledare, chefer och ingenjörskollegor som hade negativt inställda åsikter angående
kollaborativa robotar i montering. Anledningen till detta uttrycker ingenjör 4 beror på okunskap.
Ingenjör 3 har upplevt montörer som positiva kring lösningen, men att det framförallt är den yngre
personalen som är mest intresserad.
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Figur 14. Inställning till kollaborativa robotar enligt yrkesgrupp

6.1.3 Möjliga arbetsuppgifter
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Intervjupersonernas svar och åsikter kring vilka möjliga moment och uppgifter där en kollaborativ
robot hade varit möjligt lösning sorterades i olika underkoder, se figur 15. Under intervjuerna
upptäcktes det att få konkreta exempel angavs och att det istället nämndes övergripliga områden
med flera möjliga uppgifter. Därför delades sådana exempel in i underkoder för att lättare få en
struktur i svaren.

Ingenjör 1
Ingenjör 2
Ingenjör 3
Ingenjör 4
Montör 1
Montör 2
Montör 3
Produktionstekniker 1
Produktionstekniker 2
Produktionstekniker 3
Figur 15. Intervjupersonernas åsikter om möjliga arbetsuppgifter
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6.1.3.1 Svåråtkomligt
Ingenjör 1 nämner att i uppgifter som uppfattas som ”pilliga” hade en kollaborativ robotlösning
kunnat assistera människan. Det kan vara uppgifter som är svåra att utföra med hjälp av annan
maskin eller verktyg. Montör 2 nämner också ”pilliga” moment, och tar upp montering av små
skruvar som exempel. Två av tre produktionstekniker uttrycker även svåråtkomliga moment som
möjliga arbetsuppgifter då en kollaborativ robot kan användas.

6.1.3.2 Tidskrävande
När det gäller arbetsuppgifter som är tidskrävande för människan att utföra nämner både ingenjör 2
och 3 moment där ett stort antal skruvar ska skruvas på en detalj. Ingenjör 2 menar att vid en sådan
uppgift kan lika gärna en robot utföra arbetet. Ingenjör 3, som medverkar i det tidigare nämnda
projektet med HRC-cellen, berättar att en av uppgifterna som den kollaborativa roboten utför på
test-stationen är skruvning av 24 skruv. Montör 2 och produktionstekniker 1 uttrycker i samband
med tidskrävande uppgifter hur en kollaborativ robot skulle kunna bidra till effektivisering i
arbetsuppgifterna på stationerna då det handlar om flera detaljer vid montering.

6.1.3.3 Ergonomisk avlastning
När frågan om möjliga arbetsuppgifter för ett människa-robot samarbete ställs nämns
arbetsuppgifter som innebär ergonomisk avlastning för människan på samtliga intervjutillfällen, se
figur 15. Specifika moment som togs upp som icke ergonomiska var äntringsmoment av skruv.
Produktionstekniker 1 berättar att äntringsmoment är slitsamt för handlederna och har påverkat de
anställda negativt ur ett ergonomiskt perspektiv. Även ingenjör 2 och 3 nämner specifikt
äntringsmoment i monteringslinje. Ett ytterligare återkommande exempel på arbetsuppgifter är
sådana som innebär tunga lyft och repetitiva moment vilket blir statiskt i längden. Ingenjör 4, som
tidigare nämnt medverkar också i projektet med HRC-cellen, berättar att det finns ett moment på
uppbyggd station där den kollaborativa roboten och människan tillsammans hjälps åt att lyfta en
tung metallbit. Montör 3 uttrycker även möjliga arbetsuppgifter för en kollaborativ robot där
människan annars tvingas arbeta på en obekväm höjd.

6.1.3.4 Logistik
Det framkom förslag där den kollaborativa roboten skulle kunna assistera i arbetsuppgifter som rör
logistiken runtomkring monteringsarbetet. Samtliga montörer tar upp beredning av material och
förberedelse inför nästa produkt som exempel och att assistans i det praktiska runtomkring hade
underlättat arbetet. Montör 3 nämner att om assistans vid påfyllning av material och förberedelse
inför nästa detalj skulle kunna korta ställtiderna och effektivisera produktiviteten.
Produktionstekniker 2 nämner uppgifter som innebär placering av detaljer i station för identifiering.
Produktionstekniker 1 uttrycker att en kollaborativ robot ska fungera som en tredje hand, även i
logistiken. Ingenjör 3 och 4 berättar om HRC-cellen som byggts upp och att de använder sig av en
mobil lösning för framkörning av material till stationen. Även denna hade kunnat agera i form av en
intelligent kollaborativ robot i ett framtida skede.
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6.1.3.5 Kvalitet
När det gäller arbetsuppgifter som rör kvalitetskontroll eller kvalitetsarbete så nämner ingenjör 2 att
den kollaborativa lösning som företaget levererat limmade instrumentbrädor. Detta var en
arbetsuppgift som tidigare utförts manuellt, men för att uppnå den jämna produktkvalitet som
eftersöktes implementerades en kollaborativ robot. Produktionstekniker 2 nämner också en
existerande lösning i företagets produktion. YUMI-roboten kontrollerar kvaliteten på produkten som
en av stationens arbetsuppgifter innan detaljen kan skickas vidare. Varken ingenjör 1 eller 3 nämner
någon specifik uppgift däremot nämner ingenjör 1 i stora drag att automation används för att uppnå
en bättre produktkvalitet. Även ingenjör 3 nämner förbättring av produktkvalitet.

6.1.3.6 Produktvariation
Under intervjuerna pratade samtliga ingenjörer och produktionstekniker om hur framtidens
produktion kommer att vara i stort behov av ökad flexibilitet. En av anledningarna till detta var den
ökade kundefterfrågan av produktvariation på marknaden. Ingenjör 3 uttrycker visionen som att den
kollaborativa lösningen på egen hand ska kunna hantera beredningsprocessen vid ändringar av
produkten. Roboten ska ha intelligens nog att uppdateras automatiskt och vara medveten om till
vilken produkttyp anpassningen ska ske. Ingenjör 3 förklarar att i den framtida produktionen där fler
robotar och komplexa system kommer att finnas så kommer det bli svårt för människan att ha all
information i huvudet, därför hade det varit en fördel om roboten kan ta mer ansvar vid produktbyte
och beredning inför nya detaljer. Montör 1 och 3 nämner inga specifika uppgifter men uttrycker att
smidig assistans vid komplicerade byten mellan produkter är något som hade underlättat arbetet.

6.1.4 Produktionsflödet
Samtliga intervjuade fick frågan om deras åsikter i hur produktionsflödet skulle påverkas eller har
påverkats av en kollaborativ lösning. Beroende på om intervjupersonen uttryckte positiva eller
negativa tankar om den kollaborativa robotens påverkan på produktionsflödet så poängsattes
svaren. Möjliga poäng var 1-5, där 5 var mycket positiv påverkan och 1 var mycket negativ påverkan,
se figur 16.

Figur 16. Åsikter om kollaborativa robotens påverkan på produktionsflödet
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Ingenjör 1 och 2 nämnde att för att klassas som en säker kollaborativ lösning så måste roboten röra
sig långsamt. Ingenjör 1 uttrycker vikten av att robotarna inte rör sig för snabbt eftersom människan
riskerar att skadas. Ingenjör 2 tror att en kollaborativ lösning kan arbeta på samma tid som
människan i framtiden. Ingenjör 3 och 4, som medverkar i arbetet med HRC-cellen, ställer sig båda
positivt till den kollaborativa lösningens påverkan på produktionsflödet. Ingenjör 3 uttrycker sin åsikt
om förbättrad kvalitet och förkortad cykeltid samtidigt som den kollaborativa lösningen bidrar till
högre säkerhet och en bättre ergonomisk miljö för människan. Ingenjör 4 berättar att en
effektivitetsvinst har kunnat ses i fall där människan och roboten hjälps åt i uppgifter. Medan
roboten färdigställer en uppgift på station så kan människan påbörja nästa moment, vilket skulle
innebära effektivisering. I lösningen som ingenjör 3 och 4 arbetar med ska människan kunna trycka
bort roboten i fall där människan vill arbeta själv eller om roboten krånglar. På så sätt skulle inte
roboten kunna påverka cykeltiden negativt. Dock förklarar ingenjör 4 att ingen större förbättring har
kunnat ses ännu på test-stationen utan den primära anledningen till företagets arbete med
kollaborativa lösningar grundar sig i förberedelse inför framtiden.
Montör 1 och 2 tror också att kollaborativa lösningar har positiv påverkan på produktionsflödet.
Montör 1 uttrycker åsikten att en kollaborativ robot tar tid i början att ställa in men att de i längden
är en tillgång. Montör 1 tror också att roboten kan bidra till ett jämnare arbete och cykeltid oavsett
vilken anställd som står vid stationerna, detta skulle underlätta planeringen då arbetet alltid tar lika
lång tid. Montör 2 nämner att i vissa fall skulle en extra människa på stationen förkorta cykeltiden
mer än vad den kollaborativa roboten som står där i dagens läge gör. Men eftersom det är enformiga
arbetsuppgifter så underlättar den kollaborativa roboten för människan. Montör 3 ställer sig mer
negativt i åsikt och tror att människan i dagsläget arbetar fortare än vad roboten gör.
Samtliga produktionstekniker uttryckte åsikter som uppfattades som positiva kring kollaborativa
robotars påverkan på produktionsflödet. Produktionstekniker 1 anser att det är ett ekonomiskt sätt
att automatisera produktionsflödet. Produktionstekniker 2 och 3 förklarar hur existerande lösningar
på företaget har ökat produktkvaliteten och minskat antalet reklamationer. Produktionstekniker 3
nämner dock vikten av att försäkra att även automationen uppnår efterfrågat resultat.

6.1.5 Förbättringar
Frågan om åsikter kring hur den kollaborativa roboten måste förändras eller förbättras för att bli en
vanligare lösning i montering ställdes till ingenjörerna och produktionsteknikerna.
Ingenjör 3 menar att det inte bara är den kollaborativa roboten som behöver förbättras utan även
hela kollaborativa systemet. För att bli en ren kollaborativ fungerande lösning måste systemen
runtomkring bli mer intelligenta, exempelvis genom AI. Ingenjör 3 berättar att en intuitiv interaktion
mellan människa och robot kommer behöva förbättras. Framtidens robot ska kunna läsa av
människans intentioner samtidigt som människan ska veta vad robotens nästa steg är, detta utan att
människan får hantera för mycket information. För att bli en vanligare lösning i framtiden menar
ingenjör 3 att hela systemet måste bli mer intuitivt och intelligent med en bättre reaktionsförmåga
och medvetenhet än vad som finns i dagsläget. Ingenjör 3 nämner också att lösningarna, inte bara
armarna utan hela kollaborativa systemet måste bli mer säkra.
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Ingenjör 4 nämner att en stor fråga är sensorsystemen och gripdonen. Dessa attribut måste bli lika
flexibla som människan eget ”sensorsystem” det vill säga reaktions- och avläsningsförmåga. Det
framtida kollaborativa systemet måste ha förmågan att kunna beräkna kraft, både yttre
kraftpåverkan och att kunna avgöra vilken kraft som krävs i utförandet av en uppgift. Ingenjör 4 tror
att roboten i sig är tillräckligt bra idag men att sensorsystemen behöver bli mer flexibelt och
intelligent. I en framtida flexibel fabrik ser ingenjör 4 att människa och robot ska kunna samverka och
kommunicera i samma spektrum med en ökad intuition.
Ingenjör 1 nämner att det som behöver förbättras är säkerheten kring roboten och mängden
produkter runtomkring som behöver tillkomma. Kollaborativa robotar som finns idag är säkra men
även attributen runtomkring behöver bli mer kollaborativa, exempelvis ställdon med elektriska
rörelser. Ingenjör 1 uttrycker också att stora krav kommer ställas på vision-teknik och
navigeringsförmåga.
Produktionstekniker 1 och 2 tror att det är riskbedömningen och direktiven vid CE-märkning som
måste förbättras eller förändras för att den kollaborativa roboten ska bli mer vanlig i
monteringsmiljö. Produktionstekniker 1 berättar att själva roboten kanske är CE-märkt, men när
sedan gripdon och verktyg tillkommer så måste även de följa samma säkerhetsdirektiv.
Produktionstekniker 3 nämner precis som ingenjör 3 och 4 att roboten måste bli mer medveten om
vad människan gör och i vilket läge roboten ska gå in och assistera. Ingenjör 2 anser att roboten
bland annat kommer behöva bli starkare och kunna hantera högre vikter.

6.1.6 Automatiseringsprocess
Detta var en fråga som enbart ställdes till ingenjörerna. Svar som beskrev hur
automatiseringsprocessen för en kollaborativ robot skilde sig från processen för den klassiska
industriroboten
vid
implementering
söktes.
Samtliga
ingenjörer
uttrycker
att
automatiseringsprocessen skiljer sig mycket mellan implementering av kollaborativ robot och den
klassiska industriroboten. Framförallt nämner ingenjörerna att omfattande planering innan
programmering och konstruktion behövs. Ingenjör 1 och 2 nämner att riskbedömningen ser
annorlunda ut när det kommer till kollaborativa robotar och att lika stort fokus måste läggas på
produkterna runtomkring. Ingenjör 1 förklarar att innan en viss vana har skapats och mer kunskap
finns i denna typ av process kommer automatiseringsprocessen att ta längre tid än tidigare.
Ingenjör 3 nämner att beredningen av systemen och planeringsfasen skiljer sig mycket. Ett mer
långsiktigt tänk behövs vid denna typ av automatiseringsprocess där hantering av förändring i
produkten tas med i beräkningarna. Något som ingenjör 3 också tror kommer att skilja sig mellan
implementeringsprocesserna är upplärningen av operatörer innan överlämning.
Ingenjör 4 uttrycker att vad det är för typ av tillämpning avgör hur automatiseringsprocessen skiljer
sig. Det finns heller inte något stort utbud av tidigare lösningar att kolla tillbaka på vid frågor.

6.1.7 Virtuell driftsättning
Denna fråga ställdes också enbart till ingenjörer och produktionstekniker 3. Produktionstekniker 3
fick denna fråga då det framkom att personen arbetat med implementering och uppgifter som kan
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liknas vid ingenjörernas erfarenhet. Produktionstekniker 3 berättar att användning av virtuell
testning inte utfördes vid implementering av företagets kollaborativa lösningar. Det skulle dock vara
av intresse om ett effektivt simuleringsverktyg anpassat för kollaborativa robotar som passar
lösningen fanns. Detta för att kunna testa balanseringen innan implementering och vilken hastighet
både roboten och människan har möjlighet att arbeta i. Produktionstekniker 3 uttrycker däremot att
ett sådant testverktyg måste vara så pass enkel att det inte kräver för lång tid av
automatiseringsprocessen.
Ingenjör 1 och 3 tror att det skulle gå att testa virtuellt på liknande sätt som det görs i dagsläget.
Ingenjör 1 nämner VR-teknik i kombination med simulering eller emulering för att kunna få en bild av
stationens höjder och när människan och roboten är i vägen för varandra. Ingenjör 3 tar upp
automatisering av beredningsprocessen igen vilket skulle ske i en virtuell miljö. Förslaget att
modellen ska byggas upp i ett simuleringsverktyg för att testas, därefter laddas ner till den fysiska
stationen och kunna köras direkt. Ingenjör 3 ser dock ett problem i dagsläget då hela stationen inte
kan simuleras i samma simuleringsverktyg.
Ingenjör 2 nämner att i projektet som utfördes så existerade inga visualiseringsmöjligheter i den
plattform som användes. Allting utfördes offline för att sedan testas först i verkligenheten när
roboten stod på plats. Ingenjör 2 ser svårigheter i att simulera människans rörelser men att det borde
gå att simulera olika krafter som roboten utsätts för eller arbetar med. Ingenjör 4 förklarar också att
det i dagsläget inte går att testa fullt ut då det inte finns rätt verktyg ännu. Intervjupersonen nämner
även att den virtuella beredningen är viktig för att kunna genomföra tester och få fram korrekta
utvärderingar.
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7 Diskussion
I detta kapitel diskuterar författarna resultatet som erhölls från insamlad data. Arbetsuppgifter där
människa-robot samarbeten är möjliga framförs samt en återkoppling till arbetets påverkan på
hållbar utveckling.

7.1 Diskussion om intervjustudien
Intervjuerna som utfördes har gett svar på de kärnfrågor som skulle besvaras men vissa frågor hade
kunnat ställas på ett annat sätt för att uppnå ett ännu bättre resultat. Ofta följde diskussioner efter
frågorna utan att följdfrågor hade ställts. Det formulär som hade behövt tänkas igenom en gång till
var det som användes vid intervju med montörer, se ”Intervjuformulär 1” bilaga 1. Detta eftersom
det ofta var svårt att erhålla specifika svar då de sällan gav exempel på specifika utmanande
arbetsmoment. Vilket kan bero på att arbetsuppgifter går på rutin efter att de utförts tillräckligt
många gånger. Detta var något som framgick tydligt under intervjun med montör 2. Intervjupersonen
uttryckte att de monteringsmoment som kan se komplicerade ut för ett otränat öga är mer begripliga
då vana skapats.
En fråga som borde ha ställts till samtliga produktionstekniker var vad som behöver förbättras med
den kollaborativa roboten för att bli en vanligare lösning i monteringsmiljö. Frågan ställdes till
produktionstekniker 3 som en följdfråga då erfarenheten kring kollaborativa robotar kunde liknas vid
ingenjörernas.
Ytterligare en förbättring på frågorna hade varit att omformulera dem så att de ger mer rum till den
intervjuade att tolka frågan för att sedan ge sitt svar utan någon påverkan. Trots detta framkom
många olika synpunkter och aspekter under intervjuerna som kunde sorteras i Dedoose för att sedan
få statistik på kvalitativ data som samlats in.
De frågorna under intervjun där störst skillnad märktes var de som rörde möjliga samarbetsmoment.
Montörer var mer inriktade på logistik som framtagning av material och städning medan
produktionstekniker tänkte mer på ergonomi och tekniska funktioner. Detta kan bero på att
personens perspektiv färgas av dess dagliga arbete. Produktionsteknikerna tänker mer på
produktionsflödet och hur deras arbete kan underlättas medan montörerna funderar mer på vad
som tar onödig tid för dem under arbetspassen. Ingenjörerna gav ett mer nyanserat svar i denna
fråga då de täckte de olika aspekterna som både produktionstekniker och montörer kommit fram till.
Detta kan bero på att ingenjörernas arbete gick ut på att designa kollaborativa lösningar och inte
bara implementera dem för att underlätta deras dagliga arbete.
Dessa argument kan dock motargumenteras eftersom alla intervjuer som utfördes med montörer
och produktionstekniker endast skede på ett företag. Det var från början tänkt att fler intervjuer
skulle utföras men dessa blev inte av. Intervjuerna skulle skett på ett annat företag för att ge en mer
nyanserad bild över åsikter och erfarenheter. Det företag som intervjuerna skedde på arbetade
redan med kollaborativa robotar dagligen och därför kan dessa svar vara partiska eller bero på en
ökad kunskap som kanske inte finns hos montörer och produktionstekniker på andra företag.
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7.2 Diskussion om erfarenhet och inställning
Under intervjuernas gång ställdes ett antal olika frågor för att få en bild över både
intervjupersonernas tidigare erfarenhet av en kollaborativ robot/lösning samt deras inställning till
robotarna. Som förväntat hade alla yrkesgrupper olika erfarenheter av den kollaborativa roboten
samt en ganska jämn och positiv inställning till den. Däremot kan både figur 13 och figur 14 vara
missvisande när det gäller en montörs generella erfarenhet och inställning. Detta eftersom de
intervjuer som genomfördes med montörer endast utfördes på ett företag där de kommer i kontakt
med en kollaborativ robot dagligen dock inte genom samarbetsmoment. Även intervjuerna med
produktionsteknikerna kan vara missvisande av samma anledning. Under intervjuerna framkom det
att alla produktionstekniker har varit ansvariga för en implementation av en kollaborativ lösning eller
deltagit under ett projekt. Bilden över både deras inställning och erfarenhet kan sett annorlunda ut
om fler intervjuer hade skett på andra företag. Detta är något som styrks under intervjun med
ingenjör 4 eftersom intervjupersonen berättar att personer som produktionsledare, chefer och andra
kollegor sagt att det intervjupersonen arbetar med är en lekstuga och att det aldrig kommer bli något
av det samt att det inte är säkert. Ingenjör 4 säger dock att detta beror på saknad kunskap inom
området. Detta tillsammans med den data som finns i figur 13 och 14 kan innebära att det finns ett
samband mellan en persons tidigare erfarenheter av en kollaborativ robot och deras inställning till
den.

7.3 Diskussion om möjliga människa-robot samarbeten
Under intervjuerna gavs det övergripande förslag på vilka typ av uppgifter och i vilka områden en
kollaborativ robot hade kunnat samarbeta med en människa. Flera av svaren som gavs föll under
flera kategorier – exempelvis äntring av stort antal skruv vilket kan kategoriseras som både en
uppgift i behov av ergonomisk avlastning samt vara en tidskrävande uppgift som behöver
effektiviseras.
Den kategori som genererade flest förslag var uppgifter där den kollaborativa roboten kunde erbjuda
ergonomiskt avlastning för människan. Detta kan till exempel vara äntring av skruv, tunga lyft,
obekväma arbetsställningar eller repetitiva och monotona moment som kan orsaka både fysisk eller
psykisk slitage. Detta var det första område som samtliga intervjupersoner såg behov av kollaborativa
samarbeten. I kapitel 3 under Industriella robotar så går det att läsa hur Bolmsjö (2006) menar att
syftet med den industriella roboten från början var att ersätta människan i tunga, farliga, monotona
och repetitiva arbeten. Utvecklingen av den kollaborativa robotens roll i industrin idag följer ungefär
samma syfte som den industriella roboten när den introducerades. Den stora skillnaden mellan de
båda robotlösningarna är att den kollaborativa roboten inte ska ersätta människan utan snarare
agera som en tredje hand för montören och erbjuda ergonomisk avlastning vid behov. Ett exempel på
en sådan arbetsuppgift gick redan att hitta på ett av företagen. I HRC-cellen som byggts upp som en
teststation gick en arbetsuppgift ut på att människa och robot tillsammans lyfter en tung plåtbit från
två olika håll. Roboten ska då känna av människans styrka och förmåga för att sedan avgöra hur
mycket kraft som ska användas i lyftet.
På ett av de andra företaget hade en kollaborativ robot köpts in och implementerats, men fungerade
mer på en co-acting/co-existing nivå. Co-acting som i att roboten utför en uppgift och när det är
avklarat så tar människan över i nästa steg medan roboten väntar, och co-existing som i att roboten
enbart arbetar själv utan någon kontakt med människan. Anledningen till att en kollaborativ robot
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behövdes på stationen var för att underlätta för människan i en icke ergonomisk rörelse där en
roterande ”skruv-rörelse” med handlederna krävs. Det fanns en historia i företaget om slitskador på
handleder och efter undersökning togs beslutet om att sätta in en kollaborativ lösning. I detta fall så
har roboten snarare ersatt människan på stationen än att samarbeta med människan i uppgiften.
När det gällde svaren från montörerna gällande möjliga arbetsuppgifter så var det två kategorier de
nämnde – ergonomisk avlastning samt logistik. Arbetsuppgifter som rörde logistiken runtomkring
monteringen var något som samtliga montörer föreslog. Detta var arbetsuppgifter som innebar
assistans i beredning och påfyllning av material samt förberedelserna inför nästa produkt eller
omställning till ny detalj. En kollaborativ robot avsedd att samarbeta med människan i denna form av
arbetsuppgifter skulle nog löpa möjlighet att snarare gå mot en co-acting nivå. För att det ska bli ett
rent samarbete krävs det antingen att människan arbetar tillsammans med roboten i uppgiften. Det
framkom av helheten av intervjuerna att en stor anledning till att montörerna nämnde
arbetsuppgifter som rör logistik är för att de redan har bra verktyg som underlättar de andra
kategorierna. Både i uppgifter som är svåråtkomliga och ergonomiskt påfrestande finns det i
dagsläget anpassade verktyg för det specifika momentet. Detta innebar att ergonomi inte var det
första som nämndes under montörernas intervjuer då de i dagsläget redan har hjälpmedel. Om en
kollaborativ robot skulle ingå i ett samarbete med människan när det gäller logistiken runtomkring så
hade det varit en fördel om denna lösning var mobil. Ofta så förvaras materialet på annan plats än
vid själva stationen och om roboten ska förbereda, hämta och fylla på material behöver den ha
tillgång till lagret. Stationen i sig kan sträcka sig över en större yta vilket kan kräva att roboten ska
kunna röra sig över en stor del av ytan för att kunna assistera människan i förberedelser så som
städning och förberedelse inför nästa produkt.
Arbetsuppgifter som räknas som tidskrävande och som ännu inte automatiserats med en klassisk
robotlösning var ofta i kombination med svåråtkomliga moment eller hög produktvariation. I dessa
fall skulle en kollaborativ robot kunna vara användbar då den skulle effektivisera människans arbete
på station genom assistans i uppgiften, samt vara en mer flexibel lösning vid omställning eller
ändringar av produkt. Som ingenjör 2 nämner så kan människan påbörja nästa steg medan roboten
avslutar steg 1, i detta fall iskruvning av ett stort antal skruv. Under intervjustudien nämns ofta den
eftertraktade flexibilitet som den framtida produktionen kommer att vara i behov av när det gäller
snabba och kontinuerliga förändringar i produkten. Arbetsuppgifter som idag kräver människans
flexibilitet i att veta vad produktvariation i flödet innebär kan i framtiden ersättas av en kollaborativ
lösning med ett kollaborativt system som automatiskt uppdaterar efter produkt.
När det handlar om arbetsuppgifter som rör kvalitetskontroll så borde detta falla under samtliga
tidigare kategorier. Vilken uppgift den kollaborativa roboten än används i hade det varit en stor
fördel om roboten kvalitetskontrollerar både sitt eget och människans arbete innan detaljen skickas
vidare. På ett av företagen där en kollaborativ robot implementerats för att underlätta för människan
ergonomiskt så kontrollerar även roboten kvaliteten på produkten. Precis som ingenjör 1 och 3
uttrycker så används oftast automation delvis för att uppnå en mer jämn och högre produktkvalitet.

7.3.1 Sammanfattning av möjliga människa-robot samarbeten
Det som framkom av insamlad data var att ergonomisk avlastning ofta prioriteras i tankebanorna för
kollaborativa robotlösningar. För att den kollaborativa roboten ska kunna erbjuda den flexibilitet som
43

Högskolan i Skövde
Lisa Lexe & Rebecca Nilsson

Institutionen för ingenjörsvetenskap

eftersöks i samband med en kollaborativ lösning så behöver den ha möjlighet att utföra
arbetsuppgifter i flera kategorier samtidigt. Den ska avlasta ergonomiskt samtidigt som den ska
effektivisera cykeltiden genom att agera människans tredje hand. Detta både i monteringen och
beredningen för att sedan kvalitetskontrollera både sitt eget och människans arbete innan detaljen
skickas vidare.

7.4 Framtidsvision för den kollaborativa lösningen
7.4.1 Diskussion om produktionsflödet
Som tidigare nämnt fick alla intervjuade frågan om hur de såg på huruvida en kollaborativ robot
påverkar produktionsflödet positivt eller negativt. Denna fråga gäller både framtid och nutid
eftersom vissa av dem redan hade en kollaborativ lösning i monteringen eller hade implementerat
något liknande. Även svar kring produktkvalitet hamnade under denna kod eftersom det också
ansågs påverka produktionsflödet. I figur 16 framgår det att de olika intervjupersonerna har olika
åsikter eller erfarenheter av den kollabortiva robotens påverkan på produktionsflödet. Den största
anledningen till en lite mer negativ inställning var att roboten är långsam vilket den måste vara det
för att inte utgöra en fara för människorna runtom. Däremot var många även positivt inställda till att
roboten har erbjudit eller kan erbjuda ett säkrade och bättre kvalitetsutfall. Ytterligare en anledning
enligt både ingenjör 3 och 4 var att den kollaborativa lösningen skulle kunna störa processen mindre
när något går fel eftersom det då skulle kunna finnas möjlighet för montören att snabbt flytta på
roboten och fortsätta jobba själv.

7.4.2 Diskussion om förbättringar
Ett annat område som diskuterades under intervjuerna som hölls med ingenjörerna och
produktionsteknikerna var vad de ansåg behövde förbättras eller förändras med den kollaborativa
roboten för att göra den till ett vanligare verktyg i en monteringsindustri. Här gav de intervjuade
olika svar men de flesta ansåg att systemen runtom roboten är de som är bristfälliga och inte den
kollaborativa roboten i sig. En stor gemensam nämnare mellan många av intervjuerna var
riskbedömning och CE-märkning av en kollaborativ lösning. Utöver detta var det främst robotens
medvetande om människan som diskuterades. Ingenjör 4 säger bland annat att det system som ska
finnas runt den kollaborativa roboten bör likna människans sensorsystem. Intervjupersonen nämnde
även att det ska gå att kommunicera med den i samma spektrum som människor kommunicerar med
varandra det vill säga genom att prata, lyssna och se. Detta hade möjliggjort en större samverkan och
ett mycket lättare sätt att utforma ett människa-robot samarbete.

7.4.3 Diskussion om automatiseringsprocessen
Detta område berörde endast yrkesgruppen ingenjörer eftersom området rörde dess dagliga arbete.
Varje ingenjör fick frågan om automatiseringsprocessen såg olika ut beroende på om det var en
klassisk lösning med en industrirobot som skulle konstrueras och implementeras eller en lösning med
en kollaborativ robot. Även om alla svarade på olika sätt så var de överens om att processerna skiljde
sig åt. Detta kan till kopplas samman med koden ”förbättringar” eftersom det som skiljde mest
mellan processerna är riskbedömningen och CE-märkningen för de olika lösningarna. När det
kommer till den kollaborativa lösningen så finns det inte samma inarbetade riktlinjer som det finns
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med del industriella robotarna. Det framkom även under intervjuerna att det var fler aspekter att ta
hänsyn till när en kollaborativ lösning ska riskbedömas och CE-märkas eftersom den inte är inhägnad
eller kan simuleras på samma sätt som en industrirobot. Ytterligare en aspekt som har inverkan på
automatiseringsprocessen hos den kollaborativa roboten är att riskbedömningen kan se olika ut
beroende på vilket område roboten ska tillämpas inom. Allt detta kan innebära att
automatiseringsprocessen för den kollaborativa roboten ser annorlunda ut eftersom det inte finns
samma kunskap inom området som dem de andra robotlösningarna.

7.4.4 Diskussion om den virtuella driftsättningen
Denna fråga berörde endast ingenjörerna samt produktionstekniker 3. Det som framkom här var att
alla ansåg att virtuell driftsättning var intressant och ett möjligt redskap om det hade varit lättare att
simulera de olika oförutsägbara händelserna. Ingenjör 2 nämner att ett hinder för att detta ska
användas regelbundet är att människans oförutsägbara rörelser är svåra att förutspå och simulera.
Produktionstekniker 3 nämner att ett sådant verktyg hade varit användbart innan implementeringen
eftersom det möjliggör kontroll av hastighet på både den kollaborativa roboten och människan. Ett
verktyg där roboten och människan kan simuleras tillsammans skulle underlätta riskanalyseringen
och därmed även CE-märkningen. Denna förbättring skulle alltså underlätta under
automatiseringsprocessen så väl som användandet av den kollaborativa roboten överlag.

7.5 Hållbar utveckling
Som tidigare nämnt i kapitel 1 under
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Hållbar utveckling så förklarar Gröndahl och Svanström (2011) att teknik är en viktig del för att nå ett
hållbart samhälle men även att hanteringen och producering av den måste vara hållbar. På företagen
som besöktes där kollaborativa robotar hade implementerats framgick det att detta utförts med ett
långsiktigt tänk där även den hållbara utvecklingen varit en del av projekten. Robotarna tar inte upp
mycket yta i fabriken vilket innebär att företag skulle kunna växa och automatisera utan att behöva
bygga ut eller bygga nya lokaler. Detta innebär att företag först och främst kan effektivisera
användandet av befintliga lokaler, material och resurser och inte förstora sitt ekologiska fotavtryck i
samhället.
Om den kollaborativa roboten kvalitetskontrollerar sitt eget och människans arbete innan produkten
skickas vidare skulle detta kunna bidra till att minska kassationerna. Med färre kassationer behövs
inte lika mycket råmaterial för att tillverka nya onödiga detaljer som hade kunnat undvikas. Vid
omställningen till den framtida flexibla industrin så kommer ett visst avtryck att göras på planeten.
Kollaborativa robotar kommer att behöva tillverkas i en stor mängd om efterfrågan av dem ökar
vilket skulle kräva mer material av naturen och högre föroreningar från tillverkarna. Däremot skulle
den kollaborativa roboten vara den bästa långsiktiga lösningen.
Som Gulliksson och Holmgren (2015) nämner ska alla invånare ha rätt till en god livskvalitet, detta
innefattar då även låg arbetslöshet och färre sjukskrivningar. En av fördelarna med den kollaborativa
roboten jämfört med den industriella roboten är att syftet inte är att ersätta människan. Därför
skulle en automatisering med en kollaborativ lösning inte behöva innebära att människan blir
överflödig och behöver omplaceras eller sägas upp. Utbildade människor som kan hantera och
programmera tekniken skulle istället efterfrågas vilket i sin tur skulle kunna öka antalet
vidareutbildade i samhället. Människan skulle fortfarande behövas i industrin för att i samarbete
med roboten effektivisera arbetet och lösa arbetsuppgifterna.
Implementeringen av en kollaborativ robot skulle också kunna leda till färre sjukskrivningar då den
underlättar ergonomiskt för människan i arbetet. Med en kollaborativ robot som erbjuder
ergonomisk avlastning minskar slitaget på människan både fysiskt och psykiskt. Misstänkt baksida
med den kollaborativa roboten är om avsaknaden av mänsklig kontakt i arbetet skulle försämra den
sociala hållbarheten. Detta var en av anledningarna till att frågan om inställning till arbete i ett
människa-robot samarbete ställdes under intervjustudien. Samtliga montörer från intervjustudien
ställde sig positivt till arbete med kollaborativa robotar. Att montörerna tillhörde den yngre
generationen kan bidra till den positiva inställningen då de är uppväxta med en högre interaktion
med ny teknik gentemot den äldre generationen. Skulle en större grupp i mer varierande ålder
tillfrågas så skulle resultatet för inställning kunna se annorlunda ut.
Den kollaborativa roboten som finns att köpa idag är ofta lägre i pris än den vanliga industriella
roboten. Dock kan det tillkomma fler kostnader runtomkring den kollaborativa roboten där
kringutrustning och verktyg också behöver köpas in eller skapas för att få en fullt fungerande och
säker lösning. Med en kollaborativ lösning skulle färre sjukskrivingar ske tack vare bättre ergonomi.
Mindre yta skulle behövas och mer effektiv användning av befintliga resurser skulle minska onödiga
utgifter. Detta skulle leda till en effektivisering i produktionsflödet vilket ökar det ekonomiska värdet.
Detta skulle kunna innebära att en sådan lösning i det långa loppet leder till ekonomisk hållbarhet
och större vinst. Som Dahlin (2014) förklarar så måste en balans mellan efterfrågan och tillgång
finnas vilket är en av anledningarna till varför en mer flexibel industri behövs. I dagsläget ökar
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produktvariationen och efterfrågan av skräddarsydda produkter vilket dagens industri har svårt att
möta.
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8 Slutsats
I detta kapitel framför författarna sina tanka om fortsatt arbete inom ämnet. Det innehåller också en
redovisning om arbetets syfte och mål har uppnåtts under projektets gång.

8.1 Utvärdering av syfte
Syftet med arbetet var att finna möjliga processer inom industrin där en människa och robot kan
samarbeta för att lösa en uppgift. Med hjälp av arbetets intervjustudie och litteraturstudie ska olika
användningsområden av kollaborativ robotteknik föreslås och hur existerande arbetsprocesser kan
förbättras. Nedan följer en sammanfattning på identifierade människa-robot samarbetsområden
som erhållits under projektet.
Under arbetet nämndes flera olika områden där ett människa-robot samarbete hade varit möjligt, se
Fel! Hittar inte referenskälla.. De områden som framkom med möjliga processer där ett människarobot samarbete hade kunnat existera var:


Svåråtkomligt – Arbetsuppgifter som innefattar ”pilliga” moment med exempelvis montering
av små detaljer.



Tidskrävande – Arbetsuppgifter som har en stor omfattning och tar lång tid för människan
att utföra själv.



Ergonomisk avlastning – Arbetsuppgifter som innebär försämrad ergonomisk arbetsmiljö för
människan.



Logistik – Arbetsuppgifter som rör allt runtomkring själva monteringen för att kunna utföra
arbetet.



Kvalitet – Arbetsuppgifter där produktkvaliteten kontrolleras för att minska kassationer och
omarbeten.



Produktvariation – Arbetsuppgifter som rör omställning av produkt, processinformation
samt station och verktyg inför byte av produktvariant.

För att kunna förbättra redan existerande arbetsprocesser måste systemet runtomkring uppnå en
mer intuitiv, intelligent och medveten nivå. För att kunna få en bättre samarbetsprocess behöver
roboten vara medveten om människans intentioner och människan behöver veta vad robotens nästa
steg är utan att behöva hantera för mycket information. Det framkom under arbetes gång att
roboten i sig kan betraktas som säker idag men att det är kringutrustning och verktyg som behöver
uppnå både en viss säkerhet och kollaborativ nivå.
Från arbetets resultat kunde kopplingar göras till den studerade litteraturstudien. Müller, Vette and
Scholer (2016) beskriver hur ett samarbete mellan människa och robot kan erbjuda bättre
ergonomiska förutsättningar för människan samt öka produktiviteten i monteringsprocesser.
Författarna beskriver även hur båda parters fördelar behöver utnyttjas på rätt sätt för att uppnå den
flexibilitet och effektivitet som efterfrågas.
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När det kommer till själva automatiseringsprocessen och hela implementeringen av en kollaborativ
robot så finns det idag svårigheter kring riskanalysen. Planeringsfasen förlängs då ett helt annat synoch angreppssätt krävs vid implementering och arbete med kollaborativa lösningar. Processen att
testa lösningar innan implementering är i dagsläget svårt då det inte existerar tillräckligt användbara
simuleringsverktyg. Detta kan kopplas till arbetes litteraturstudie där Fast-Berglund et al. (2016)
beskriver hur nya bestämmelser behöver utvecklas vad gäller kollaborativa miljöer för att människa
och robot ska kunna arbeta säkert tillsammans. Författarna nämner också att ny standardisering
kommer att vara nödvändigt för att nå full acceptans av kollaborativa robotar inom industrin vilket
även framkommer i resultatet för detta arbete.

8.2 Utvärdering av mål
Under detta arbete har ett underlag tagits fram på områden och arbetsuppgifter där ett människarobot samarbete hade varit möjligt. Detta underlag kan bidra vid framtida implementering eller
vidare undersökning av kollaborativa lösningar i monteringsmiljö. Nedan följer en utvärdering av de
uppsatta delmålen för projektet.
A. Extrahera kunskap från experter inom monteringsmiljö med hjälp av intervjustudier.
Detta mål uppnåddes genom den utföra intervjustudien där montörer, produktionstekniker och
ingenjörer med koppling till kollaborativa robotar och monteringsmiljö intervjuades.
B. Använda insamlad data för att identifiera möjliga människa-robot samarbeten inom
monteringsindustrin.
Den data som erhölls från intervjustudien sorterades och strukturerades efter skapade koder i
mjukvaran Dedoose. Därefter extraherades sorterad data för att sammanställa ett resultat och kunna
identifiera möjliga människa-robot samarbeten i monteringsmiljö. Flera exempel på möjliga områden
där ett samarbete hade varit möjligt framkom av insamlad data.
C. Genom undersökningen generera exempel på samarbetsuppgifter mellan människa och
robot med fokus på industrin.
Genom de områden som framkom där människa-robot samarbete var möjligt kunde förslag på
specifika uppgifter ges till en viss del. Några konkreta förslag på arbetsuppgifter kunde erhållas från
insamlad data men framförallt framkom det övergripande områden där ett människa-robot
samarbete är möjligt.
D. Med hjälp av resultatet kunna ge förbättringsförslag på nuvarande processer inom
samarbeten med kollaborativa robotar.
Genom insamlad data har förslag erhållits över förbättringsförslag när det gäller både de
kollaborativa robotar som används idag samt processerna innan implementering.

8.3 Fortsatt arbete
Fortsatt arbete bör vara att vidare undersöka de förslag på samarbetsområden som identifierats
under arbetet, men i en fysisk monteringsmiljö för att hitta specifika uppgifter. Även undersökningar
om hur flexibel den kollaborativa roboten hade kunnat bli genom att täcka flera samarbetsområden
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såsom exempelvis kvalitetskontroll, ergonomisk avlastning och logistik. För att uppnå den framtida
flexibla produktion som efterfrågas måste den kollaborativa roboten kunna utföra flera
arbetsuppgifter.
Under projektet har det även under intervjuerna framkommit att ett tillräckligt användbart
simuleringsverktyg saknas för denna form av robotlösning. För att kunna komma vidare med att
identifiera och undersöka möjliga människa-robot samarbeten hade det varit en fördel att kunna
simulera det först. Det har också framkommit att det finns vissa svårigheter kring riskanalys och CEmärkning under automatiseringsprocessen gällande kollaborativa robotar. För att kunna undersöka
och testa de samarbetsområden som tagits fram under arbetet så behöver bättre direktiv och
uppdaterade standarder av riskanalys och CE-märkning undersökas.
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Bilaga 1
INTERVJUFORMULÄR 1
FAS 1 - Introduktionsfrågor/uppvärmningsfrågor
Inledande frågor ställs för att göra intervjupersonen bekväm i intervjuarnas sällskap. Att starta en
intervju med frågor där intervjupersonen ”kan svaren” och förmodligen har en viss vana av att svara
på sen innan skapar förhoppningsvis en trygghet. Frågorna som ställs görs även i syfte att undersöka
om ålder och arbetslivserfarenhet spelar en betydande roll i inställningen mot kollaborativa
lösningar.

1. Vad arbetar du med/som?
Förväntat svar: Montör/operatör/integratör

2. Hur länge har du arbetat som ”arbetstitel”?
Förväntat svar: 0-60 år

3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?
Förväntat svar: 0-60 år

FAS 2 – Nulägesanalys
Följande frågor ställs för att undersöka i vilka arbetsuppgifter eller moment intervjupersonen
kommer i kontakt med som upplevs komplexa, dvs. - tidskrävande, kräver hög precision, arbete med
små eller tunga komponenter, svåråtkomlig montering, svårhanterlig eller icke ergonomiska moment.
Frågorna ställs också i syfte för att få en bild över intervjupersonens arbete och inställning, samt att
bygga upp inför för FAS 3.

5. Hur många olika stationer arbetar du på dagligen?
Förväntat svar: Svar > 0

6. Upplever du att någon av dina arbetsuppgifter i line tar längre tid/mer komplicerad
än dina andra arbetsuppgifter? (Komplicerad – tidskrävande/kräver hög precision/små
eller tunga komponenter/svåråtkomlig montering/svårhanterat)
Förväntat svar: JA* eller NEJ
*Vid JA:
•
•
•

Namn på station där arbetsuppgiften utförs?
Hur ser utförandet ut på stationen?
Vad är det som gör att arbetsuppgiften uppfattas som komplex och tidskrävande?
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7. Finns det någon arbetsuppgift i line där du måste arbeta i en ställning som inte
känns bra eller naturlig för kroppen för att utföra uppgiften?
Förväntat svar: JA* eller NEJ
*Vid JA:
•
•
•

Namn på station där arbetsuppgiften utförs?
Hur ser utförandet ut på stationen?
Vad är det som gör att arbetsuppgiften uppfattas ge en dålig kroppsställning?

8. TESTFRÅGA: Upplever du att det uppstår väntan på att en viss station ska bli klar
innan flödet kan fortsätta?
Förväntat svar: JA* eller NEJ
*Vid JA:
•
•
•

Namn på station där arbetsuppgiften utförs?
Hur ser utförandet ut på stationen?
Vad är det som gör att det uppstår väntan tror du?

FAS 3 - Kärnfråga
Följande fråga har valts som kärnfråga. En uppbyggnad av ämnet har genomförts via FAS 2. På denna
fråga önskas nyanserade och detaljerade svar för att samla in ett brett underlag. Frågan ställs kopplat
till målet för arbetet.

9. Om du hade haft en kollega som hade stått bredvid dig i syfte att hjälpa till, hur
hade personen kunnat assistera dig i arbetsuppgiften för att förenkla den eller
spara tid? Varför?
Förväntat svar: Nyanserat och detaljerat förslag

FAS 4 – Framtidsanalys (industri 4.0)
Följande frågor ställs för att mäta kunskap och acceptans gällande kollaborativa robotlösningar. Vi vill
även få fram intervjupersonens syn på framtida lösningar med människa-robot samarbeten inom
monteringsmiljö.

10. Har du någon bild av vad en kollaborativ robot/ människa-robot samarbeten är?
Förväntat svar: Ja eller NEJ*
(*Vid NEJ – Ge en kortfattad och enkel förklaring på vad en kollaborativ robot är och hur ett
samarbete mellan människa-robot kan se ut)

11. Hur tror du att du hade ställt dig inför att arbeta ihop med en kollaborativ robot?
Förväntat svar: Inställning, beskrivande känsla.
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12. TESTFRÅGA: Hur
produktionsflödet?
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lösning

hade
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Förväntat svar:
Positivt: Ökad effektivitet, bättre ergonomi, bättre arbetsmiljö, nyskapande och rolig
förändring, ökad kvalitet.
Negativt: Ökad stopptid vid problem vilket i sin tur ökar cykeltiden, för avancerad lösning,
onödig lösning för en onödig kostnad.

Avslutande fråga
Ställs för intervjuarnas skull, för att få ut det mesta av intervjun. Intervjupersonen får här utrymme
att tillägga önskad information.

13. Har du något att tillägga till det vi har diskuterat idag?
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INTERVJUFORMULÄR 2
FAS 1 - Introduktionsfrågor/uppvärmningsfrågor
Inledande frågor ställs för att göra intervjupersonen bekväm i intervjuarnas sällskap. Att starta en
intervju med frågor där intervjupersonen ”kan svaren” och förmodligen har en viss vana av att svara
på sen innan skapar förhoppningsvis en trygghet. Frågorna som ställs görs även i syfte att undersöka
om ålder och arbetslivserfarenhet spelar en betydande roll i inställningen mot kollaborativa
lösningar.

1. Vad arbetar du med?
Förväntat svar: Montör/operatör/integratör

2. Hur länge har du arbetat som ”arbetstitel”?
Förväntat svar: 0-60 år

3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?
Förväntat svar: 0-60 år

4. Vad gjorde du innan du började arbeta här?
Förväntat svar: Kontroll av eventuell tidigare erfarenhet.

FAS 2 – Nulägesanalys
Följande frågor ställs för att undersöka vilka arbetsuppgifter eller moment intervjupersonen kan
uppleva som komplexa, dvs. - tidskrävande, kräver hög precision, arbete med små eller tunga
komponenter, svåråtkomlig montering, svårhanterlig eller icke ergonomiska moment. Frågorna ställs
också i syfte för att få en bild över intervjupersonens arbete och inställning, samt att bygga upp inför
för FAS 3.

6. Finns det någon station där arbetsuppgiften som utförs är väldigt komplicerad
och/eller tidskrävande? (Komplicerad – tidskrävande/kräver hög precision/små eller tunga
komponenter/svåråtkomlig montering/svårhanterat)
Förväntat svar: JA* eller NEJ
*Vid JA:
•
•
•

Namn på station där arbetsuppgiften utförs?
Hur ser utförandet ut på stationen?
Vad är det som gör att arbetsuppgiften uppfattas som komplex och tidskrävande?

7. Finns det någon specifik arbetsuppgift i line där operatören/montören tvingas
arbeta i en ställning som inte är bra för kroppen?
Förväntat svar: JA* eller NEJ
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*Vid JA:
•
•
•

Namn på station där arbetsuppgiften utförs?
Hur ser utförandet ut på stationen?
Vad är det som gör att arbetsuppgiften uppfattas ge en dålig kroppsställning?

FAS 3 - Kärnfråga
Följande fråga har valts som kärnfråga. En uppbyggnad av ämnet har genomförts via FAS 2. På denna
fråga önskas nyanserade och detaljerade svar för att samla in ett brett underlag. Frågan ställs kopplat
till målet för arbetet.
8. Om du hade haft en extra person att placera ut för att assistera eller avlasta en
montör i en arbetsuppgift, vart hade du placerat personen? Varför? Förväntat
svar: Nyanserat och detaljerat förslag

FAS 4 – Framtidsanalys (industri 4.0)
Följande frågor ställs för att mäta kunskap och acceptans gällande kollaborativa robotlösningar. Vi vill
även få fram intervjupersonens syn på framtida lösningar med människa-robot samarbeten inom
monteringsmiljö.

9. Har du någon bild av vad en kollaborativ robot/ människa-robot samarbeten är?
Förväntat svar: Ja eller NEJ*
(*Vid NEJ – Ge en kortfattad och enkel förklaring på vad en kollaborativ robot är och hur ett
samarbete mellan människa-robot kan se ut)

10. Hur tror du att en kollaborativ robot i line hade påverkat ditt dagliga arbete?
Förväntat svar: Inställning, beskrivande känsla.

11. TESTFRÅGA: Hur
produktionsflödet?

tror

du

att

en

kollaborativ

lösning

hade

påverkat

Förväntat svar: Positivt: Ökad effektivitet, bättre ergonomi, bättre arbetsmiljö, nyskapande
och rolig förändring, ökad kvalitet.
Negativt: Ökad stopptid vid problem vilket i sin tur ökar cykeltiden, för avancerad lösning,
onödig lösning för en onödig kostnad.

Avslutande fråga
Ställs för intervjuarnas skull, för att få ut det mesta av intervjun. Intervjupersonen får här utrymme
att tillägga önskad information.

12. Har du något att tillägga till det vi har diskuterat idag?

v

Högskolan i Skövde
Lisa Lexe & Rebecca Nilsson

Institutionen för ingenjörsvetenskap

INTERVJUFORMULÄR 3
FAS 1 - Introduktionsfrågor/uppvärmningsfrågor
Inledande frågor ställs för att göra intervjupersonen bekväm i intervjuarnas sällskap. Att starta en
intervju med frågor där intervjupersonen ”kan svaren” och förmodligen har en viss vana av att svara
på sen innan skapar förhoppningsvis en trygghet. Frågorna som ställs görs även i syfte att undersöka
om ålder och arbetslivserfarenhet spelar en betydande roll i inställningen mot kollaborativa
lösningar.

1. Vad arbetar du med?
Förväntat svar:

2. Hur länge har du arbetat som ”arbetstitel”?
Förväntat svar: 0-60 år

3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?
Förväntat svar: 0-60 år

4. Vad gjorde du innan du började arbeta här?
Förväntat svar: Kontroll av eventuell tidigare erfarenhet.

FAS 2 – Nulägesanalys/Kärnfråga
Följande frågor ställs för att undersöka intervjupersonens erfarenhet av kollaborativa robotar. I
denna fas finns även kärnfrågan, sammanfattningsvis svar på möjliga människa-robot samarbeten i
monteringsmiljö.

6. Har du medverkat i implementering av en kollaborativ lösning i monteringsmiljö ?
Förväntat svar: Ja eller Nej
*Vid JA:
•

Vart och varför implementerades denna lösning?

•

Vilka uppgifter utför roboten?

•

TESTFRÅGA: Hur påverkade lösningen
flöde/cykeltid/arbetsmiljö/kvalitet?

•

Vad skilde sig i automatiseringsprocessen av en kollaborativ lösning
jämfört med implementering av den klassiska industriroboten?
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*Vid JA och NEJ:
•

I vilken typ av arbetsuppgifter i monteringsmiljö ser du möjlighet att använda
människa-robot samarbete?

•

TESTFRÅGA: Hur tror du att en sådan lösning skulle påverka
flödet/cykeltiden/arbetsmiljön/kvalitén?

•

Vad tror du skulle skilja sig i automatiseringsprocessen av en kollaborativ lösning
jämfört med implementering av den klassiska industriroboten?

FAS 3 – Framtidsanalys (industri 4.0)
Följande frågor ställs för att se hur intervjupersonen ser på framtidens industri 4.0. Frågorna ska ge
en bild av hur kollaborativa lösningar skulle påverka automatiseringsprocessen och eventuella
förbättringar.

7. Hur arbetar ni/skulle ni arbeta virtuellt vid implementering av en kollaborativ
robot?
Förväntat svar: Nulägesbild och framtidsbild

8. Hur skulle en kollaborativ lösning kunna testas virtuellt?
9. Hur tror du att den kollaborativa roboten måste utvecklas för att bli en vanligare
lösning i monteringsmiljö än vad den är idag?

Avslutande fråga
Ställs för intervjuarnas skull, för att få ut det mesta av intervjun. Intervjupersonen får här utrymme
att tillägga önskad information.

10. Har du något att tillägga till det vi har diskuterat idag?
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Bilaga 2
Information om intervju
Hej! Vi heter Lisa Lexe och Rebecca Nilsson och är studenter på Högskolan i Skövde. Vi studerar vår
sista termin på utbildningen och håller på att genomföra ett examensarbete. Examensarbetets titel
är ”Identifiering av möjliga människa-robot samarbeten i monteringsmiljö” och handlar om att
undersöka möjligheter för kollaborativa robotar i arbetsuppgifter i monterings-line. Vårt arbete
kommer bland annat att bygga på en intervjustudie där vi samlar in kunskap och synpunkter från
personer som arbetar inom montering, produktion och automatisering – och det är där du kommer
in!
För att vårt resultat ska bli så bra som möjligt så behöver vi din expertis inom ditt område. Intervjun
kommer att ta mellan 10-30 minuter där ett antal frågor kommer att ställas. Du kan välja att inte
svara på en fråga om du inte vill, samt välja att avbryta när som helst under intervjun. Vi kommer att
spela in ljudet under intervjun, enbart för eget bruk i syfte att kunna transkribera intervjumaterialet
så korrekt som möjligt. Du kommer att vara anonym i vårt arbete och bli omnämnd efter din
yrkestitel.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Med vänlig hälsning
Lisa Lexe & Rebecca Nilsson

Ort och datum:

Signatur:

Namnförtydligande:
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