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Abstract
The degree project is carried out at the University of Skövde in collaboration with Volvo Cars. It examined the possibilities of implementing collaborative robots on their line for the external assembly of
motors. Three alternatives for a sequence that relates to the movement of details, between the material depot and the motor, was evaluated by analyzes of the cycle times relation to the planned time.
Trial and error determines how the components could be placed in the material facade and what factors influence the outcome.
The experiments were conducted at a station in Volvo's premises for development and were limited
by the environment and the resources available in the showroom. The results do not take factors that
are specific to the working environment in the actual factory into account.
Time studies showed that humans and robots were able to perform the task within the estimated
time of 55 seconds, but this requires that components and the engine have precise positions and that
the robot moves between predetermined points. A more flexible solution is to install a camera on the
robot's wrist, but the time it takes for it to be placed at a reasonable distance from the components,
shoot and process the information means that the cycle time will be longer than the planned time. It
has also been found that cameras that load two-dimensional images are sensitive to varying light
levels and height differences, which contributes to increased vulnerability to the system.
The camera and tool model are the two factors that had the greatest impact on the outcome. They
determine how the components can be placed in the material facade and how well they were fixed
and moved.
The study includes a reflection on limitations with the current regulations linked to the standard and
CE marking. It makes it difficult to implement a collaborative robot, as it is not fully adapted for collaboration. However, it became clear that many of the limitations are justified and the collaborative
robots must be safer before they can work freely among humans.

Pontus Björk & Linda van Lith

iii

Hösttermin 2019

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Kollaborativa robotar för materialhantering

Sammanfattning
Examensarbetet är utfört vid Högskolan i Skövde i ett samarbete med Volvo Cars. Det undersökte
möjligheterna att implementera kollaborativa robotar för materialhantering på deras lina för den
yttre monteringen av motorer. Tre alternativ för en sekvens, som avser förflyttningen av detaljer mellan materialdepå och motor, blev utvärderade genom analyser av cykeltidernas förhållande till takttiden. Trial and error fastställde hur komponenterna kunde ligga i materialfasaden och vilka faktorer
som påverkade utfallet.
Experimenten är utförda på en station i Volvos utvecklingslokaler och blev begränsade av den omgivning och de förutsättningar som fanns på platsen. Resultaten tog inte hänsyn till faktorer som är specifika för arbetsmiljön i den verkliga fabriken.
Tidsstudier visade att människa och robot hann med att utföra uppgiften inom utsatt takttid på 55
sekunder, men det förutsatte att komponenter och motor hade exakta positioner och att roboten
förflyttade sig mellan förbestämda punkter. En flexiblare lösning hade varit att installera en kamera
på robotens vrist, men tiden det tog för den att placera sig på lagom avstånd från komponenterna,
fota och bearbeta informationen medförde att cykeltiden blev längre än takttiden. Det framkom att
kameror som läser in tvådimensionella bilder dessutom är känsliga för varierande ljusnivåer och höjdskillnader, vilket bidrar till en ökad sårbarhet för systemet.
Kamera- och verktygsmodell är två faktorer som hade stor inverkan på utfallet. De avgjorde hur komponenterna kunde vara placerade i materialfasaden, hur väl de blev fixerade och förflyttade.
Studien inkluderar en reflektion över begränsningar med det nuvarande regelverket kopplat till ISOstandarder och CE-märkning. Säkerhetskraven försvårar en implementering av en kollaborativ robot,
eftersom standarden inte är tillräckligt anpassad för ett samarbete. I ett samtal med en expert på
området framkom dock att många av begränsningarna är befogade och att de kollaborativa robotarna måste bli säkrare innan de kan arbeta fritt bland människor.
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Begreppslista
AGV – automatiskt styrda fordon för transporter och materialflödesapplikationer.
Cykeltid – tiden det tar för en process/operation att slutföra bearbetningssteget.
Flöde – systemet som innefattar alla processer och aktiviteter vid tillverkning av en produkt.
IMRaD – introduktion, metod, resultat och (and) diskussion. En standardmodell för rapportskrivning.
Karakuri – ett koncept för automatisering i form av mekaniska lösningar. Exempelvis genom att utnyttja gravitation.
Kittning – förberedelse genom att lägga ihop allt eller delar av det material som ska användas vid
tillverkning av en produkt.
Kollaborativ robot – en robot som samarbetar med människan. Den tar hänsyn till omgivningen och
behöver inte vara avskild med skyddsbarriärer i samma utsträckning som en industrirobot.
Lean – metod för verksamhetsutveckling. Den härstammar från Toyota och inkluderar bland annat
värderingar, förhållningssätt och förbättringsverktyg.
Linjebalansering – effektiv fördelning av operationer utmed tillverkningslinan. Resulterar i ett bestämt antal operationer.
Ställtid – tiden från det att den sista detaljen i ett parti blir klar, tills det att den första detaljen i nästa
parti blir klar.
Takttid – produktionsvolym per tidsenhet, baserat på efterfrågan.
Tillgänglighet – en procentenhet som beskriver hur stor andel av den planerade tiden som processen
har fungerat som planerat.

Pontus Björk & Linda van Lith

viii

Hösttermin 2019

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Kollaborativa robotar för materialhantering

1 Inledning
En framgångsrik implementering av en kollaborativ robot underlättar arbetet för en person som arbetar på en monteringslina. Roboten kan bidra till en bättre arbetsmiljö ur ett ergonomiskt perspektiv, genom att hämta och placera detaljer i anslutning användningsområdet. Det minskar antalet
belastande sträckningar och vridningar för montören. Samarbetet har potential att eliminera delar av
den onödiga, icke värdeadderande tiden, eftersom montören slipper förflytta sig mellan materialdepå och monteringsobjekt. Användningsområdet är dock begränsat till följd av nuvarande regelverk. Standarden för kollaborativa robotar har utökade krav på säkerhet, vilka ligger till grund för CEmärkning.

1.1 Information om företaget
Volvo har tillverkat bilar sedan 1927 (Volvo Cars 2019). Företaget var från början en del av svenska
AB Volvo (Volvo Cars 2019). År 1999 blev det uppköpt av amerikanska Ford Motor Company, för att
år 2010 bli en del av kinesiska Geely Holding (Volvo Cars 2019). Bilfabrikerna ligger i Göteborg, Gent,
Chengdu och Daqing (Volvo Cars 2019). Motortillverkningen är förlagd till Skövde samt Zhangjiakou
och karosskomponenter blir producerade i Olofström (Volvo Cars 2019).
Volvo Cars har ungefär 38 000 heltidsanställda på olika positioner i världen, varav 2000 personer
arbetar i Skövde (Volvo Cars 2019). Försäljningen sker i över 100 länder (Volvo Cars 2019).

1.2 Bakgrund – att utveckla befintlig monteringslina
Det är stort fokus på ständiga förbättringar inom företaget. Fabriken i Skövde har nyligen påbörjat
arbetet med att utveckla monteringsstationerna för den yttre monteringen. Det är ett pilotprojekt
som senare ska bli presenterat som en fysisk modell i Volvos lokaler för teknikutveckling. De som
arbetar i projektet ser över möjligheterna att installera flytande monteringsstationer, med ett golv i
rörelse. Det möjliggör en gemensam förflyttning av montör och motor, vilka blir integrerade i flödet.
Mobila robotar för transport ska transportera materialdepåer, som genom karakurilösningar ska
förse montören med rätt detaljer.
Huvuduppgiften i examensarbetet är en mindre del av det större projektet. Det består av att se över
möjligheterna att använda kollaborativa robotar på monteringsstationerna. Användningsområdet
avser komponenthantering i anslutning till monteringstillfället – för handräckning mellan materialdepå och motor.

1.3 Beskrivning av problemet
I den nuvarande linan blir motorerna förflyttade med AGV:er (automatiserat guidat fordon) mellan
monteringsstationerna. Montören står på en specifik station, med materialdepån placerad bakom
sig, se figur 1. Det medför ergonomiskt utsatta situationer i form av vridningar och sträckningar. Placeringen ökar belastningen på arbetstagarens kropp och bidrar dessutom till tidsförluster. Hämtningsmomentet innebär onödiga transporter och rörelser. Två faktorer som inom Lean blir klassade
som slöserier (Bicheno, Holweg, Anhede & Hillberg 2011).
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Figur 1. En av monteringsstationerna i fabriken i Skövde.
I den nya linan ska materialet bli levererat på en palett, på höger sida om montören. Istället för att gå
till materialdepån behöver montören endast vrida sig för att hämta materialet, placera och skruva
fast det på motorn. I examensarbetet blir ett alternativ till materialförflyttningen utvärderat, istället
för att montören vrider sig för att hämta komponenterna är det en samarbetsrobot som ansvarar för
förflyttningen mellan materialdepå och motor. Det ska minska ergonomiskt utsatta situationer.

1.4 Syftet – att utreda möjligheterna
De ansvariga på Volvo Cars vill implementera ny teknik för att utveckla montörernas arbetsmiljö. De
har som mål att implementera en kollaborativ robot på varannan monteringsstation. De ska även
sköta delar av materialhanteringen. Automatisk kittning är ett exempel på en aktivitet som kan bli
aktuell i sammanhanget. Målet är inte tidsatt, men den ansvariga projektgruppen tror att implementeringen kommer att ske inom en sjuårsperiod.
Examensarbetet ska utreda om det är möjligt att implementera kollaborativa robotar på monteringsstationerna, utan att det har för stor inverkan på effektiviteten. Arbetsmomentet består av en sekvens där den kollaborativa UR-roboten hämtar en detalj i materialdepån och placerar den vid motorn – i anslutning till den plats där den ska bli monterad av montören. Examensarbetet ska behandla
robotens möjligheter att utföra förflyttning och montage av tre specifika detaljer inom takttiden på
55 sekunder. En tid som är uträknad av medarbetare på Volvo Cars, med hänsyn till det större systemet. Det ska utreda hur komponenterna behöver vara positionerade för att roboten ska kunna
greppa dem.

1.5 Mål för takttid och placering
Sammanfattningen av målen sker enligt följande:




Besvara frågan om roboten kan arbeta inom den förbestämda takttiden.
Utvärdera hur komponenterna ska ligga i materialfasaden, för att roboten ska kunna plocka
upp dem.
Reflektera över begränsningar med dagens regelverk kopplade till uppgiften och CEmärkning.
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1.6 Avgränsningar till följd av resurser i monter
Platsen för uppgiften är avgränsad till en station i Volvos utvecklingslokaler och de förutsättningar
som finns i montern. Studien är inte baserad på ett golv i rörelse, eftersom det inte kommer vara
installerat under tiden för examensarbetet. Experimenten kan inte ske på plats i fabriken, eftersom
det påverkar tillgängligheten på den verkliga linan, som dessutom saknar en kollaborativ robot. Företaget vill kunna välja vilka detaljer studien ska ta hänsyn till och inte vara begränsade av den nuvarande monteringsföljden.
Kraven på säkerhetsåtgärder ska vara baserade på en riskanalys, vilken måste bli utfärdad av en person med utbildning inom området och med god kännedom om alla riskfaktorer på den aktuella platsen. Resultaten tar därför inte hänsyn till avvikelser och säkerhetsaspekter i förhållande till arbetsmiljön i fabriken, där motorerna monteras i större skala.

1.7 Intressenter och påverkan
Intressebalans är oftast viktigare än vinstmaximering inom ett företag (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Intressenter blir påverkade av beslut som fattas inom företaget, men företaget blir i sin
tur påverkade av hur intressenterna upplever beslutet och framför allt de aktiva val som de inblandade gör i samband med en förändring. Att merparten av intressenterna är nöjda påverkar företagets förutsättningar att finnas kvar och expandera i framtiden (Borglund, De Geer & Hallvarsson
2009).
Projektet med kollaborativa robotar på monteringsstationerna har flera intressenter, se figur 2. Begreppet innefattar de som blir påverkade eller har inflytande över projektet (Tonnquist 2018).

Figur 2. Kartläggning över några av projektets intressenter.
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En intressentanalys kartlägger personer eller grupper av människor beroende på hur viktiga de är i
sammanhanget. De blir indelade i följande tre nivåer:
1. Kärnintressenter är de personer som har drivande eller beslutande roller i projektet. De ingår
ofta i projektorganisationen (Tonnquist 2018). I det aktuella fallet med en implementering av
kollaborativa robotar är det främst projektgruppen, som arbetar med att utveckla monteringsstationerna, som är beställare och kärnintressenter. Cheferna som har anknytning till
den aktuella monteringslinan hör också till denna grupp. De som ansvarar för examensarbeten på Högskolan i Skövde blir även de klassade som kärnintressenter, eftersom de måste
försäkra sig om att projektet är i enighet med kursmålen.
2. Primärintressenter är de som blir påverkade i hög utsträckning och oftast är mycket angelägna om att ha inflytande över projektet (Tonnquist 2018). I det aktuella fallet med robotimplementeringen är montörer, lagledare och underhållsansvariga exempel på personer som
hör till denna grupp, eftersom förändringarna kommer att förändra deras arbetsmiljö. Fabriken i Skövde är en stor arbetsplats. Fackföreningarna har stort inflytande över verksamheten,
därför är även de primärintressenter.
3. Sekundärintressenter är de med mindre intresse av projektet och som inte har samma behov
av att vara med och påverka det (Tonnquist 2018). I det aktuella fallet med robotimplementeringen är kunderna som köper bilarna och den större organisationen på Volvo Cars exempel på sekundärintressenter. De kommer antagligen inte att bli påverkade av att monteringslinan byggs om. Leverantörer av råmaterial tillhör också denna grupp i de fall de endast blir
berörda av ändrad kvantitet på leveranserna.
Diskussionsdelens kapitel om hållbar utveckling behandlar intressenter i förhållande till ett ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt perspektiv. Det innehåller exempel på hur några av intressenterna blir
påverkade av en implementering av en kollaborativ robot.

1.8 Rapportstruktur och disposition
Dispositionen följer en modell vid namn IMRaD, där bokstäverna står för introduktion, metod, resultat och diskussion, se figur 3. Strukturen anses underlätta för läsaren och säkerställer att alla delar
finns med (KTH 2017).

Figur 3. Rapporten följer en bestämd struktur.
Hållbar utveckling har ett eget kapitel, eftersom Högskolan i Skövde har åtagit sig att utbilda och
motivera sina studenter att utföra sina uppgifter på ett hållbart sätt (Högskolan i Skövde 2012). Det
sker bland annat genom att medvetandegöra miljönyttan via utbildningarna (Högskolan i Skövde
2012). Policyn är ett förhållningssätt där verksamheten ska främja en hållbar utveckling.
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2 Teoretisk referensram
Följande kapitel redogör för ämnen som är relaterade till uppgiften. Teoridelen bistår bland annat
med kunskap gällande automatisering, säkerhet, arbetsmetoder och ergonomiska aspekter.

2.1 Industriell montering
Montering innebär att två eller flera komponenter blir sammanfogade till en produkt. Det finns två
former av montering – permanent sammansättning och mekanisk montering (Groover 2015). Ett
exempel på permanent sammansättning är svetsning. Exempel på mekanisk montering är sammanfogning med skruv eller bult (Groover 2015).

2.1.1 Monteringslina – flera monterings stationer
En monteringslina består av flera efterföljande operationer. En baskomponent utgör grunden i montaget och blir transporterad mellan olika anhalter (Groover 2015). Stationerna är utrustade med
verktyg och vid varje stopp blir en eller flera nya detaljer sammanfogade med baskomponenten
(Groover 2015).

2.1.2 Manuell monteringslina
Vid en manuell monteringslina står det en arbetare vid varje station och utför en eller flera monteringsuppgifter. Arbetsstationerna är designade för att montörerna ska kunna arbeta stående eller
sittande (Groover 2015). Transport mellan stationerna sker vanligtvis via ett mekaniserat system,
vilka går att dela in i tre kategorier (Groover 2015). Systemen är kontinuerliga, synkroniserade eller
osynkroniserade (Groover 2015). Ett kontinuerligt system har ett rörligt monteringsband, vilket förflyttar materialet under tiden montören arbetar. Linan stannar inte vid stationerna och montörerna
måste därför följa efter produkten. I ett synkroniserat system sker produktförflyttningen samtidigt på
alla stationer och för att systemet ska fungera får ingen operation överskrida den förbestämda takttiden (Groover 2015). Vid osynkroniserad transport lämnar produkten stationen först när arbetet är
slutfört. Det resulterar ofta i köer mellan stationerna, men i gengäld är systemet bättre på att hantera variationer (Groover 2015).

2.1.3 Automatisk monteringslina
En automatiserad monteringslina innebär att en eller flera monteringsprocesser blir utföra av automatiserade maskiner. Processerna är fördelade på ett antal monteringsstationer (Groover 2015).
Varje station har maskiner som distribuerar material för montering. Lösningen kräver ett system för
att hantera den slutliga produkten (Groover 2015).
Det går att effektivisera processer genom att tillämpa automatiseringslösningar (Hågeryd, Björklund
& Lenner 2002). Företagens behov och resurser varierar, vilket medför olika grader av automatisering (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002). Systemen är indelade i olika nivåer beroende på automatiseringsgrad (Groover 2015).
Manuella system är utformade för manuellt arbete, vilket innefattar ett fåtal handverktyg, se figur 4
(Groover 2015). Arbetstagaren utför uppgifterna med enklare verktyg, vilka saknar elektrisk drivning.
Exempel på sådana verktyg är skruvmejslar och hammare (Groover 2015).
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Figur 4. Visualisering av manuell process (tolkat efter Groover).
Människa-maskinsystem är baserade på ett samarbete mellan människa och maskin, där en arbetstagare utför uppgifterna med hjälp av elektrisk utrustning, se figur 5 (Groover 2015). Många gånger
går produktionen snabbare, vilket ställer höga krav på planeringen av separata aktiviteter (Groover
2015). Logistiska problem kan påverka hela kedjan negativt. Flexibiliteten är beroende av att allt fungerar som förväntat. Det är avgörande för hur framgångsrika produktionslösningarna blir i slutändan.

Figur 5. Visualisering av kombinerad manuell och automatiserad process (tolkat efter Groover).
Automatiserade system innebär att maskiner utför uppgifter oberoende av människas inverkan, se
figur 6 (Groover 2015). En förprogrammerad styrenhet, exempelvis en PLC (Programmable Logic Controller), kontrollerar hela eller delar av händelseförloppet. Människans arbetsuppgifter blir att planera, utvärdera och förbättra processerna samt ingripa vid oförutsedda händelser (Groover 2015).
Automatiska system förekommer i två nivåer, semi- och fullt automatiserade (Groover 2015).
Semiautomatiserade system innefattar maskiner som oftast sköter sig själva, men som emellanåt
behöver uppassning (Groover 2015). En människa kan exempelvis behöva ladda eller lossa de detaljer som maskinen bearbetar. Semiautomatiserade maskiner behöver kontrolleras minst en gång per
cykel (Groover 2015).
En fullt automatiserad maskin arbetar självständigt under längre perioder. Den klarar av att upprepa
cykeln, utan att en människa behöver utföra några uppgifter i anslutning till den (Groover 2015).
Underhåll är nödvändigt för att den ska bibehålla sin förmåga att utföra krävd funktion (Hagberg &
Henriksson 2010).
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Figur 6. Visualisering av automatiserad process (tolkat efter Groover).

2.2 Anledningar att använda industrirobotar
Industrirobotar består av ett antal axlar och leder. Kombinationen skapar flexibilitet, eftersom manipulatorn kan utföra komplexa rörelser, vilket är användbart inom industrin. Robotar kan kommunicera med andra maskiner och sensorer i sin omgivning, vilket medför att de kan fatta beslut och anpassa arbetet efter förändringar (Groover 2015). Roboten kan bli programmerad för att utföra flera
industriella operationer, som exempelvis svetsning och materialhantering (Groover 2015). Några
anledningar till att använda robotar i produktion är:
1. De kan arbeta i farliga situationer och obekväma miljöer.
2. De kan utföra repetitiva arbetsuppgifter mer konsekvent än en människa.
3. De kan underlätta för människan genom att utföra påfrestande arbetsuppgifter, exempelvis
moment som kräver upprepade tunga lyft.
Industriella robotar kan utföra många olika arbetsuppgifter, bland annat inom följande områden
(Groover 2015):
1. Materialhantering: roboten flyttar material från en plats till en annan. Ett exempel på det är
när roboten tar ett objekt från en pall och lägger det på en rullbana. Det kan uppstå problem
om produkterna är placerade på olika positioner. Det kräver att roboten har alla positioner
inprogrammerade, eller att den klarar av att beräkna var respektive produkt är placerad.
2. Maskinbetjäning: roboten fyller en maskin med basmaterial och plockar ut färdiga produkter.
3. Bearbetnings operationer: roboten utför ett arbete på produkten, exempelvis svetsning eller
målning.
4. Montering: roboten sammanfogar objekt med varandra.
5. Inspektion: roboten utför en kvalitetskontroll på produkten.

2.3 Kollaborativa robotar
Kollaborativa robotar syftar oftast på robotar som inte behöver vara instängda i celler och kan arbeta
tillsammans med en människa (Bauer, Bender, Braun, Rally & Scholtz 2016). Det går även att använda vanliga industrirobotar för kollaborativa operationer, men det kräver att de är försedda med
extra säkerhetsutrustning (Vysocky & Novak 2016). Kollaborativa robotar är tillverkade i mjukare
material till exempel plast. Alternativt har de en beläggning av skummaterial för att öka säkerheten
(Vysocky & Novak 2016). Kollaborativa robotar är konstruerade på ett sätt som förhindrar att fingrar
kan bli klämda samt sladdar och slangar är placerade inuti roboten (Vysocky & Novak 2016).
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Robotkollaboration innehåller olika mycket interaktion och går att dela in i fem nivåer (Bauer et al.
2016):
1. Cell: roboten är instängd i en cell och operatören har inte tillgång till robotens arbetsområde
under tiden den är igång. Det innebär att det inte förekommer något samarbete mellan robot och människa.
2. Samexistens: robot och operatör har egna arbetsytor, utan att roboten är instängd i en cell.
Det innebär att det inte förekommer någon interaktion mellan robot och människa.
3. Synkroniserad: robot och operatör delar arbetsyta, men arbetar inte på den delade arbetsytan samtidigt.
4. Samarbete: robot och operatör delar arbetsyta och kan arbeta samtidigt i den gemensamma
zonen. Däremot utför de inget arbete på samma produkt.
5. Samverkan: robot och operatör delar arbetsyta och utför arbetet samtidigt på en detalj.
Det finns olika sätt att implementera en robot, för att göra den säkrare och möjliggöra ett manuellt
arbete i närheten av den. Den kan exempelvis underlätta för arbetaren vid tunga lyft med metoden
‘’Hand guiding’’ (Vysocky & Novak 2016). Det innebär att en operatör kan styra roboten för att plocka
upp detaljer, utan att själv bli utsatt för tunga laster. Metoden kräver att operatören håller i ett död
mans grepp, som avbryter operationen om något skulle gå fel.
Det finns två alternativ för den som behöver använda en robot utan säkerhetsgaller. Det första är ett
säkerhetsgraderat övervakat stop, som innebär att roboten stannar om en människa går in i dess
arbetsområde (Vysocky & Novak 2016). Det andra alternativet består av hastighet och separationsövervakning och förutsätter att robotens arbetsyta är uppdelad i flera segment (Vysocky & Novak
2016). Området är övervakat med kameror och robotens hastighet minskar om arbetaren beträder
ett av segmenten (Vysocky & Novak 2016).

2.4 Automatisering inom industrin
Automatiserade system kan utföra en operation utan att alla delmoment är beroende av en människa (Groover 2015). Uppdelningen av systemet sker i tre olika kategorier: fixerad, programmerbar
och flexibel automation (Groover 2015).
Fixerad automation innebär att maskinerna i systemet är byggda för att utföra en specifik process.
Maskinerna är vanligtvis tillverkade för att utföra en enklare rörelse (Groover 2015). Fixerade system
har hög produktivitet, men är svåra att anpassa efter olika produktvarianter med många variationer.
Programmerbar automation innebär att maskinerna kan bli omprogrammerade om för att utföra
flera skilda processer. Programmerbara system använder maskiner som är utformade för att klara av
att producera olika produktvarianter, men har inte möjlighet att producera i samma höga takt som
fixerade system (Groover 2015).
Flexibel automation innebär att systemet har möjlighet att producera olika produkter utan långa
omställningstider. Det kräver att det är liten eller ingen variation mellan produkterna (Groover 2015).
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2.5 God ergonomi på arbetsstationen
Ergonomi är en tvärvetenskaplig disciplin, med kunskap från olika forskningsområden som berör
människan (Dul & Weerdmeester 2008). Ämnet behandlar förståelsen för interaktionen mellan människor och andra delar i ett system (IEA 2019).
Ergonomi innefattar organisatoriska, fysiska och mentala aspekter i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket
2019). De blir anpassade efter människans optimala förutsättningar, för att minimera risken för
olycksfall och ohälsa (Arbetsmiljöverket 2019). De ansvariga måste utvärdera arbetssituationen ur ett
helhetsperspektiv, för att sedan kunna planera och organisera arbetet samt säkerställa att det kan bli
utfört på ett optimalt sätt (Arbetsmiljöverket 2019). Ergonomin är ofta utformad efter grupper av
människor, vars förutsättningar liknar varandra (Dul & Weerdmeester 2008). Det ger ett resultat som
passar de flesta, men som inte är optimalt för alla målgrupper. Det är därför viktigt med information
om den förväntade användaren (Dul & Weerdmeester 2008).
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska försäkra sig om att platsen är utformad på ett sätt
som möjliggör gynnsamma ställningar och rörelser för de anställda (Mathiassen, Munck-Ulfsfält &
Nilsson 2014). Det är bra att undvika återkommande arbetsuppgifter, som kräver kraftansträngningar, vriden eller böjd bål samt sker över axel- eller under knähöjd (Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson 2014). Allmänna krav finns utskrivna i Arbetmiljölagen, som är utformad för att skapa en god
arbetsmiljö samt för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen (SFS 1977: 1160).
Arbetsrelaterade belastningsskador är klassade som ett av de största hoten mot den europeiska
folkhälsan (Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson 2014). En stor del av sjukskrivningarna beror på
belastningsbesvär i muskler och leder (Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson 2014). Transportmedelstillverkning och tillverkning i metall står högst upp på Arbetsmiljöverkets (2012) lista över antalet
anmälda belastningsskador. Det går att förebygga belastningsskador genom bättre ergonomiskt utformade arbetsplatser, vilket även skulle göra dem mer lämpade för personer som redan har en nedsatt arbetsförmåga (Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson 2014).
Belastningsnivå är relaterat med exempelvis arbetsplatsens fysiska utformning, hur repetitiva uppgifterna är, vikter och kraftkrav (Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson 2014). De ansvariga behöver
vidta åtgärder baserat på utfallet inom de olika områdena.

2.6 Standardiserat arbete
Standardiserat arbete beskriver det för tillfället bästa, kända sättet att utföra en specifik arbetsuppgift på (Petersson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman 2009). Det resulterar i till ett kontinuerligt lärande av de egna processerna, vilket bidrar till förutsägbarhet och underlättar upptäckandet av
avvikelser (Petersson et al. 2009). Standardiserat arbete är en förutsättning för att kunna arbeta med
ständiga förbättringar, utan dokumentation är det svårt att utvärdera arbetet och enklare att falla
tillbaka tidigare rutiner (Bicheno, Holweg, Anhede & Hillberg 2011). Metoderna måste vara uppdaterade. Det ska ske regelbundet och i samband med att någon effektiviserar processen (Bicheno et al.
2011).
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En metodstandard beskriver en manuell process (Petersson et al. 2009). Att uppgiften alltid blir utförd på samma sätt bidrar till effektivitet (Petersson et al. 2009). En genomtänkt arbetsmetod ger
jämnare och bättre kvalitet samt är säkrare och mer ergonomisk att utföra för arbetstagaren, eftersom den är utvärderad innan implementeringen sker (Petersson et al. 2009). Produktens konstruktion påverkar hur metodstandarden är utformad (Petersson et al. 2009).

2.7 CE-märkning inom industrin
Maskiner är den bakomliggande orsaken till många arbetsskador, därför är det viktigt att samtliga
maskiner på marknaden är CE-märkta (Arbetsmiljöverket 2015). Symbolen försäkrar användaren om
att tillverkaren eller importören intygar att produkten uppfyller EU:s (Europeiska unionens) grundläggande krav för säkerhet, hälsa och miljö (Arbetsmiljöverket 2018), se figur 7. Det är ett handelsmärke som gör det tillåtet att sälja produkten fritt över EU:s nationsgränser (Arbetsmiljöverket
2018).

Figur 7. CE-märket står för säkerhet, hälsa och miljö.
I de flesta fall är det tillverkaren som ansvarar för att kraven blir uppfyllda, förutsatt att köparen inte
ändrar konstruktionen (Arbetsmiljöverket 2018). Maskiner som är producerade innan år 1995 saknar
CE-märkning, eftersom maskinföreskrifterna trädde i kraft först när Sverige gick med i EU (Arbetsmiljöverket u.å.). Det kräver att arbetsgivaren undersöker och riskbedömer maskinen, för att vidta relevanta åtgärder och sedan följa upp utfallet (Arbetsmiljöverket 2018). Arbetsgivaren är alltid skyldig
att bistå arbetstagarna med en bra arbetsmiljö, där ingen riskerar att skada sig (Arbetsmiljöverket
2015). Ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med skyddsombud och övrig personal ska
bedöma, åtgärda och följa upp det som kan utgöra säkerhetsrisker (Arbetsmiljöverket 2015).
I ett system som innefattar flera maskiner blir den enskilda maskinens märkning otillräcklig, eftersom
samtliga delar blir klassade som en enhet (Arbetsmiljöverket 2018). Det kompletta systemet måste
nå upp till kraven för en egen CE-märkning (Arbetsmiljöverket 2018). De ansvariga på arbetsplatsen
måste därför utfärda en ny riskbedömning, eftersom de ansvariga inte kan förlita sig på att det större
systemet är lika säkert som varje enskild maskin. En CE-märkning kräver även att det finns dokumentation, nödvändiga skyltningar, märkningar, bruks- och underhållsanvisningar (Arbetsmiljöverket
2018).
En CE-märkning blir utfärdad på plats i fabriken, med alla ingående maskiner i monteringslinan (Arbetsmiljöverket 2018). Märkningen sker i enighet med standarden, vilken behandlar kraven för den
nya linan. En riskbedömning ligger till grund för vilka hastigheter roboten får ha i olika områden, hur
skyddsbarriärerna ska vara utformade samt i vilka sammanhang företagets anställda får bruka den.
Arbetsmiljöverket utför marknadskontroller riktade mot tillverkare, importörer och distributörer, för
att försäkra sig om att de följer reglerna (Arbetsmiljöverket 2018). Maskiner, personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar är exempel på produkter som blir kontrollerade,
för att säkerställa att de innehar CE-märkning och uppfyller säkerhetskraven (Arbetsmiljöverket
2018).
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3 Litteraturstudie
Följande kapitel redovisar tidigare forskning inom liknande områden. Litteraturstudien är baserad på
forskningsprojekt, vetenskapliga artiklar och tidigare examensarbeten. Den behandlar ämnen som
möjliga samarbeten, anledningar till en robotimplementering, säkerhet och linjebalansering. I slutet
av varje underkapitel finns en analys över hur artikeln är relaterad till det som sker i examensarbetet.

3.1 Metod för uppgiftsfördelning
Malik och Bilberg (2019) har tagit fram en metod för att bestämma uppgiftsfördelningen mellan arbetare och kollaborativa robotar. En poängsättning av monteringsattributen låg till grund för uppgiftsfördelningen (Malik & Bilberg 2019). Komponenterna fick poäng i olika kategorier, vilka är baserade på hur bra en robot kan hantera dem. Till exempel fick komponenterna högre poäng om de
vägde mindre och om de var lätta att greppa. Kategorierna avsåg komponent, säkerhet, montering,
fastsättning, frammatning av detaljer och övrigt. Enligt metodiken ska uppgiftens automatiseringspotential bli bestämd genom en undersökning av varje moment på en monteringsstation. Uppgifterna blir uppdelade mellan arbetare och robot, vilket skapar en balanserad arbetsbörda. Metodiken är
användbar för monteringsceller där produkterna har samma design. Artikel beskriver att med standardisering kan flera produktfamiljer automatiseras (Malik & Bilberg 2019). Författarna avslutar artikeln med en rekommendation om att framtida projekt bör undersöka produktiviteten. Det finns behov av att identifiera de faktorer som påverkar den kollaborativa robotens möjligheter att utföra ett
arbete.
Ämnena i artikeln är relaterade till examensarbetet eftersom de behandlar fördelningen av uppgifter
mellan människa och kollaborativ robot på en monteringsstation. I examensarbetet sköter roboten
handräckningen och människan monteringsmomenten och uppgifterna är inte baserade på samma
faktorer som i artikeln, däremot så återkommer diskussionen runt en balanserad arbetsbörda i kapitlet som avser människans respektive robotens väntetider.

3.2 ABB Yumi-robot för montering
Bejarano, Ferrer, Mohammed och Martinez (2019) har byggt upp en monteringsstation, för ett samarbete mellan en människa och en ABB Yumi-robot. I sin artikel illustrerar de hur arbetet var planerat
med avseende på monteringsprocessen, arbetsstationens uppbyggnad, implementeringen och valideringen. Montaget avsåg en hopsättning av en låda (Bejarano et al. 2019). Artikel beskriver fördelar
och utmaningar vid en implementering av en kollaborativ robot. Exempel på fördelar är möjligheten
att programmera kollaborativa robotar genom demonstration och att de kan förenkla människans
arbete (Bejarano et al. 2019). Exempel på utmaningar, till följd av en implementering av en kollaborativ robot, är höga investeringskostnader jämfört med att använda arbetare (Bejarano et al. 2019).
De måste arbeta med reducerad hastighet och har begränsad lastkapacitet (Bejarano et al. 2019).
Artikel beskriver också att kollaborativa robotar behöver ha extra säkerhetsanordningar och att utvecklingen måste fortgå för att de ska kunna mäta sig med vanliga industrirobotar – utan att utsätta
människor för fara (Bejarano et al. 2019).
Artikel ger en insikt i fördelarna med kollaborativa robotar och i vilka avseenden det finns förbättringspotential. Arbetet är relaterat till examensarbetet eftersom det ger en vidare bild av vad som
krävs för en implementering.
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3.3 Gripare för säker interaktion
Salvietti, Iqbal och Prattichizzo (2020) har skrivit en artikel där de introducerar begreppet bilateralt
haptiskt samarbete som ett nytt paradigm för samarbetsuppgifter med kollaborativa robotar. Artikeln behandlar förpliktelser mellan olika parter och effekterna av beröring och kroppsrörelser. De
använder griparen Cogripper, vilken är utformad för att garantera en säker interaktion. Roboten får
indata genom en enhet som operatören har på sitt finger. Det medför att griparen kan anpassa sina
rörelser, som avser funktionen som öppnar och stänger verktyget, till föremålet som den ska greppa.
Forskarna utförde tre användarstudier. Resultatet visade att tiden för en samarbetsuppgift minskade
till följd av en bättre kontroll av grepptätheten.
En risk med griparen som figurerar i examensarbetet är att den riskerar att klämma operatören. Artikeln bekräftar problematiken och visar att området är under utveckling. Den indikerar att det går att
reducera tiden det tar att utföra moment, utan att det går ut över säkerheten. Reflektionen är användbar om det blir aktuellt med en implementering av en kollaborativ robot på Volvo Cars.

3.4 Riskanalyser för säker interaktion
Vicentini, Askarpour, Rossi och Mandrioli (2020) har skrivit en artikel där de föreslår en specifik riskanalysmetodik för samarbetsapplikationer. Den är baserad på välkända standarder och går ut på att
automatisera traditionella riskanalysmetoder, genom välbeprövade verifieringstekniker. Systemet
ska upptäcka farliga situationer redan i planeringsstadiet av nya system. Det ska säkerhetsställa en
säker gemensam arbetsyta för mänskliga operatörer i de situationer de samarbetar med en robot.
Enligt författarna klarade metoden av att införliva, automatisera och förbättra befintliga standardiserade tillvägagångssätt för säkerhetsbedömning.
Artikeln är aktuell för examensarbetet eftersom den behandlar ett alternativt sätt att utföra en riskbedömning. Riskerna måste bli utvärderade innan en implementering kan bli aktuell på Volvo Cars
monteringsstationer.

3.5 Möjliga samarbeten för människa och robot
Lexe och Nilsson (2019) identifierade möjliga samarbeten för människa och robot i sitt examensarbete inom produktionsteknik. De fokuserade på arbetsuppgifter där den kollaborativa roboten och
människan assisterar varandra på en gemensam yta. De avgränsade projektet genom att utelämna
de uppdrag där robot och människa utförde uppgifter parallellt – utan att integrera med varandra.
Intervjuer med montörer, produktionstekniker och ingenjörer på två olika företag resulterade i sex
tänkbara kategorier för lämpliga samarbeten. De kom fram till att robot och människa bör samverka
för att underlätta moment som är svåråtkomliga, tidskrävande och ergonomiskt påfrestande. Fokus
låg på arbetsuppgifter som rör logistik runt monteringsstationen, kvalitetskontroller och förberedelser inför omställ till följd av produktvariation. Resultatet av studien visade att det var störst intresse
för att installera kollaborativa robotar i sammanhang där de kan erbjuda ergonomisk avlastning för
människan. Exempelvis vid tunga lyft, obekväma arbetsställningar samt repetitiva och monotona
moment, som är fysisk och psykisk påfrestande. De konstaterade att det måste finnas flera användningsområden för en kollaborativ robot, för att bidra till en flexibel lösning i ett större tillverkningssystem. Resultatet blev ett fåtal konkreta förslag på arbetsuppgifter för möjliga samarbeten, med fokus
på generella områden. Lexe och Nilsson (2019) rekommenderade ett fortsatt arbete med att identifiera mer specifika uppgifter i en fysisk monteringlina.
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Ett viktigt konstaterande i sammanhanget var att flera av intervjupersonerna hade en negativ inställning till eller erfarenhet av den kollabortiva robotens påverkan på flödet genom tillverkningskedjan.
Argumentet var främst att roboten var långsam, till följd av att den inte skulle utgöra en fara för
människor i dess omgivning. Deltagarna påpekade även att det fanns en viss problematik kring processen för riskbedömning och CE-märkning, vilka grundar sig på en standard som de inte ansåg var
tillräckligt anpassad för sammanhanget. De framhävde att det inte bara är den kollaborativa roboten
som behövde bli bättre, utan även angränsande stödsystem.
Diskussionerna i examensarbetet bidrar till en inblick i hur tankarna går bland de som arbetar på
olika positioner inom industrin. Det tar upp relevanta perspektiv gällande kollaborativa robotars användningsområde, tillgänglighet och säkerhetsbegränsningar. Problematiken runt säkerhetsföreskrifter ligger till grund för det tredje målet i denna studie.

3.6 Anledningar till robotimplementering
Fem forskare undersökte hur installationen av kollaborativa robotar har påverkat effektiviteten och
hur robotlösningarna har blivit accepterade hos företag (Bauer et al. 2016). Studien avser 25 fall där
roboten redan var i produktion och roboten hade blivit implementerat hos andra företag. Termen
“lightweight robot” förekommer i studien och syftar på robotar som kan arbeta utan att vara instängda i en cell och tillsammans med en arbetare (Bauer et al. 2016).
Den största anledningen till satsningen på kollaborativa robotar var för att öka effektiviteten för operationerna (Bauer et al. 2016). Studien visar att det främst handlar om att förbättra ergonomi, kvalitet och flexibilitet.
Enligt studien var ergonomiska faktorer den största orsaken till att använda kollaborativa robotar.
Oavsett om målet var att minska tiden arbetarna spenderar i obekväma ställningar, påfrestande miljöer eller med att utföra monotona arbeten visar studien att målet var uppnått i de allra flesta fallen.
Information under planeringsfasen underlättade i arbetet med att få de anställda att acceptera roboten. Studien tyder inte på att en implementering resulterar i några ekonomiska förbättringar (Bauer
et al. 2016).
Forskarna berättar om att säkerhetsstrategin var baserad på hur arbetaren skulle interagera med
roboten, där de flesta bestod av samexisterande lösningar. Enligt studien använde inte en tredjedel
av robotarna några extra säkerhetsanordningar, eftersom de ansvariga ansåg dem vara tillräckligt
säkra i och med att de kunde anpassa sina hastigheter och krafter (Bauer et al. 2016).
Studien ger en inblick i varför företag har investerat i kollaborativa robotar och att förbättrad ergonomin var en stor anledning till en implementering. Det är tydligt att de kollaborativa robotarna blev
betraktade som tillräckligt säkra för att vara en del av samexisterande lösningar. Forskningsresultatet
motiverar en implementering som inte bidrar till ekonomiska förbättringar, vilket blir berört i denna
studies diskussionsdel.
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3.7 Från manuella monteringsstationer till ett robotsamarbete
Författarna Andersson och Hovbjer (2019) identifierade möjliga moment som en kollaborativ robot
kunde utföra i en manuell monteringslina i sitt examensarbete. De undersökte olika arbetsuppgifter
på en enklare arbetsstation. De fokuserade på moment som var monotona och tungt belastade. Studien resulterade i fyra moment som roboten kunde utföra. Det var inspektion, lyftning av kåpa, placering av kåpa, och skruvdragning.
Studien uppmärksammade två ergonomiskt utsatta moment. Det första var ett tungt lyft som arbetaren gjorde över 50 gånger per skift och det andra var ett montage med skruvdragare som arbetaren
gjorde över 1000 gånger per skift. Arbetssekvensen som Andersson och Hovbjer (2019) tog fram
bekräftade att roboten kunde utföra arbetena.
Resultatet av studien blev två förslag till en station och en ny arbetssekvens. I båda utförandena var
roboten placerad mittemot arbetaren. Det fanns en plan över hur materialet skulle bli serverat till
roboten. Materialet skulle anlända bredvid arbetaren eller vara placerat bakom roboten. Under studien tog Andersson och Hovbjer (2019) fram en metod för en specifikation av en HRC-station. Metoden är tänkt att hjälpa företag med att implementera kollaborativa robotar.
Examensarbetet ger en förståelse över vilka arbetsmoment som roboten hade kunnat ta över från
arbetaren. Mest aktuellt i relation till detta arbete är arbetsuppgiften som innebär att förflytta
material mellan materialdepå och arbetare, vilket ligger till grund för arbetssekvensen i det första
målet i denna studie.

3.8 Säkerhet och användningsområden
Sex forskare har skrivit en artikel om projektet “Robo-partner” (Chryssolouris, Makris, Michalos, Misios, Spiliotopoulos & Tsarouchi 2014). De beskriver hur industrirobotar kan höja kvaliteten och reducera genomströmningstiden på monteringsstationer. Artikeln behandlar de problem som kan uppstå på stationer som inte är helt automatiserade, eftersom säkerhetsriskerna ökar i och med att
människan arbetar intill roboten. Ett samarbete mellan en robot och människa är fördelaktigt eftersom det kombinerar människans flexibilitet med robotens precision. Författarna nämner sex
forskningsområden, som de undersöker för att kunna implementera samarbetslösningar på vanliga
arbetsplatser.
Det första området beskriver interaktionen vid ett samarbete. Det skulle exempelvis kunna handla
om en monteringsoperation, vilken är uppdelat i olika samarbetsnivåer. De undersökte följande tre
nivåer.
1. I den första nivån arbetar robot och människa på olika monteringsarbeten, men delar på arbetsområdet. Kraftreducering, syn och närvarosensorer resulterar i att arbetsområdet blir
säkert, utan att det krävs staket eller annan säkerhetsutrustning.
2. I den andra nivån sker handräckningen av material via en mobil robot, som förser arbetaren
med rätt komponenter. Roboten reducerar tiden som tidigare gick åt till att hämta detaljer
(Chryssolouris et al 2014).
3. I den tredje nivån blev samma monteringsarbete utfört av både robot och människa. Kombinationen av människans och robotens färdigheter resulterade i att arbetet kunde bli utfört
på ett mer effektivt sätt (Chryssolouris et al. 2014).
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Det andra forskningsområdet gäller säkerhet. Det nuvarande regelverket kräver att industrirobotar
är avgränsade från människan, vilket vanligen sker med staket (Chryssolouris et al. 2014). Artikel tar
upp behovet av att hitta nya metoder för att skydda en arbetare som upprätthåller sig i anslutning till
en robots arbetsområde. Roboten skulle exempelvis kunna anpassa sin hastighet i samband med att
avståndet till människan blir mindre. En av de största utmaningarna är att säkerhetsanordningen
måste vara godkänd i enighet med aktuella standarder och EU-lagstiftningen (Chryssolouris et al.
2014).
Det tredje forskningsområdet avser planeringen av de moment som ska bli utförda under ett samarbete mellan en robot och en människa. Målet är att planeringen ska säkerställa att båda parter har
en hög sysselsättningsnivå (Chryssolouris et al. 2014). Artikel tar upp att det måste ske med hänsyn
till flera aspekter. Till exempel måste det finnas en tydlig kravspecifikation för såväl robot som människa och monteringsprocesserna måste vara uppdelade dem emellan (Chryssolouris et al. 2014).
Simulering kan förutse ergonomiska förbättringar och möjligheterna för en implementering.
Det fjärde arbetsområdet behandlar robotprogrammering. Artikel nämner flera innovativa sätt för
att programmera robotarna. Till exempel via röststyrd programmering eller genom att robotsystemet
kan uppfatta programmerares rörelser. Människans oförutsägbarhet kan dock komma att påverka
utfallet (Chryssolouris et al. 2014).
Det femte området som “Robo-partner” undersöker är användning av mobila enheter – som en assistent till arbetaren (Chryssolouris et al. 2014). De mobila enheterna ska minska antalet icke värdeskapande aktiviteter och på så sätt effektivisera flödena. Fördelen är att det minskar den fysiska
belastningen på arbetaren, som får komponenterna levererade i anslutning till arbetsstationen. Enheten kan också säkerställa att arbetaren får rätt detalj, vilket minskar behovet av att arbetaren behöver kontrollera instruktionerna (Chryssolouris et al. 2014). Enheten kan rapportera när den hämtar
material från lagret, med hjälp av sensorer.
Det sjätte och sista forskningsområdet handlar om hur metoderna bör bli implementerade, för att
resultera i en hög flexibilitet. Robo-partner avser att inte använda lösningarna som till exempel applikationer av PLC-programmering. Applikationerna kommer att kräva mycket tid för att förändra arbetsprocessen, som i sin tur kan resultera i höga kostnader (Chryssolouris et al. 2014).
I artikel finns en fallstudie för att utvärdera teknikerna inom forskningsområdena. I studien hade
arbetaren möjlighet att styra roboten genom gester och ljudkommandon (Chryssolouris et al. 2014).
Flera arbeten blev utförda av roboten, vilket kunde minska cykeltiden (Chryssolouris et al. 2014).
Roboten kunde dessutom ta över belastande arbetsuppgifter och underlätta för arbetaren. Artikel
avslutar med att en säker kollaborativ miljö och användbara tekniker kräver mycket arbete (Chryssolouris et al. 2014).
Artikel ger en inblick i vilka områden forskarna behöver arbeta mer med. Den tar upp säkerhetsaspekter och problemet med säkerhetsanordningarna i relation till standarderna. Artikel förstärker
relevansen av reflektionen kring säkerheten i mål tre. Den ger också en förståelse för att roboten kan
assistera arbetaren genom handräckning av material, vilket motiverar den kollaborativa robotens
användningsområde i detta examensarbete.
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3.9 Kollaborativa robotar och säkerhet
Vysocky och Novak (2016) skrev en artikel om kollaborativa robotar inom industrin. Industrirobotar
arbetar i farliga situationer eller får ta över ergonomiskt utsatta uppgifter. Industrirobotar kan utföra
arbeten snabbare och mer exakt än en människa, vilket gör att företag i länder med hög personalkostnad kan konkurrera med länder som har billig arbetskraft (Vysocky & Novak 2016). Enligt artikel
kan industrirobotar öka produktiviteten och kvaliteten på produkterna, men om säkerhetsreglerna
ignoreras blir det farligt att arbeta i anslutning till robotarna (Vysocky & Novak 2016). Artikeln beskriver fyra sätt för kollaborativa robotens interaktion med okända föremål. Det första är att larma när
något är innanför arbetsområdet. Det andra är att roboten stannar. Tredje sättet är att roboten gör
en motsatt rörelse i de fall den skulle kollidera med objektet. Det sista är att roboten ändrar sin bana
för att undvika kollision (Vysocky & Novak 2016).
Artikeln tar upp säkerhetsaspekter hos robotar inom industrin (Vysocky & Novak 2016). Industrirobotar behöver vara instängda i celler och ingen personal får vara inne i cellen medan roboten är i produktion. Enligt artikel måste nyttolasten och hastigheten vara begränsade för att det ska vara möjligt
med ett samarbete mellan människa och robot. Artikeln fortsätter med att kollaborativa robotar har
en nyttolast på cirka tio kg (kilogram) och en maxhastighet på 250 mm/s. Kollaborativa robotar är
tillverkade utan vassa kanter och har inga ställen där fingrar riskerar att bli klämda. Vissa delar av
robotarna är tillverkade av plast eller har en beläggning av skummaterial (Vysocky & Novak 2016).
Dessutom är sladdar och tryckluftsslangar täckta eller placerade inuti roboten, för att förhindra att
de skadas.
Om kollaborativa robotar är installerade på fel sätt kan de nå hastighets- och kraftnivåer liknande de
hos industrirobotar, vilka kan överstiga de i säkerhetsföreskrifterna (Vysocky & Novak 2016). Det är
viktigt att rätt åtgärder blir vidtagna under programmeringen. Säkerheten hos roboten beror också
valet av verktyg. Det vill bland annat säga det gripdon, den kamera och de sladdar som roboten är
försedd med (Vysocky & Novak 2016). Objekt med vassa kanter kan också utgöra ett hot mot säkerheten. En del av robotens arbetsuppgifter förbjuder samtidig interaktion med människor, exempel på
sådana arbetsuppgifter är svetsning och borrning (Vysocky & Novak 2016).
Artikeln ger en inblick i hur viktig det är med säkerhetsaspekter kring robotar. Den tar upp hur olika
kollaborativa robotar kan implementeras för att bli säkrare och hur konstruktionen kan resultera i
inbyggd säkerhet. Problematiken runt säkerhetsrestriktioner ligger till grund för det tredje målet i
denna studie.

3.10 Linjebalansering för kortare cykeltider och förbättrad ergonomi
En balansering av en monteringslina sker genom att dela upp monteringsuppgifter på olika stationer,
för att på så sätt skapa ett jämnt och effektivt flöde. Bortolini, Faccio, Gamberi & Pilati (2017) föreslår
en ny balanseringskonfiguration i en av sina artiklar. Optimeringsprocessen går ut på att skilja
materialhantering från moment som avser sammanfogning av en eller flera komponenter. De föreslår en funktion, som kan koppla en tidsförlust till plockmomentet, med hänsyn till aspekter som
komponentens vikt och utformning. Syftet med den nya modellen är att den ska sänka takttiden och
eliminera ergonomiskt utsatta situationer, vilka enligt författarna är ett resultat av uppdragets utförande och de aktiviteter som är relaterade med plockning av komponenter. Forskningsresultatet
inkluderar även en plan för den optimala placeringen för varje komponent, på de lediga platserna
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mellan monteringsstationerna. Optimeringsmodellen blir validerad genom en fallstudie på en monteringslina för köksmaskiner. Resultatet av balanseringen blev en minskning av ergonomiska risker med
36 procent, med bara en tvåprocentig ökning av takttiden.
Den optimala placeringen för varje komponent skulle kunna bidra med nya ingångar i det andra målet för komponenternas placering i materialfasaden, men eftersom artikeln endast behandlar manuell hantering fyller den inte samma funktion. Den ger istället en bild av att det finns ett behov av att
eliminera tidskrävande plockmoment av svårgreppade detaljer, vilket sker i examensarbetet där
plockmomentet utförs av en kollaborativ robot. Balansering är också ett aktuellt ämne i sammanhanget, eftersom det blir behandlat i resultatet av det första målet, för robotens möjligheter att hålla
takttiden och val av sekvens.
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4 Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är en central del i arbetet, eftersom en installation av en kollaborativ robot påverkar faktorer för ekologisk-, social- och ekonomisk utveckling. En installation av en kollaborativ robot,
med dagens teknik, kommer i många fall inte att öka marginalerna mellan inkomster och utgifter.
Värdet visar sig främst i ergonomiska aspekter och den bidrar till en innovativ arbetsmiljö. Den minskar kraven på arbetstagarens fysiska förutsättningar, vilket skapar en jämställdare arbetsplats.
Nedan följer en teoretisk del. Ämnet återkommer i diskussionsdelen, som behandlar hur en implementering av en kollaborativ robot kan påverka personerna, företaget och samhället i anslutning till
arbetsplatsen.

4.1 Kort om hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett normativt, tvärvetenskapligt område för strategier och måluppfyllnad. Det
handlar om att uppnå en balans mellan ekonomiska-, sociala- och ekologiska aspekter och bidra till
en värld med goda förutsättningar, se figur 8.
"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Brundtlandkommissionen 1987).
En lösning är endast hållbar om den uppnår hållbarhet inom samtliga tre områden (Dahlin 2014).

Figur 8. Tre dimensioner av hållbar utveckling, tolkning av Dahlin (2014).
Den 25 september 2015, vid FN:s toppmöte I New York, antog världens stats- och regeringschefer 17
globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling (Regeringskansliet 2016). Mellan år 2016-2030
ska länderna använda handlingsplanen för att leda världen mot en rättvis och hållbar framtid (Regeringskansliet 2016). Målen ligger till grund för det arbete som ska avskaffa extrem fattigdom, främja
fred och rättvisa, lösa klimatkrisen samt minska ojämlikheter och orättvisor för alla människor i hela
världen (Regeringskansliet 2016).
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4.2 Ekologisk hållbarhet
Företag är beroende av en välmående planet, eftersom allt råmaterial utvinns från naturen. All konsumtion och produktion har sin grund i natursystem och ekosystemtjänster, såväl för varor som inom
tjänstesektorn (Mårtensson & Westerberg 2017). Ur ett större perspektiv ligger det i alla företagares
intresse att värna om naturen med dess resurser. Ekologisk hållbarhet är en grundförutsättning för
att företag ska kunna arbeta vidare med social- och ekonomisk hållbarhet (KTH 2019). Hållbar, ekologisk utveckling kräver att företaget analyserar, synliggör och förändrar de situationer som har en
negativ inverkan på miljön (Mårtensson & Westerberg 2017). Det finns lagar och offentliga styrsystem för att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll.
Det tolfte målet, som är en del av ramverket i Agenda 2030, är ett exempel på hur världen ska bli
ekologiskt hållbar. Det behandlar hur konsumtion och produktion ska verka för en ansvarsfull användning av naturens resurser samt för att minska påverkan från skadliga kemikalier, med hänsyn till
de ekosystemstjänster som ligger till grund för verksamheten (Regeringskansliet 2015a).

4.3 Social hållbarhet
Social hållbarhet är den dimension som bevakar den enskilda individens behov, såväl fysiska som
psykiska (KTH 2019). Aspekter som rättvisa, tillit, makt och rättigheter påverkar till en persons upplevelse av välbefinnande samt möjlighet att prestera efter satta förväntningar (KTH 2019). Det är viktigt att ständigt vidta åtgärder för att skapa ett stabilt samhälle, som arbetar för trygghet och andra
mänskliga rättigheter samt som begränsar fattigdom (Dahlin 2014). Samhällets utveckling är beroende av att människor är vid god hälsa och kan nå sin fulla potential (UNDP 2015). Det tredje målet,
som är en del av ramverket i Agenda 2030, är ett exempel på hur världen ska arbeta för att uppnå
social hållbarhet. Målet behandlar den plan som ska bidra till att alla människor kan leva ett hälsosamt liv, oavsett var i livet de befinner sig och vilka utmaningar de står inför (Regeringskansliet 2017).
Företag blir allt mer exponerade och kraven på att redovisa sitt ansvar ökar gentemot ägare, anställda, kunder, leverantörer och samhället (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Det är viktigt att
vidmakthålla förtroendet på marknaden och hos allmänheten, eftersom den sociala hållbarheten är
en förutsättning för ekonomisk- och ekologisk hållbarhet (KTH 2019). Förutsättningarna varierar i
olika delar i världen. Utvecklingen är dock positiv, i och med att välfärden ökar i många länder (Dahlin
2014).
Åsikter, värderingar och politisk agenda är några av de faktorer som påverkar möjligheterna att
uppnå social hållbarhet (Dahlin 2014). Svag demokrati, korruption, organiserad brottslighet och fattigdom är några av orsakerna till att arbetsförhållandena är sämre i en del länder (Dahlin 2014).
Mänskliga rättigheter och den individuella friheten blir åsidosatta till förmån för uppfyllande av kortsiktiga mål, något som exempelvis påverkar en person som är anställd i en fabrik (Dahlin 2014).
Svenska företag har andra problemområden, där är det främst den psykosociala arbetsmiljön som
anses påfrestande för arbetstagaren (Dahlin 2014). Stress, bristfälligt ledarskap och utsatthet har
generellt störst negativ inverkan på den anställde, även om fysiska faktorer som luftkvalitet och buller också har betydelse för upplevelsen av välbefinnande (Dahlin 2014).
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Sjukskrivningar genererar höga kostnader för samhället, exempelvis bestående av sjukersättning,
vård och omskolning (Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson 2014). Det skapar problem för den enskilda individen i form av utebliven lön och smärta. Företaget i sin tur tappar arbetskraft och påverkas av kostnader som är förknippade med det.

4.4 Ekonomisk hållbarhet
Världen blir allt mer globaliserad och konkurrensen ökar i och med att det blir fler företag på marknaden (Briggert se Werner 2006). Förutsättningarna varierar mellan länderna och för många svenska
företag handlar det om att kunna erbjuda kvalitet och flexibilitet för att vinna marknadsandelar
(Briggert se Werner 2006). Kostnaderna måste minska i alla led, utvecklingstiderna måste kortas och
förädlingsprocesserna anpassas för att kunna hantera variation (Briggert se Werner 2006). Många
väljer att automatisera delar av sina fabriker, delvis för att bli av med höga kostnader förenade med
arbetskraft (Briggert se Werner 2006). Automatiserade lösningar är dock dyra i inköp och bidrar till
att företag binder stora delar av sitt kapital.
Ekonomisk hållbarhet handlar om att använda befintliga resurser på ett sådant sätt att det genererar
ett värde, utan att de bli utarmade (Dahlin 2014). Lönsamhet kräver såväl lång- som kortsiktiga mål,
även om metoderna kan komma att stå i konflikt med varandra – det som bidrar till lönsamhet på
lång sikt är inte alltid lika effektivt ur ett kortare tidsperspektiv (Dahlin 2014). Ekonomisk hållbarhet
kräver att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan samt att företagarna gör kapitalinvesteringar, som på sikt kan generera intäkter från verksamheten (Dahlin 2014).
Ekonomisk tillväxt har både negativ och positiv inverkan på en hållbar utveckling. Ökade inkomster
tyder på en stark efterfrågan och bidrar till ett ökat behov av naturresurser, vilket har en negativ
inverkan på den ekologiska hållbarheten (Dahlin 2014). En ökad efterfrågan ställer krav på effektivare
produktionssystem, vilket gynnar den tekniska utvecklingen (Dahlin 2014). De nya systemen måste
vara utformade på ett sätt som genererar i fler produkter, till lägre kostnader. Det kräver resurssnålare system, som minskar den negativa påverkan på miljön (Dahlin 2014). Naturen får tillfälle att
återhämta sig från den miljöförstöring som redan skett, vilket har en positiv inverkan på den hållbara
utvecklingen (Dahlin 2014).
Ekonomi kan ses som ett stort kretslopp, där pengarna måste vara i rörelse för att fungera som en
överenskommelse ur ett större perspektiv. Anständiga arbetsvillkor gynnar förutom den enskilde
individen även hela samhället. Det är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling, därför är
det ännu viktigare att värna om arbetstagarens rättigheter (UNDP 2015). Över hälften av världens
arbetstagare arbetar under tveksamma förhållanden, med exempelvis låga löner, bristfällig utbildning och utan skydd av socialförsäkringar (UNDP 2015). Det måste tillkomma fler arbetstillfällen,
eftersom den globala arbetskraften förväntas öka med 800 miljoner människor de kommande 20
åren (UNDP 2015). De nya arbetena måste dessutom vara hållbara ur ett socialt och ekologiskt perspektiv (FN 2015). Det åttonde målet, som är en del av ramverket i Agenda 2030, är ett exempel på
hur världen ska bli ekonomiskt hållbar. Anständiga arbetsvillkor, goda förutsättningar för entreprenörskap och innovation ska bidra till långsiktig ekonomisk tillväxt som gynnar hela samhället (Regeringskansliet 2015b).
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5 Metoder
Följande kapitel redogör de metoder och strategier som blir tillämpade för att besvara frågorna i
målen. Arbetet är indelat i fyra steg, se figur 9. Metoderna är uppdelade i enighet med projektets tre
mål, vilka behandlar om roboten kan arbeta inom den förbestämda takttiden, utvärderar av hur
komponenterna kan ligga i materialfasaden och reflekterar över de begränsningar som dagens regelverk medför.

Figur 9. Arbetsgång för måluppfyllnad.

5.1 Planering – teori och litteraturstudie
Den teoretiska delen behandlar relevanta ämnen, med avseende på arbetsområdet i projektet. Litteraturstudien bidrog till nya insikter innan examensarbetet var påbörjat. Litteraturstudien grundar sig
på forskningsprojekt, vetenskapliga artiklar och tidigare examensarbeten.

5.2 Experiment för takttid – klockstudier
Det finns olika metoder för att mäta arbetssekvenser. Ett sätt är att använda stoppur (Andersson,
Audell, Giertz & Reitberger 1992). Metoden kräver att arbetsmomenten är indelade i olika operationssteg, med tydliga avgränsningar för vad som ingår i respektive moment (Andersson et al. 1992). I
annat fall riskerar tiderna att bli felaktiga. Det är svårt att mäta korta intervall, som inte överskrider
0,1 minuter (Andersson et al. 1992). Kontinuitets- och nollställningsmetoden är två sätt att mäta
tiden det tar att utföra specifika moment (Andersson et al. 1992). Kontinuitetsmetoden avser en
klockning av hela observationen, där tiderna bli uträknade i efterhand (Andersson et al. 1992). Nollställningsmetoden avser nya klockningar mellan varje operationssteg (Andersson et al. 1992). Nollställningsmetoden är smidigare eftersom den ger direkta mätvärden, men kontinuitetsmetoden har
högre noggrannhet eftersom den inte är lika beroende av observatörens reaktionstid (Andersson et
al. 1992). Båda tillvägagångssätten kräver en prestationsbedömning av den person som utför arbetet. (Andersson et al. 1992). I annat fall är det svårt att avgöra om tiderna kan representera det som
sker i den dagliga verksamheten, när arbetet blir utfört under längre perioder av flera olika arbetstagare. Att utföra relevanta prestationsbedömningar kräver långvarig träning (Andersson et al. 1992).
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Projektets mål gällande takttid är baserat på arbetsmätning med stoppur. Mätmetoden avgjorde om
människa och robot klarade av att utföra monteringsuppgiften inom utsatt takttid på 55 sekunder.
Klockning skedde på hela och delar av den fullständiga monteringssekvensen. Klockan blev nollställd
mellan varje tidtagningstillfälle. Första mätningen i varje experiment blev borträknad, eftersom kameran tog längre tid på sig för att identifiera detaljerna.

5.3 Experiment för takttid – analyser
Resultatet bygger på ett medelvärde av flera mätningar, för ökad noggrannhet. Mätningarna är dokumenterade i ett Excel-ark, med medelvärde och spridning som uträknade parametrar, se bilaga 2.
Resultaten är sammanfattade i fyra diagram – ett för varje sekvens och ett som innehåller en sammanställning av alla cykeltider. Differensen mellan takt- och cykeltiden för operationen talar om hur
väl roboten klarade av att utföra uppgifterna innan motorn gick vidare i flödet.

5.4 Experiment för komponenternas placering – trial and error
Trial and error är främst associerat med inlärningsmetoder för djur (Pearce 2008). I grunden handlar
det om att testa sig fram och eliminera mindre effektiva eller felaktiga metoder (Pearce 2008). Utvecklingen fortgår i och med att bra metoder blir belönade (Pearce 2008).
Projektets mål gällande komponenternas placering i materialdepån blev besvarad genom experiment
som testade om griparen klarade av att plocka upp komponenterna från olika positioner i materialdepån. Upprepade försök gav en bild av hur komponenterna kunde vara placerade för att roboten
skulle kunna hämta dem.

5.5 Experiment för komponenternas placering – analyser
Ett fullständigt svar skulle kräva extremt många experiment. Resultatet är därför baserat på generella
regler. Exempelvis hur komponenterna kunde vara placerade i förhållande till varandra samt lådans
kanter. Resultatet innehåller en analys av den gripare och kamera som roboten var försedd med,
eftersom de påverkade utfallet i studien.

5.6 Reflektion över CE-märkning – ISO och kommentar från expert
ISO (International Organization for Standardization)-standarden ISO/TS 15066:2016 för kollaborativa
robotar ligger till grund för den reflektion som behandlade de begränsningar CE-märkning och andra
säkerhetsåtgärder medför. Kollaborativa robotar följer ett utökat regelverk, därför är delar av reflektionen även baserad på standarden ISO 10218:2011, för integration av robotsystem. En kommentar
från en person som arbetar med standarder och CE-märkning gav en bild av hur befogade han anser
att säkerhetskraven är och hur standarden förhåller sig till verkligheten.

5.7 Reflektion över CE-märkning – reflektion
En sammanfattning av de uppgifter som har kommit fram vid granskningen av ISO-standarderna
samt under samtalet med experten gav insyn i hur säkerhetsåtgärderna kan begränsa systemet. Reflektionen skedde med exempel från standarden, som blev satta i relation till monteringsstationen i
experimenten.
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6 Genomförande
Kapitlet innehåller nödvändig information om experimentens uppbyggnad och förutsättningar. Informationen ligger till grund för uppgifterna som blir behandlade i kapitlet för resultat.

6.1 Stationsutformning – avstånd och placeringar
Arbetsstationen var utrustad med en UR10-robot, en motor och en materialdepå, med tre komponenter placerade i lika många lådor, se figur 10.

Figur 10. Arbetsstationens utformning.
Motorn var fastsatt på en anordning kallad torn. I den verkliga fabriken är höjden anpassad för den
enskilde montören, men på experimentstationen hamnade monteringshöjden alltid på 900 mm.
Materialdepån hade ett hyllplan, vars bakre sektion var 40 mm högre än den främre. Bredden var
1200 mm, vilket gav en lutning på två grader, se ekvation 1. Lutningen symboliserade nivåskillnader i
det större monteringssystemet, vilka uppstår när materialet blir hämtat från ett ställage där förflyttningen sker med hjälp av höjdskillnader, transportrullar och gravitation. Materialvagnens framkant
var placerad på 600 mm avstånd från robotens bas.

𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

40 𝑚𝑚

1200 𝑚𝑚
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6.2 Komponenter – tre motordelar
Experimenten utgick från tre specifika komponenter. De bestod av en oljekylare, en hjälpkonsol och
ett termostathus, se figur 11.

Figur 11. De tre komponenterna som blev monterade.
Det var stor variation i samtliga komponenters utformning, vilket försvårade en fixering med samma
verktyg. Oljekylaren och hjälpkonsollen var tillverkade i aluminium, där hjälpkonsollen hade en något
borstad yta. Termostathuset var i svart, blank plast. Alla komponenter vägde runt ett kilo, se tabell 1.
Tabell 1. Vikt för komponenter.

Komponent
Oljekylare
Hjälpkonsol
Termostathus

Vikt (kg)
0,74
1,14
0,24

6.2.1 Fixeringspunkter för oljekylaren
Verktyget klarade av att greppa oljekylaren från flest positioner om den angrep detaljen i anslutningsrören. Enligt uppdragsgivaren var det ett godkänt alternativ, eftersom verktyget inte deformerade detaljen. Att greppa oljekylaren på dess kort- och långsidor var i många fall inte möjligt, eftersom komponenterna var placerade utmed kanterna på lådan och verktyget var för stort för att
kunna passera mellan dem samt mellan olika komponenter i samma låda. I den verkliga fabriken är
oljekylaren förpackad i något djupare lådor, med komponenterna staplade i två lager, se figur 12.
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Figur 12. Djupa lådor försvårade hämtningen i det undre lagret.
Högre väggar på lådorna försvårade åtkomsten för roboten, eftersom griparen riskerade att slå i lådans vägg när den skulle plocka upp detaljerna. Alternativet var att greppa detaljerna på insidan av
anslutningsrören, vilket ökade avståndet mellan gripare och lådans vägg vid hämtningstillfället, se
figur 13.

Figur 13. Tillgängligare angreppspunkter när de inte är placerade på komponentens ytterkanter.

6.2.2 Fixeringspunkter för hjälpkonsol
Hjälpkonsolens angreppspunkter var placerade utmed detaljens långsidor. Roboten lyfte hjälpkonsolen med stöd från verktyget, vilket hjälpte till att stabilisera den annars svårbalanserade detaljen, se
figur 14. Den fick ett fast tag och var därför mindre sårbar för felgrepp, exempelvis till följd av lutningen på materialdepån. Att använda verktyget som stabilisator var inte är optimalt eftersom det
blev kantstött. Det påverkar inte funktionen, men det genererar vassa kanter som riskerar att skada
de som hanterar verktyget. Det finns också en risk för att smuts och mindre partiklar ska fastna i den
skrovliga ytan.
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Figur 14. Komponenten fick balans med stöd från verktyget.

6.2.3 Fixeringspunkter för termostathus
Termostathuset hade sina angreppspunkter högt upp på detaljen, se figur 15. Den cirkulära formen
krävde att verktyget greppade komponenten på exakta positioner, i annat fall riskerade termostathuset att glida ur greppet.

Figur 15. Termostathuset hade högt placerade angreppspunkter.

6.3 Experimentutformning – robotens möjligheter att hålla takttiden
Den kollaborativa roboten blev online-programmerad, med mjukvaran PolyScope. Sekvensen bestod
av följande steg:
1. Roboten hämtar en komponent i materialdepån.
2. Roboten placerar komponenten på eller ovanför motorn.
3. Montören skruvar fast komponenten (momentet är inte medräknat i klockstudier som endast avser robotens arbetsinsats).
Sekvensen blev upprepad tre gånger – en gång för varje komponent. Människan och roboten arbetade parallellt under delar av arbetet, även om utfallet var beroende av att det skedde på ett synkroniserat sätt. En klockstudie avsåg robotens sekvens och en annan avsåg hela operationen. Människans arbetsuppgifter var exkluderade i de mätningar som jämförde tre alternativ för förflyttningsmetoder, eftersom tiden för manuellt arbete skulle komma att variera i större utsträckning. Tiden
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det tog för människan att montera detaljerna var istället inkluderad i beräkningarna gällande om
hela operationen hann bli utförd inom utsatt takttid. Varje detalj blev tillskriven en förväntad monteringstid, istället för att monteringen skedde på plats i Volvos utvecklingslokaler, se tabell 2. Värdena
var baserade på tidsstudier från den verkliga fabriken, där momentet blev utförda av erfarna montörer. Åtgärden var tänkt att öka sannolikheten för att montagen skulle kunna representera en prestation i den dagliga verksamheten.
Tabell 2. Medelvärdet för monteringen av specifik detalj.

Komponent
Oljekylare
Hjälpkonsol
Termostathus

Tid (s)
15
15
10

6.3.1 Enklare förutsättningar
De första experimenten skedde under enklare förutsättningar. Den kollaborativa roboten hade ingen
kamera installerad och rörde sig mellan förbestämda punkter, där komponenterna blev hämtade och
placerade på två bord. Tanken var att resultaten skulle fungera som en referensram i förhållande till
de problem som uppstod i de mer komplexa miljöerna, där roboten fick sin input från kameran samt
där komponenterna blev förflyttade mellan lutande, trängre utrymmen i materialfasad och platsen
de blev monterade på motorn.

6.3.2 Tre scenarion
Montaget av de tre detaljerna skulle ske inom utsatt takttid på 55 sekunder. Antalet moment som
var beroende av kameran påverkade möjligheterna att hinna utföra alla monteringsuppdrag innan
motorn fortsatte i flödet. Studien jämförde takttiden för följande tre scenarion, där resultatet är baserat på 30 repetitioner av respektive sekvens:
1. Identifiering med kamera vid hämtning och placering. Användning av kameran vid båda tillfällena – vid hämtning i materialdepå och vid lämning på motorn, se bilaga 1 och 3. Kameran
hittar komponenter och monteringsplatser utan att de har exakta positioner
2. Hämtning med hjälp av kamera, placering med hjälp av punkter och montör. Roboten hämtar detaljerna med hjälp av kameran, för att vid en punkt ovanför placeringsstället bli försatt
i ett fritt läge, se bilaga 1 och 4. Arbetstagaren tar tag i roboten och för ner den till monteringsstället. Montören får komponenterna levererade framför sig, men får själv positionera
dem på motorn. Kameran hittar komponenter och lämningsplatser utan att de har exakta
positioner.
3. Hämtning och placering på förbestämda positioner via punkter. Kameran är helt bortkopplad och roboten hämtar och lämnar detaljerna på förbestämda punkter, se bilaga 1 och 5.
Det kräver att alla komponenter ligger på exakta positioner i materialdepån och att motorn
står på samma ställe varje gång.
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6.3.3 Bestämda platser underlättar jämförelser
Roboten hämtade komponenterna på samma plats i alla experiment. En komponent av varje sort var
placerad i mitten av varsin lådas framkant i förhållande till roboten, se figur 16.
ROBOT

Figur 16. Komponenternas placeringar under experimenten för takttid.
De bestämda platserna möjliggjorde en jämförelse av tiderna i de olika experimenten, eftersom mätningarna skedde under samma förutsättningar. Det gav en bild av hur lång tid operationerna tog i
förhållande till takttiden. Det verkliga systemet skulle haft större variation, eftersom flera komponenter skulle varit placerade i samma låda, med olika avstånd från robotens verktyg och lämningsplats.
Motorn var också placerad på en bestämd position, vilket medförde att även lämningen kunde ske
under samma förutsättningar. Nackdelen var att kameran i det aktuella fallet inte kunde läsa in flera
detaljers position åt gången. Den var tvungen att ta ett nytt kort innan varje hämtningstillfälle, vilket
tog längre tid än om den hade kunnat läsa in flera positioner åt gången.

6.3.4 Hastigheter och säkerhet
Roboten utförde uppgifterna i en maxhastighet på 250 mm/sekund, vilken var reducerad vid hämtnings- och lämningstillfällena. De sex förflyttningarna mellan materialdepå och motor skedde med en
rörelse i robotens leder, vars hastighet anges i grader. Roboten rörde sig i en maxhastighet på
90°/sekund. Det är oklart hur hastigheten förhåller sig till de tillåtna värdena i en riktig fabrik, eftersom den exempelvis varierar beroende på olika avstånd och höjder i förhållande till människan. En
sådan utredning är komplex och måste bli utförd av en person med mer kunskap om det specifika
området och faktorer i miljön där robotinstallationen ska ske. Experimenten tog därför inte hänsyn
till högsta tillåtna hastighet, med avseende på säkerhetsföreskrifter.
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6.3.5 Ordning för minskad väntan
Det var viktigt att montör och robot inte blockerade varandras rörelsevägar, därför var ordningen
baserad på placeringsställets avstånd från människan, se figur 17. Montaget skedde i följande ordning:
1. Oljekylare
2. Hjälpkonsol
3. Termostathus

Figur 17. Arbetssekvens för att undvika kollisioner.
Samarbetet ställde krav på ett standardiserat arbetssätt, i annat fall skulle montör och robot arbeta
osynkroniserat, vilket skulle påverka möjligheterna att hålla takttiden. Rekommendationen blev därför att roboten skulle hämta den första detaljen, som montören skruvar fast undertiden roboten
hämtar och placerar nästa detalj, se figur 18.

Figur 18. Spagettidiagrammet visar relationen mellan människans och robotens rörelser.
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Under tiden montören monterar den sista detaljer i sekvensen påbörjar roboten arbetet med att
hämta och placera den första detaljen på nästa motor. Roboten slipper vänta in montaget av den
sista detaljen och montören slipper att invänta placeringen av den första, vilket ökar utnyttjandegraden av både robot och människa. Arbetssättet är mindre tidskrävande, än om robot och människa
alltid jobbar med samma motor. Det kräver dock att packningarna, vilka ska vara placerade under
den första detaljen, redan har blivit monterade i en tidigare operation, se figur 19.

Figur 19. Packningarna bör vara förmonterade.

6.4 Experimentutformning – komponenternas placering i materialfasaden
Experiment som testade olika positioner på komponenterna i materialfasaden avgjorde hur de kunde
vara placerade för att roboten skulle kunna hämta dem.
Komponenterna blev upplockade ur lådor med måtten 550 x 350 mm. De låg i samma ordning som
de blev monterade, se figur 20:
1. Oljekylare
2. Hjälpkonsol
3. Termostathus

Figur 20. Komponenternas placering i materialfasaden.
Experimenten var utformade på två olika sätt. I den första metoden blev roboten placerad över den
aktuella komponenten för att manuellt, med hjälp av styrreglagen, bli nerförd till detaljen. Resultatet
blev därför främst baserat på hur komponenterna kunde vara placerade med avseende på verktyget.
I den andra metoden var det kameran som vägledde roboten. Manipulatorn tolkade kamerabilden,
för att sedan bestämma hur den skulle hämta detaljen. Resultatet visade hur komponenterna kunde
vara placerade med avseende på kamerans kapacitet. De två olika metoderna kompletterade
varandra. Experimenten blev upprepade ett obestämt antal gånger, tills det fanns en tydlig bild över
hur respektive komponent kunde vara placerad.
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6.4.1 Kamera för flexibilitet
Roboten var försedd med en kamera i merparten av experimenten, modell Q-01869 av märket Robotiq. Den var monterad på robotens vrist precis över verktyget, varifrån den läste av omgivningen. Den
identifierade komponenterna och deras orientering samt platsen de skulle bli monterade på. Funktionaliteten var begränsad av att kameran endast kunde läsa in tvådimensionella bilder. Till skillnad
från ett tredimensionellt perspektiv hade kameran svårt att anpassa sig till nivåskillnader och komplexa detaljer i komponenternas utformning eller position.
Kameran tog nio foton från olika vinklar, för att lära sig känna igen en detalj. ”Edge Score” visade
sannolikheten för att det var rätt detalj. Det var fördelaktigt att väja ut en mindre yta för ändamålet,
jämfört med att fota hela komponenten. Ett avgränsat område ökade chansen att det blir rätt, eftersom det minskade likheterna mellan olika komponenter och ökade tillförlitligheten, se figur 21.

Figur 21. En mindre identifieringsyta ökade tillförlitligheten.
Det minskade även problematiken kring komponenter som kameran uppfattade som symmetriska.
Det var viktigt att ytan var tillräckligt stor för att inkludera en specifik detalj på komponenten. I de fall
samma detalj förekom på flera ställen fick kameran svårt att veta vilket av ställena den skulle fokusera på och riskerade att tolka bilden på ett felaktigt sätt. Ett för litet identifieringsområde ökade
risken för att det skulle hamna i ett skymt läge, vilket gjorde att komponenten blev svår att hitta i
situationer där de låg i oordning. De kunde dölja identifieringsområden på den egna- och omkringliggande komponenter, framförallt till följd av nivåskillnader och att komponenterna hade hamnat
ovanpå varandra. I de fall en hög detalj dolde sina egna identifieringsområden på ett lägre plan
kunde det bli avhjälpt genom att välja ett nytt område högst upp på detaljen, förutsatt att området
alltid hamnade högst upp vid avläsningstillfället. Varierade detaljernas position var det istället bättre
att byta vinkel på kameran och på sätt få ett bättre sökområde i förhållande till identifieringspunkterna.

6.4.2 Verktyget är inte optimalt
Verktyget som fanns till förfogande var en elektrisk gripare av modell RG6 från On robot, se figur 22.
Enligt tillverkaren är det framtaget för att plocka och placera detaljer med olika storlek och form (On
robot 2019).
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Figur 22. Verktyg till robot.
I experimenten framkom det att griparen klarade av att greppa och förflytta samtliga tre komponenter mellan materialdepå och motor, men att den inte var optimal för ändamålet. Det minskade flexibiliteten, eftersom griparen endast klarade av att greppa produkterna på ett fåtal sätt. Fixeringen
krävde två parallella sidor, nära produktens tyngdpunkt, i annat fall påverkade verktyget produktens
position vid interaktionstillfället.
Kuddar i skumgummi, med baksida i plast, var monterade på griparen, se figur 23. De blev konstruerade för att fungera som en distans mellan verktyg och detalj. Det mjuka materialet anpassade sig
efter komponenternas former och möjliggjorde att de kunde bli greppade med mindre krafter, vilket
minskade såväl skade- som deformeringsrisken. Nackdelen var att verktyget behövde mer plats för
att komma åt detaljerna.

Figur 23. Kuddarna minskade sårbarheten av variation i komponenternas utformning.
Tester där kuddarna hade ett lager Silicon applicerat på greppytan gav ett något bättre grepp, men
kombinationen medförde större deformation av kuddarna och ansågs därför inte som ett bättre alternativ. Kuddarna fungerade i det mindre sammanhanget, men var inte avsedda som en långvarig
lösning på en monteringslina i en fabrik. I de fall roboten inte klarar av att greppa detaljerna, kan det
komma att påverka tidsåtgången för att hämta och placera en detalj, vilket i sin tur kan ha en negativ
inverkan på takttiden.
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7 Empiriska resultat
Följande kapitel presenterar resultatet av experimenten. Det innehåller en reflektion över begränsningar med det nuvarande regelverket.

7.1 Den kollaborativa robotens möjligheter att hålla takttiden
Det tog tid för kameran att identifiera detaljerna och deras positioner. Tidsåtgången var avgörande
för om operationens cykeltid skulle överskrida takttiden. Den kollaborativa robotens möjligheter att
hålla takttiden blev därför undersökt genom tre olika sekvenser, vilka utnyttjade kameran olika
mycket. Experimenten skedde på följande sekvenser:
1. Identifiering med kamera vid hämtning och placering.
2. Hämtning med hjälp av kamera, placering med hjälp av punkter och montör.
3. Hämtning och placering på förbestämda positioner via punkter.

7.1.1 Tre programmeringsalternativ – program med kamera
Längst tid tog det om kameran användes vid båda tillfällena – vid hämtning i materialdepå och vid
lämning på motorn, se figur 24.
Tid

Cykel

Figur 24. Cykeltiderna för program med kamera, utan montör.
Medelvärdet för robotsekvensen var 61,8 sekunder med en standardavvikelse på 2,8 sekunder, vilket
var över utsatt takttid och därför mycket problematiskt, se bilaga 2. Roboten överskred tiden med
6,8 sekunder, utan att montörens uppgifter var medräknade. Tidtagning av hela operationen gav
medelvärdet 70,5 sekunder, vilket betyder att alla uppgifter inte hann bli utförda inom utsatt takttid.
Tiden det tog för kameran att lokalisera positionerna utgjorde drygt 16 procent av den sammanlagda
robottiden, se bilaga 2. Till det tillkom extra tid för att placera roboten i olika positioner, varifrån den
kunde ta bilderna. Ett sätt att kompensera tidsåtgången för kameran skulle vara om arbetstagaren
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kan montera andra komponenter under tiden roboten och kameran arbetar. En ombalansering av de
olika momenten i varje operation i kombination med ett kontinuerligt flöde gör att gränserna blir
flytande. Det viktigaste är att alla moment hinner bli utförda innan nästa omgång med material anländer. Att fler moment blir klara i samma operation rättfärdigar att takttiden blir överskriden. Roboten bör främst transportera tyngre komponenter och låta montören plocka lättare och mindre detaljer själv, från en materialdepå som är placerad på lagom avstånd i förhållande till montören. Fördelarna med att använda kameran vid båda tillfällena är att montör och robot kan arbeta mer effektivt
och inte behöva vänta in varandra på specifika punkter. Det minskar också belastningen på arbetstagaren, som aldrig måste lyfta detaljerna eller styra robotarmen manuellt.

7.1.2 Tre programmeringsalternativ – program med kamera och punkter
Det gick snabbare när roboten hämtade detaljerna med hjälp av kameran, för att ovanför placeringstillfället bli försatt i ett fritt läge, se figur 25.
Tid

Cykel

Figur 25. Cykeltider för program med kamera och punkter, utan montör.
Metoden halverade antalet användningstillfällen för kameran, i och med att roboten stannade på en
punkt ovanför motorn och inte behövde läsa in området där den skulle lämna detaljerna. Åtgärden
minskade tidsåtgången till ett medelvärde på 55,6 sekunder med en standardavvikelse på 2,3 sekunder, för hela robotens arbetssekvens, se bilaga 2. Förutsättningarna för att hinna utföra alla uppgifter
inom utsatt takttid ökade, även om robotsekvensen överskred utsatt takttid med 0,6 sekunder, utan
att människans uppgifter var medräknade. Metoden inkluderade störst andel samarbete mellan
människa och maskin, vilket kan påverka hur väl den totala cykeltiden står sig i förhållande till takttiden. Människa och robot var helt beroende av varandras tillgänglighet, eftersom roboten stod stilla i
väntan på att armen manuellt skulle föras ner till monteringsplatsen, vilket i sin tur påverkade hur
snabbt roboten kunde hämta nästa detalj till människan. Det var viktigt att roboten stannade på lagom avstånd i förhållande till monteringsplatsen och att motståndet i robotarmen inte var för stort, i
annat fall hade metoden en negativ inverkan på ergonomiska aspekter för arbetstagaren. Ytterligare
ett problem med metoden var att komponenterna kunde komma att bli snett positionerade i förhålPontus Björk & Linda van Lith
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lande till monteringsplatsen på motorn. I de fall montören drog ner robotarmen i rask takt, ökade
motståndet i armen och placeringen blev förskjuten. Tidtagning av hela operationen gav ett medelvärde på 68,2 sekunder, vilket betyder att alla uppgifter inte hann bli utförda inom utsatt takttid.

7.1.3 Tre programmeringsalternativ – program med punkter
Snabbast gick det om kameran var helt bortkopplad, när momenten blev utförda genom att roboten
hämtade och lämnade detaljerna på förbestämda punkter, se figur 26.
Tid

Cykel

Figur 26. Cykeltider för program med punkter, utan montör.
Medelvärdet för robotens arbetssekvens var 41,5 sekunder med en obetydlig standardavvikelse,
vilket var 33 procent kortare än sekvensen med kamera, se bilaga 2 samt ekvation 2.

1−

41,5 𝑠

61,8 𝑠

= 0.328

(2)

Människan hade 13,5 sekunder på sig att slutföra uppgiften, efter det att robotens sekvens var avslutad. Alla uppgifter borde kunna bli klara inom takttiden på 55 sekunder, eftersom människan hinner
med att utföra större delen av momenten parallellt med roboten. Det förutsätter dock att inget
oväntat händer. Tidtagning av hela operationen resulterade i ett medelvärde på 51,0 sekunder, där
ingen av de 30 repetitionerna överskred takttiden.
Alternativet blir dock problematiskt i det större sammanhanget. Roboten måste ta hänsyn till den
förflyttning som sker på monteringslinan med ett kontinuerligt flöde, där montör och motor är placerade på ett flytande golv. Metoden lämpar sig bättre för kittning, utan att roboten behöver placera
komponenterna på motorn.
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7.1.4 Väntetid för operatör och robot
Standardiserat arbete och linjebalansering är två förutsättningar för att robot och människa ska
kunna samarbeta, utan att behöva vänta in varandra. Väntan är klassat som ett slöseri inom förhållningssättet Lean. Det är viktigt att utvärdera beläggningen för såväl robot som människa, eftersom
den går att omvandla slöserier till värdeskapande tid, se figur 27.

Figur 27. Slöseri kan bli omvandlat till värdeskapande tid.
Sekvensen som använde kamera vid både hämtning och lämning av detaljer hade längst väntetid, se
bilaga 6. Det antyder att det finns utrymme för arbetstagaren att hinna med att montera andra komponenter under tiden roboten och kameran arbetar. Väntetiden var dock inte sammanhängande,
vilket är en försvårande faktor. Det förekom inga experiment där roboten behövde vänta på montören.
Sekvensen som var baserad på förbestämda punkter innehöll korta väntetider för montören och de
var koncentrerade till ett ställe i cykeln, se bilaga 6. Det är därför svårt att avgöra om det finns tillräckligt med utrymme för att hinna montera fler komponenter i operationen. I de fall roboten kan
påbörja arbetet med nästa monteringsobjekt, innan människan är klar med montaget av den sista
detaljen i sekvensen, försvinner även denna väntetid och det är oklart hur arbetssättet kommer att
påverka väntetiden på andra ställen i cykeln.
Sekvensen som var baserad på förbestämda punkter i kombination med kamera innehöll kort eller
ingen väntan för varken montör eller robot, se bilaga 6. Det finns därför inget utrymme för att montera fler komponenter i operationen. Observera att klockningen innehåller störst osäkerhetsfaktor i
och med att den är mer sårbar för variation, handhavandefel och oförutsägbara händelser.

7.2 Komponenternas placering i materialfasad
Det fick plats tolv oljekylare, sex hjälpkonsoler och 28 termostathus i respektive låda. En tom låda
måste bli avlägsnad från ställaget, innan en med nya detaljer kan ta plats. Det kan därför vara fördelaktigt att planera hur många detaljer det ska vara i varje låda, istället för att maximera antalet. Först
när det är gjort går det skapa ett standardiserat arbetssätt, med rutiner som bestämmer hur ofta
lådorna måste bli utbytta. Exempelvis kan fem, tio och 25 detaljer i varje låda vara ett bättre alternativ, eftersom det kräver färre byten av enstaka lådor och för att materialdepån kan bli påfylld med
flera lådor åt gången. Värdena är ungefärliga, främst eftersom kameran begränsar antalet. Den hade
svårt att urskilja komponenterna från varandra när de står nära. Tätt packade detaljer tenderade
dessutom att haka i varandra, vilket resulterade i att de påverkade närliggande komponenters positioner.
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7.2.1 Kameran ställer krav på komponenternas placering
Kameran kunde läsa in flera oljekylares och termostathus positioner åt gången. Det var fördelaktigt
eftersom den slapp upprepa identifieringsprocessen varje gång den skulle hämta en ny detalj. Nackdelen var att någon kunde ha flyttat om i lådan, efter det att kortet var taget, vilket ledde till att roboten försökte hämta detaljer som inte längre låg kvar på platsen. Hjälpkonsolen var större än de
andra komponenterna. Kameran klarade därför bara av att läsa in en åt gången.
Två av komponenterna hade en glansig yta, vilka reflekterade ljuset från lampan på kameran. Ljusflödet mäts i lm (lumen) och vid starka ljusnivåer hade kameran svårt att lokalisera objekten, se figur
28. I de fall roboten skulle hämta eller lämna detaljen på en glansig yta kunde ett liknande problem
uppstå, eftersom underlaget reflekterade ljuset från lampan och kameran fick svårt att skilja på detaljen och ytan den stod på.

Figur 28. Kamerans bild i handkontrollen, vid starka ljusförhållanden.
Det gick att justera styrkan på lampan, men inte i tillräcklig utsträckning för att kameran skulle få
optimala ljusförhållanden. Alternativet var att klistra på ett utvändigt filter på lamporna, för att på så
sätt minska ljusstyrkan, se figur 29. Glansiga underlag kunde bli avhjälpta med matta iläggsskivor, se
figur 29. Det blev bäst resultat om skivans färg tydligt avvek från den på komponenten. Exempelvis
var det enklare för kameran att upptäcka en svart detalj på ett vitt underlag, än vad det var att upptäcka den på ett svart. Kameran var även känslig för ljusförändringar i den omgivande miljön, vilket
visade sig genom att den fick svårt att hitta detaljerna.

Figur 29. Iläggsskiva och ljusfilter minskade likheter och reflektioner.
Materialfasaden var tvungen att ha en lutning, för att kunna representera det verkliga systemet.
Lutningen försvårade hämtningen av samtliga produkter. Det är svårt att kompensera lådans lutning
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genom att vinkla kameran, eftersom roboten inte tog hänsyn till om kamerans orientering. Kameran
uppmärksammade inte nivåskillnader, vilket gjorde att produkternas rotation påverkade hur väl verktyget positionerade sig i förhållande till givna angreppspunkter. Det fanns en risk att detaljen gled ur
verktygets grepp under transporten till monteringsplatsen på motorn, även om den var förhållandevis låg i de fall detaljerna blev hämtade från ett bord utan lutning eller från samma position i en depå
med lutning. Experiment som avser 210 sekvenser, efter samma förutsättningar som i experimenten
för takttid, visar att roboten inte tappade några av detaljerna i förflyttningen mellan materialdepå
och motor.

7.2.2 Oljekylarens placering i materialfasaden
Roboten klarade inte av att nå oljekylparet längst bak i lådan. De befann sig utanför robotens räckvidd på 1300 mm, vilket var en konsekvens av materialfasadens placering i kombination med att lådan för oljekylare hamnade längst bort i förhållande till roboten. Problemet kan bli avhjälpt genom
att materialfasaden får en ny plats närmare roboten, vilket är rimligt i den utsträckning alternativet
inte blir hindrat av ett flytande golv eller faktorer som kan försvåra ett underhållsarbete.
Stod komponenterna alldeles intill varandra kunde den enas anslutningsrör komma att fastna i kanten på den närmaste komponenten. Det gällde oavsett om de var orienterade åt samma håll eller i
motsatt riktning, se figur 30. Risken är att griparen inte klarar av belastningen från två detaljer och
därför tappar dem under transporten till motorn.

Figur 30. Komponenterna hakade i varandra när de stod tätt.
Problemet förekom mest frekvent när roboten tog de detaljer som inte stod först i ledet, i kombination med att de stod tätt. Roboten valde att greppa detaljen med kortast avstånd till kameran.
Korta mellanrum mellan oljekylarna försvårade kamerans möjlighet att läsa av deras orientering. Två
komponenter bredvid varandra påminde om en ensam detalj, vilket ökade risken för att kameran
skulle läsa av situationen fel, vilket i sin tur påverkade hur griparen försökte hämta detaljen, se figur
31.

Figur 31. Likheter vilseledde kameran.
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7.2.3 Hjälpkonsolens placering i materialfasaden
Angreppspunkterna var placerade på hjälpkonsolens långsidor. Komponenterna kunde därför inte
ligga precis intill lådans kanter, se figur 32. Avståndet var tvunget att vara tillräckligt stort för att
verktyget skulle kunna passera mellan lådkant och komponent med marginal, vilket var ungefär 50
mm. Av samma anledning fick hjälpkonsolerna inte ligga för nära varandra. Övriga delar på hjälpkonsolen var tvungna att vara placerade minst en mm från lådkanterna, annars riskerade den att stöta i
kanten och glida ur robotens grepp.

Figur 32. Lådkanterna skymmer angreppspunkterna.
Designen gör att delar av detaljerna kunde hamna ovanpå varandra, vilket skapade problem vid lyft
tillfället. Det kunde även påverka kamerans möjligheter att identifiera detaljerna, vilket den oftast
klarade av. Att den hade en borstad ytfinish var fördelaktigt, eftersom det resulterade i obetydlig
reflektion, något som underlättade för kameran.

7.2.4 Termostathusets placering i materialfasaden
Termostathusets angreppspunkter var placerade högt upp på ett rör, vilket var smalare än dess bas.
Detaljerna kunde därför vara placerade nära lådkanterna, utan att det skapade problem vid fixeringstillfället. Det fanns dock en risk för att detaljerna slog i lådkanten och att griparen tappade taget om
dem när de skulle lyftas upp.
Tätt packade komponenter hade en tendens att haka i varandra när de blev upplyfta. I de fall roboten förlitade sig på en tidigare tagen bild försökte verktyget greppa den flyttade detaljen på ett felaktigt sätt vid nästa hämtningstillfälle. Kameran klarade av att läsa in fyra detaljer åt gången. Det
förutsatte att de stod på samma rad, annars skymde de varandras identifieringsområden, vilka är
belägna på komponenternas bas, se figur 33. Av samma anledning krävde kameran att detaljerna
stod minst en mm från lådkanten.
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Figur 33. Tätt packade komponenter skymmer varandras identifieringsställen.
Materialdepåns lutning hade stor inverkan på hur väl detaljerna blev fixerade. Komponenternas orientering kunde medföra att greppet tog på olika höjder och att komponenten gled ur verktyget.

7.3 Regelverk medför begränsningar
Kollaborativa robotar, som utför uppgifter parallellt med människan och inte arbetar mot en person,
innefattas av samma regelverk som en vanlig industrirobot (Swedish Standards Institute 2016). Den
måste exempelvis vara inhägnad, för att undvika att människor befinner sig i dess närhet och riskerar
att bli skadade (Swedish Standards Institute 2011).
En kollaborativ robot som samarbetar med människan följer ett utökat regelverk, eftersom den inte
kan vara avgränsad från människan i samma utsträckning (Swedish Standards Institute 2016). En
implementering är möjlig, men den sker på bekostnad av lägre hastigheter, ett begränsat arbetsområde och andra skyddsåtgärder. Exempelvis får en kollaborativ robot aldrig röra sig i höjd med människans ansikte, om det inte finns fysiska skydd som hindrar en kollision (Swedish Standards Institute
2016). Risken är att något går fel och att roboten utför en oväntad handling, sker det dessutom i
kombination med att roboten arbetar med full kraft riskerar människan att bli skadad. Samarbeten
där arbetstagaren måste vidröra roboten för att slutföra uppgiften ställer höga krav på en inbyggd
säkerhet (Swedish Standards Institute 2016). I områden som inte innefattar ett samarbete måste
även denna robot vara hindrad från att komma i kontakt med en människa (Swedish Standards Institute 2016). Egenskaper som last, hastighet, vridmoment, effekt och geometri påverkar i vilken omfattning den kollaborativa roboten måste vara avgränsad från människan (Swedish Standards Institute 2016). Verktygets utformning har också stor inverkan på kraven för säkerhetsåtgärder (Swedish
Standards Institute 2016). Exempelvis kan spetsiga verktyg komma att skada en person i högre utsträckning än ett verktyg med trubbiga delar, se figur 34.

Figur 34. Riskerna varierar beroende på verktygets utformning.
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Kenneth Ahllund arbetar med standarder och CE-märkning på JL Safety AB. Han anser att den aktuella standarden försvårar en implementering av en kollaborativ robot, men att inskränkningarna som
regelverket medför är befogade (Ahllund 2019)1. Han menar att dagens kollaborativa robotar inte är
tillräckligt säkra för att röra sig fritt bland människor. Enligt honom ligger ansvaret på tillverkarna,
som måste utveckla säkrare robotar, innan det går att släppa på säkerhetskraven. Först när det är
gjort kan standarden bli anpassad till det som är specifikt för kollaborativa robotar. Säkerheten varierar mellan olika tillverkare och modeller. Robotarna är klassade efter olika säkerhetsgrader.
Att implementera en kollaborativ robot på den nya monteringslinan är problematiskt. Avstånden
mellan platsen som roboten ska hämta och lämna detaljerna kan bara nås av en av de större robotmodellerna, vilka arbetar med höga hastigheter och krafter. Den kommer att arbeta i direkt anslutning till människan och behöver därför vara omgärdad av objekt som hindrar människan från att
komma nära i sammanhang som inte avser ett samarbete. Vid lämningstillfällena befinner den sig i
ansiktshöjd, därför måste det finnas fysiska skyddsanordningar som förhindrar en kollision, se figur
35. Roboten måste hålla låga hastigheter, när den är i närheten av montören. En åtgärd som även
kan komma att påverka punktprogrammets förutsättningar att klara av takttiden. Verktyget har inga
vassa, utstickande delar, men utgör en klämrisk. Låga hastigheter och begränsad kraft är två sätt att
minska den.

Figur 35. Roboten rör sig i höjd med människas ansikte.
Exakt vilka säkerhetsåtgärder som måste bli tillsatta vid en implementering kräver en utredning av en
person som arbetar med CE-märkning. Det förutsätter god kännedom om alla ingående faktorer och
platsen där roboten ska vara placerad.

1

Kenneth Ahllund, Safety of Machinery CE-Marking på JL Safty AB, december 2019.
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8 Diskussion
Följande kapitel sätter syfte och mål i relation till metoder och resultat. Det behandlar ergonomiska
aspekter, jämställdhet, alternativa användningsområden och hållbar utveckling. Det innehåller en
trovärdhetsanalys och förslag på fortsatt arbete.

8.1 Utvärdering av syfte
Syfte: Examensarbetet utreder om det är möjligt att implementera kollaborativa robotar på monteringsstationerna, utan att det har för stor inverkan på effektiviteten.
Klockstudier och vidare analyser av genererad data visar att det är möjligt att implementera kollaborativa robotar på monteringsstationerna, med samma förutsättningar som i experimenten. En implementering kommer ha negativ inverkan på effektiviteten och göra systemet mer såbart, eftersom
det är liten marginal mellan cykel och takttid. I gengäld avlastar roboten montören.
En implementering är möjlig, men är inte att rekommendera med den utrustning som var tillgänglig i
studien. Samtliga experiment är utförda i en kontrollerad miljö, som inte innehåller de komplexa
faktorer som förekommer i en fabrik. Kamera och gripare saknar avgörande egenskaper för en framgångsrik implementering. Det kräver en avancerad kamera, som med hjälp av tredimensionell teknik
kan ta hänsyn till nivåskillnader och som behärskar att identifiera komponenterna när de ligger nära
varandra eller i oordning. Verktyget måste vara bättre utformat för sammanhanget. Det nuvarande
verktyget klarar av att greppa alla detaljer, men inte på ett optimalt sätt. Det är stor variation i komponenternas utformning, vilket påverkar möjligheterna att lyfta dem, på ett säkert sätt.
En bristfällig implementering blir kostsam. En UR-robot med tillräcklig räckvidd och kraft för att klara
av applikationen kostar ungefär 35 500 euro, baserat på modellen UR10e med en räckvidd på 1300
mm och en lyftkraft på tio kg (Asplund 2019)2. Utöver inköpspriset tillkommer bland annat kostnader
för verktyg, kamera och säkerhetsanordningar samt indirekta kostnader för underhåll, utbildning och
minskad tillgänglighet vid installationstillfället.

8.2 Utvärdering av mål
Mål 1: Besvara frågan om roboten kan arbeta inom den förbestämda takttiden.
Operationen avser förflyttningen, av tre komponenter, mellan materialdepå och motor. Kravet är att
hela operationen ska ske inom utsatt takttid på 55 sekunder. Roboten är programmerad i tre olika
sekvenser, med olika utnyttjandegrad av kameran. Tidsstudier visar att kameran har stor inverkan på
hur lång tid sekvensen tar och att den behöver vara helt bortkopplad för att robot och montör ska
hinna med att utföra hela operationen inom utsatt takttid, se figur 36.

2

Adam Asplund, säljare av automation på Edströms, december 2019.
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Tid

Cykel

Figur 36. De tre programmens cykeltider i förhållande till takttiden.
Mål 2: Utvärdera hur komponenterna ska ligga i materialfasaden, för att roboten ska kunna plocka
upp dem.
Operationen tar hänsyn till tre specifika komponenter – en oljekylare, en hjälpkonsol och ett termostathus. Trial and error-experiment visar hur komponenterna kan vara placerade i förhållande till
varandra och lådans kanter, om de ska kunna bli greppade och lyfta på ett stabilt sätt. Det är främst
valet av kamera och gripare som avgör hur komponenterna kan vara placerade.
Mål 3: Reflektera över begränsningar med dagens regelverk kopplade till uppgiften och CE-märkning.
Kollaborativa robotar lyder under ett utökat regelverk, jämfört med industrirobotar. Kraven på säkerhetsåtgärder beror på användningsområde och närheten till människan. Standarderna för kollaborativa- och industrirobotar ligger till grund för CE-märkning och ger en bild av de begränsningar
som är kopplade till nuvarande regelverk. En kommentar från en person som arbetar med CEmärkning bekräftar att säkerhetsföreskrifterna försvårar en implementering, men menar även att de
kollaborativa robotarna måste bli säkrare innan standarderna kan bli omprövade.

8.3 Främst för förbättrad ergonomi
Det är främst ergonomiska aspekter som motiverar en implementering av en kollaborativ robot. Den
alternativa lösningen, som de utvecklingsansvariga på Volvo Cars diskuterar, är en kittad palett som
med hjälp av karakuri blir placerad till höger om montören och motorn, se figur 37.
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Figur 37. En alternativ lösning till en kollaborativ robot.
Varje detalj måste bli förflyttad av montören, innan den hamnar på monteringsobjektet. Brickan med
de kittade komponenterna har en problematisk placering, eftersom montören måste sträcka sig för
att hämta varje detalj. Komponenterna är placerade på ett avstånd på 590 mm, 630 mm och 770 mm
från montören, vilket är utanför både de inre och yttre arbetszonerna, se figur 38.

Figur 38. Inre och yttre arbetsområden, med tillstånd från Linda Rose & Carl Lind (2017).
Den alternativa lösningen inkluderar såväl problematiska vridningar av bålen som höga laster, se
figur 39. En av komponenterna är dessutom otymplig och svår att greppa. En fysisk ansträngning
medför en ökad risk för skador, om den bara utförs genom vridning av bålen (Mathiassen, MunckUlfsfält & Nilsson 2014). Manuell hantering kan dessutom medföra skador vid tunga eller otympliga
laster (Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson 2014).
Samtliga detaljer väger under fem kg, vilket tillåter att montören använder en hand vid lyfttillfället.
Blir det aktuellt med montage av tyngre detaljer måste montören använda båda händerna vid lyfttillfället. Det innebär ytterligare försämringar av ergonomiska aspekter, se figur 39.

Pontus Björk & Linda van Lith

44

Hösttermin 2019

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Kollaborativa robotar för materialhantering

Figur 39. Den alternativa lösningen innebär sträckningar och vridningar för montör.

8.4 Hjälpmedel för ökad jämställdhet
En kollaborativ robot eliminerar flera av ovanstående risker, med avseende på belastningsskador.
Den skulle även minska kraven på arbetstagarens fysiska förutsättningar i och med att roboten utför
de moment som är mest påfrestande för montörens kropp. Den tar över flera av de repetitiva arbetsuppgifterna, som kräver att arbetstagaren plockar komponenterna med händerna och sträcker
sig i obekväma ställningar. Det räcker med att anpassa större delen av arbetsstationen till roboten,
istället för att skapa optimala arbetsförhållanden för varje enskild individ som hamnar på monteringsstationen.
Arbetsplatsen måste vara utformad för att passa olika människor, bland annat med hänsyn till genus.
Belastningsskador är en vanlig orsak till sjukfrånvaro för både kvinnor och män, även om kvinnor är
representerade i större utsträckning (Arbetsmiljöverket 2017). I rapporten ”Belastning, genus och
hälsa i arbetslivet” framkommer att kroppens reaktion på belastning sällan beror på biologiska faktorer, utan att det främst handlar om hur de olika arbetsuppgifterna är organiserade (Lewis & Mathiassen 2013). Skillnaderna är delvis en konsekvens av en föreställning om att kvinnor och män är bra
på olika saker och därför blir tilldelade olika arbetsuppgifter trots att de har samma yrke (Arbetsmiljöverket 2017). I de fall kvinnor och män utför samma arbetsuppgifter tenderar belastningsnivån
ändå att skilja sig åt, vilket beror på att utrustningen oftast är dimensionerad efter en genomsnittlig
man (Arbetsmiljöverket 2017).
Mångfald leder till nya infallsvinklar och ökad kreativitet, jämfört med det som sker i en homogen
grupp (Arbetsmiljöverket 2012). Det är därför viktigt att arbetsplatserna är utformade för att passa
många olika personer och att de ansvariga vågar ändra förutsättningarna som styr vem som kan utföra vilken arbetsuppgift. En kollaborativ robot kan fungera som ett hjälpmedel, för att jämna ut
skillnader mellan människors fysiska förutsättningar. Sociala aspekter och fördomar har också stort
inflytande över arbetsplatsen och behöver bli framlyfta och behandlade.

8.5 Kittning – ett alternativ utan samarbete
Resultatet i studien bygger på att roboten lämnar detaljerna på motorn, med eller utan handpåläggning av montören. Människan och maskinen samarbetar för att uppnå förväntat resultat. Den större
monteringslinan kommer att ha ett rörligt golv, vilket kan försvåra fastsättningen av roboten, vid
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installationstillfället. Företaget efterfrågar en lösning, där detaljerna i monteringsoperationen anländer tillsammans. Alternativet till ett samarbete skulle därför kunna vara att endast använda roboten
för kittning – att roboten sorterar upp materialet, vilket sedan blir transporterat till människan, som
självständigt placerar och monterar komponenterna på motorn. Observera att alternativet inte grundar sig på ett samarbete mellan människa och maskin. Uppgifterna är uppdelade i separata operationer, där människa och maskin jobbar parallellt med varandra. Alternativet är inte beroende av att
en samarbetsrobot utför uppgiften, utan kittningen kan likaväl bli utförd av en vanlig industrirobot.

8.6 Hållbar utveckling
Kapitlet behandlar hållbar utveckling i relation till en monteringslina med kollaborativa robotar. Det
fokuserar på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

8.6.1 Ekologisk hållbarhet
Tillverkning av kollaborativa robotar kräver råmaterial och energi. Det är faktorer som utarmar jordens resurser. Tillverkning och användning resulterar i utsläpp, vilket har en negativ inverkan på naturen. Robotar är bra på att utföra repetitiva uppgifter och i gengäld bidrar användningen till ett mer
kontinuerligt flöde. Det går att göra säkrare prognoser av tillgången på ämnen och bättre matcha den
med efterfrågan, vilket leder till minskad överproduktion. Robotar har bättre noggrannhet, förutsatt
att de är av god kvalitet och är rätt programmerade. En framgångsrik implementering minskar antalet kassationer, vilket i sin tur påverkar behovet av råmaterial och hur det belastar naturen.

8.6.2 Social hållbarhet
En implementering av en kollaborativ robot avlastar människan. Samarbetet minskar utsatta eller
tidskrävande moment och kan därför förbättra arbetsmiljön för personen som annars skulle utföra
uppgiften. Det kan exempelvis handla om att roboten utför ergonomiskt påfrestande moment eller
kittar detaljer. Förarbeten som resulterar i en enklare hantering för montören. Behovet av vård på
grund av belastningsrelaterade skador minskar, vilket samhället tjänar på. Bra utformade arbetsplatser bidrar till att de anställda känner sig tillfredsställda över sin tillvaro. Tekniska lösningar ger en bild
av att företaget ligger i framkant och arbetar med ständiga förbättringar. Det skapar en attraktiv
arbetsplats och ökar intresset från andra företagare, som vill utveckla sina processer.
I de fall roboten kan komma att ersätta eller minska behovet av befintlig arbetskraft kan det få långtgående konsekvenser för samhället. Personer som blir utan sysselsättning tenderar att bli påverkade
på ett negativt sätt, eftersom en del av tryggheten i deras tillvaro försvinner. Samtidigt som de enklare jobben blir färre tillkommer det arbetstillfällen för personer med utbildning. Ett nytt system
ställer krav på en annan form av kompetens, som inte alltid finns på det egna företaget.
Den kollaborativa robotens hastighetsbegränsning kan ha en negativ inverkan på arbetsmiljön. En
teknisk implementering som blir till en belastning för det större systemet skapar frustration. Upplever arbetstagaren att den kan utföra arbetsuppgiften på ett effektivare sätt utan roboten är personen inte lika angelägen om att använda hjälpmedlet, även om den snabbare metoden kan komma att
utsätta arbetstagaren för större och onödiga risker.
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8.6.3 Ekonomisk hållbarhet
Att bygga om monteringslinor genererar i såväl direkta som indirekta kostnader för företaget. Det
kostar exempelvis att ha personer som planerar den nya linan, att köpa in komponenter till det nya
systemet och i minskad tillgänglighet vid implementeringstillfället. Den nya linan kommer troligtvis
ha inkörsproblem, som kommer att påverka tillgängligheten. I gengäld är det nya systemet bättre
anpassat för uppgiften. Det är en form av optimering, för att kunna möta den nuvarande efterfrågan,
med viss marginal för förändringar. Bättre precision, kortare takttider och mindre spridning bland
cykeltiderna ger de ansvariga större möjligheter att planera produktionen. Produkter som kostar
mindre att tillverka kan säljas till ett lägre pris, vilket många gånger ökar efterfrågan. Vinstmarginalen
ökar i de fall prisnivån inte blir justerad. Ett ekonomiskt framgångsrikt företag ger större utdelning till
delägarna på aktiemarknaden. Värdepappren ökar i värde och företaget får ett större kapital att röra
sig med. De kan välja att fortsätta utveckla företaget genom nya investeringar, vilket bidrar till den
tekniska utvecklingen i samhället. Är ekonomiska framgångar eller motgångar en utvecklingsriktning
som avser många företag påverkar det inflationen.
En implementering av kollaborativa robotar medför liknande kostnader som för ombyggnationer av
monteringssystem, även om de inte nödvändigtvis är lika höga. De påverkar dessutom takttiden, som
många gånger blir längre, till följd av att robotens hastighet är begränsad när den utför uppgifter i
samma arbetsområde som en människa. En längre takttid medför att företaget producerar färre produkter och att skillnaden mellan tillgång och efterfrågan ökar, i de fall efterfrågan är störst. I gengäld
bidrar en kollaborativ robot till en bättre arbetssituation för de anställda, eftersom den förbättrar
ergonomin och blir en vägvisare i metoden för ett standardiserat arbetssätt. Ergonomiskt utformade
stationer leder till färre sjukskrivningar till följd av belastningsskador.

8.7 Trovärdighetsanalys – bedömning av resultat
Den totala cykeltiden får inte överskrida 55 sekunder, för att montör och robot ska kunna producera
detaljer i enlighet med efterfrågan. Resultaten är repeterbara och trovärdiga efter tidigare angivna
premisser – efter förutsättningarna som fanns i experimentlokalen. Värdena måste dock bli ifrågasatta om systemet ska bli en den av den verkliga monteringslinan. Det är många faktorer som påverkar hur framgångsrik implementeringen blir. Experimenten tar ingen hänsyn till säkerhetsaspekter
och det är exempelvis oklart hur hastigheten förhåller sig till tillåtna värden i den riktiga fabriken. De
kommer att vara baserade på faktorer i den specifika miljön och kommer därför att variera beroende
på verktygsval, användningsområden, avstånd och höjder i förhållande till människan.

8.7.1 Om verktyg och komponenter byts ut
Resultaten är baserade på den gripare och kamera som det fanns tillgängliga vid tillfällena för experimenten. Utfallet kommer variera i och med att något av dem byts ut. Samma sak gäller för de tre
komponenterna som ska bli monterade på motorn, om någon av dem blir ersatt påverkar det möjligheterna att uppnå samma resultat. Ett verktygsbyte eller förändring i applikationen kommer att påverka samtliga greppmöjligheter och därmed också tiden det tar att identifiera och fixera detaljerna.

8.7.2 Oväntade händelser i en verklig miljö
I verkligheten kommer det att vara större variation för cykeltiderna som inkluderar montörens arbetsuppgifter. I experimenten symboliserar klockade värden människans arbete med att sätta fast
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komponenterna på motorn, vilket medför att det aldrig händer något oväntat. Resultaten i de aktuella mätningarna förekommer endast för att ge en bild av om det är rimligt att hinna utföra hela
montaget inom utsatt takttid och påverkar därför inte resultatet av resterande delar i studien. Anledningen till att montaget är baserat på klockade värden, från den verkliga fabriken, är för att
minska påverkan av att en oerfaren person monterar komponenterna i kombination med brist på
rätt verktyg. Det var även ett sätt att skapa tydliga ramar för experimenten, för att kunna jämföra
programmen under liknande premisser och utan att lägga fokus på prestationsnivån i montaget.

8.7.3 Att hitta komponenterna
I ett kontinuerligt flöde, med flera detaljer i samma låda, kan kameran identifiera flera termostathus
och oljekylare vid samma tillfälle. Det medför att kameran inte måste läsa in och bearbeta lika många
bilder. Det kommer att påverka cykeltiden i experimenten för takttid, som kommer att bli kortare.
Däremot kommer komponenterna tendera att fastna i varandra, vilket resulterar i att de påverkar
varandras positioner i större utsträckning än i experimenten. Det kommer att ha en motsatt effekt på
cykeltiden i samma klockstudier, som enligt förväntningarna skulle bli längre.
Ett alternativ hade kunnat vara att placera en kamera över lådorna, som regelbundet skickar information till roboten. Det gör att roboten får information under tiden den utför en annan uppgift. Alternativet kommer att minska tiden det tar att identifiera detaljerna, men kräver vidare undersökningar
för att validera utfallet.

8.7.4 Vad säger resultaten – egentligen
Det kommer alltid att finnas faktorer som påverkar utfallet i experimenten. Resultaten har därför
störst värde för sammanhang som avser att jämföra de tre förflyttningsalternativen för cykeltid med
varandra. Resultaten för hur komponenterna kan ligga i materialdepån är baserad på tre specifika
komponenter. Den viktigaste slutsatsen i sammanhanget är insikten om att det är kamera och gripare som har störst inflytande över hur komponenterna kan vara placerade.

8.8 Fortsatt arbete
Platsen för projektet var avgränsad till en station utanför fabriken och de förutsättningar som fanns i
utställningslokalen. Nästa steg i arbetet är att ta reda på vad som erfordras för att installera den kollaborativa roboten i det större systemet, eftersom det finns flera tänkbara alternativ för hur den kan
vara positionerad och vilken utrustning den bör ha tillgång till. Det måste ske med hänsyn till alla
delar i den nya monteringslinan och till att golvet rör sig i en kontinuerlig hastighet. Att utreda fler
alternativ till en vristkamera är avgörande för att korta cykeltiden. Fokus bör ligga på att experimentera med en kamera som läser av omgivningen från distans, vars arbete är oberoende av robotens
position, se kapitlet ”Att hitta komponenterna” för en något tydligare beskrivning. En lösning som
bättre klarar av att läsa av komponenternas orientering, oberoende av nivåer och skymda områden,
är av stor vikt. Det kan öka flexibiliteten avsevärt. Det är av intresse att utvärdera hur artificiell inteligens kan bidra till att systemet kan lära sig att identifiera detaljerna i olika positioner.
Säkerhetsbarriärer måste bli installerade, med hänsyn till arbetsmiljön i fabriken. En ytterligare utredning av skillnaderna bör ske innan en implementering kan bli möjlig. En riskanalys och CEmärkning av den nya monteringslinan måste vara utfärdad innan en implementering kan bli aktuell.
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9 Slutsats
Det är möjligt att implementera kollaborativa robotar för materialhantering på monteringsstationerna. Tillsammans hinner människa och maskin att montera de tre detaljerna inom utsatt takttid på 55
sekunder. Det kräver dock miljöer utan större komplexitet, där roboten flyttar komponenterna mellan förprogrammerade punkter. Metoden förutsätter att materialdepå och motor är tilldelade exakta
positioner samt att detaljerna är rätt orienterade. Försvårande faktorer kräver att roboten är försedd
med en kamera, för att hålla sig uppdaterad med ny information från omgivningen. En kameralösning är flexibel, men tar längre tid. Roboten måste inta specifika positioner vid fotograferingstillfällena, för att bearbeta informationen och anpassa sig till de nya uppgifterna. I sammanhanget tar
kameralösningen 33 procent längre tid än den med punkter, varav 16 procent av den totala cykeltiden består av den tid det tar för kameran att identifiera objektet. Monteringssekvensen hinner inte
bli utförd inom utsatt takttid med kamera. Alternativet är att montera fler komponenter på monteringsstationen och därmed kompensera för tidsförlusten. Kameran är dessutom känslig för ljus- och
nivåskillnader, vilket kan leda till problem när den ska identifiera detaljerna. Det går även att använda kameran för att hämta detaljerna och sedan låta montören, med hjälp av robotarmen, positionera dem på motorn. Klockstudier visar att metoden är snabbare än den där kameran blir utnyttjad
vid båda tillfällena. Det finns dock en ökad sårbarhet jämfört med kameralösningen, eftersom människa och robot är beroende av varandras handräckning i större utsträckning.
Kamera och gripare är de faktorer som har störst inverkan på hur väl uppgiften kan bli utförd. De två
verktygen, i kombination med robotarmens räckvidd, avgör hur komponenterna kan ligga i materialfasaden. En installation på en monteringslina i den verkliga fabriken, med samma teknik som var
tillgänglig i experimenten, är inte att rekommendera. En implementering kräver en komplexare kamera och en gripare som är bättre anpassad för att greppa de olika detaljerna.
Kollaborativa robotar är förknippade med betydande inköpskostnader, även om de är billigare än
många industrirobotar, och begränsningar till följd av säkerhetsåtgärder. Hastighetsbegränsningar
har exempelvis en negativ inverkan på monteringslinans takttid. Experimenten sker utan hänsyn till
säkerhetsföreskrifter. Resultaten kommer att variera, exempelvis till följd av sänkta hastigheter i en
verklig fabrik. Det krävs en riskanalys för att vidta relevanta åtgärder. Den standard som behandlar
kollaborativa robotar, ISO/TS 15066:2016, begränsar användningsområdet på en arbetsplats. I framtiden måste standarden bli bättre anpassad för det som är specifikt för samarbetsrobotar, men innan
det kan ske måste tillverkarna konstruera säkrare robotar. De måste kunna röra sig fritt bland människor, utan att riskera att skada dem.
En kollaborativ robot kommer inte att öka marginalerna mellan inkomster och utgifter. Samarbetet
kommer ta längre tid än om montören hade hämtat och utfört arbetssekvensen utan handräckning.
Installationen av en kollaborativ robot ökar direkta kostnader i form av inköp, produktionseffektivitet
och underhåll, men i gengäld minskar den indirekta kostnader till följd av sjukskrivningar och brist på
arbetskraft. Värdet visar sig främst i ergonomiska aspekter, i en förbättrad och intressantare arbetsmiljö, med färre risker för att arbetstagaren ska få belastningsskador. Den minskar kraven på arbetstagarens fysiska förutsättningar och bidrar därför till en jämställdare arbetsplats.
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Lewis, C. & Mathiassen, S E. (2013). Kunskapssammanställning – belastning, genus och hälsa i arbetslivet (Arbetsmiljöverkets rapportserie 2013:9). Gävle: Högskolan i Gävle.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/belastning-genusoch-halsa-i-arbetslivet-kunskapssammanstallningar-rap-2013-9.pdf [2019-12-09]
Malik, AA. & Bilberg, A. (2019) Collaborative robots in assembly: A practical approach for tasks distribution. I Procedia CIRP 81, Proceedings of the 52nd CIRP conference on manufacturing systems. Ljubljana, Slovenia 12-14 June 2019 ss. 665-670. doi: 10.1016/j.procir.2019.03.173
Mathiassen, S E., Munck-Ulfsfält, U. & Nilsson, B. (2014). Ergonomi för ett gott arbete. 2:1. uppl.,
Stockholm: Prevent.
Mårtensson, K. & Westerberg, K. (2017). Miljöstrategiskt arbete – företaget i det nya strategiska
landskapet. Stockholm: Liber AB.
On robot (2019). RG6 – plockning och placering – flexible med längre räckvidd och lite större muskler. https://onrobot.com/sv/products/rg6-0 [2019-11-14]
Pearce, J. (2008). Animal Learning and Cognition – an introduction. 3. uppl., East Sussex: Psychology
Press Ltd.

Pontus Björk & Linda van Lith

51

Hösttermin 2019

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Kollaborativa robotar för materialhantering

Petersson, P., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D. & Alsterman, H (2009). Lean – gör avvikelser till
framgång. 2. uppl., Bromma: Part media.
Regeringskansliet (2015a). Hållbar konsumtion och produktion.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/anstandigaarbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/ [2019-12-14]
Regeringskansliet (2015b). Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/anstandigaarbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/ [2019-12-14]
Regeringskansliet (2016). Agenda 2030 för hållbar utveckling.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-forhallbar-utveckling/ [2019-11-07]
Regeringskansliet (2017). Hälsa och välbefinnande. https://www.regeringen.se/regeringenspolitik/globala-malen-och-agenda-2030/halsa-och-valbefinnande/ [2019-12-14]
Rose, L. & Lind, C. (2017). Ramp II –fördjupad analys för bedömning av fysiska risker vid manuell hantering. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan.
Salvietti, G. Iqbal, Z. & Prattichizzo, D. (2020). Bilateral Haptic Collaboration for Human-Robot Cooperative Tasks. IEEE Robotics and Automation Letters, preprint version, ss 1-1. doi:
10.1109/LRA.2020.2975715
SFS 1977:1160. Arbetsmiljölagen. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.
Swedish Standards Institute (2011). ISO 10218:2011 Robotsystem och integration. Stockholm: Swedish Standards Institute.
Swedish Standards Institute (2016). ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices – collaborative
robots. Stockholm: Swedish Standards Institute.
Toonquist, B. (2018) Projektledning. 7. uppl., Stockholm: Sanoma Utbildning.
United Nations Development Programme (UNDP) (2015). Globala målen.
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ [2019-11-07]
Vicentini, F. Askarpour, M. Rossi, M & Mandrioli, D. (2020). Safety Assessment of Collaborative Robotics Through Automated Formal Verification. IEEE Transactions on Robotics, 36(1), ss 42-61, doi:
10.1109/TRO.2019.2937471
Volvo Cars (2019). Detta är Volvo. https://www.media.volvocars.com/se/sv-se/corporate/this-isvolvo [2019-12-03]
Vysocky, A. & Novak, P. (2016). Human – Robot collaboration in industry. Modern Machinery (MM)
Science Journal (juni), ss 903-906, doi: 10.17973/MMSJ.2016_06_201611
Werner, A. (2006). Världsklass – en bok om västsvensk produktion. Göteborg: Västsvenska industrioch handelskammaren. Ss.60 - 65

Pontus Björk & Linda van Lith

52

Hösttermin 2019

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Kollaborativa robotar för materialhantering

Bilaga 1 – flödesdiagram för robotsekvenserna
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Bilaga 2 – experiment för cykeltider
Cykeltid för robotens arbetssekvens och cykeltid för den sekvens som inkluderar ett samarbete.

Pontus Björk & Linda van Lith

II

Hösttermin 2019

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Kollaborativa robotar för materialhantering

Bilaga 3 – program med kamera
Program
Robot Program
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If no object found
Tries≔Tries+1
If Tries≥2
Popup: Couldn't find part.
Halt
Sub_Place_Oilcooler
Looping≔ True
Tries≔0
Loop Looping≟ True
Cam Locate
'Place Oilcooler'
For next object
MoveL
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Waypoint_4
RG6(150)
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If Tries≥2
Popup: Couldn't find place.
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'Get Console'
For next object
MoveL
Above_Czech
Waypoint_17
'50'
RG6(50)
Above_Czech
Looping≔ False
If no object found
Tries≔Tries+1
If Tries≥2
Popup: Couldn't find part.
Halt
Sub_Place_Console
Looping≔ True
Tries≔0
Loop Looping≟ True
Cam Locate
'Place Console'
For next object
MoveL
Waypoint_13
Waypoint_Czech
RG6(150)
Waypoint_13
Looping≔ False

III

If no object found
Tries≔Tries+1
If Tries≥2
Popup: Couldn't find place.
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'Get Thermohouse'
For next object
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Popup: Couldn't find place.
Halt
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Bilaga 4 – program med kamera och punkter
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Tries≔Tries+1
If Tries≥2
Popup: Couldn't find part.
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Sub_Place_Oilcooler
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IV

If no object found
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If Tries≥2
Popup: Couldn't find part.
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Bilaga 5 – program med punkter
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Robot Program
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Bilaga 6 – väntetid för montör
Montören får oftast vänta in roboten.
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