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ABSTRACT  
 

In order to meet the expectations of today’s market and compete in the global world we live in, 

many companies are facing changes. A low cost production and high quality is not enough to be 

competitive. Companies must also satisfy the external customers’ claims, which to a great extent 

imply demands on an increased productivity. It is not enough to look to the external customers. 

The people working within the production system are the internal customers and the production 

system must be designed to suit their needs.  

 

Increased productivity can be stressful for operators, especially in the automotive industry, where 

heavy and frequent lifting is part of the daily work. The increased competition can thus in the 

long run lead to consequences for operator health as a result of heavy, and frequent, lifting. Due 

to this, more companies are looking over the possibilities to automate parts of their production 

process.  

 

The purpose of this thesis is to explore, using simulation tools, how automation of heavy lifting 

can affect productivity and work environment in processing or manufacturing processes. The 

research questions that will be answered are: 

 

o In what way does automation affect productivity in processing processes? 

o How can simulation tools act as an aid in designing automation? 

o What impact does automation have on the operator’s ergonomic work environment? 

 

To answer these questions, a literature study has been conducted in three main areas: production 

development, automation and simulation. 

 

A case study was carried out in a processing cell within the heavy vehicle industry, which 

currently does not have an approved ergonomic working environment. The company wanted to 

implement a robot and the purpose was to investigate how ergonomics and productivity was 

affected. The comparison was made using a simulation created in the ExtendSim software. The 

purpose of the simulation was to compare the current production system with a layout where a 

robot was implemented in the system.  

 

From this thesis, the conclusions were drawn that automation can affect a company’s 

productivity in a positive way provided that the preparatory planning is carried out thoroughly. 

The thesis shows that a simulation tool can be helpful from a number of aspects when automation 

is to be designed, and not least that it can undoubtedly be positive for the operator’s ergonomic 

work environment to automate parts of the production that includes heavy and frequent lifting. 

 

 

Keywords: production system, production system development, automation, discrete event 

simulation, ergonomics  
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SAMMANFATTNING 
 

För att kunna möta marknadens förväntningar och konkurrera i den globala värld vi lever i idag 

står många företag inför förändringar. Låga kostnader och hög kvalitet är inte tillräckligt för att 

konkurrera på marknaden. Företag måste även tillgodose de externa kundernas anspråk som i 

stor utsträckning medför krav på ökad produktivitet. Det är dock inte tillräckligt att se till de 

externa kunderna. De personer som arbetar inom produktionssystemet är de interna kunderna 

och produktionssystemet måste designas för att passa deras behov. 

 

En ökad produktivitet kan vara påfrestande för operatörer, inte minst inom bilindustrin, där tunga 

och frekventa lyft är en del av det dagliga arbetet. Den ökande konkurrensen kan således i 

förlängningen leda till konsekvenser för operatörens hälsa till följd av tunga lyft och en frekvent 

belastning. På grund av det är det allt fler företag som ser över möjligheten att automatisera delar 

av sin produktionsprocess. 

 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka, med hjälp av simuleringsverktyg, hur 

automatisering av tunga lyft kan påverka produktivitet och arbetsmiljö i bearbetande processer. 

De forskningsfrågor som kommer att besvaras är: 

 

o På vilket sätt påverkar automatisering produktivitet i bearbetande processer? 

o Hur kan simuleringsverktyg fungera som hjälpmedel vid utformning av en automation? 

o Vilken påverkan har automation på operatörens ergonomiska arbetsmiljö? 

 

För att besvara dessa frågeställningar har en litteraturstudie genomförts på tre huvudområden: 

produktionsutveckling, automatisering och simulering. 

 

En fallstudie genomfördes i en bearbetande cell inom tung fordonsindustri som i dagsläget inte 

har en godkänd ergonomisk arbetsmiljö. Företaget önskade implementera en robot och syftet 

med fallstudien var att undersöka hur ergonomi och produktivitet kunde påverkas. Jämförelsen 

gjordes med hjälp av en simulering som skapades i mjukvaran ExtendSim. Syftet med 

simuleringen var att jämföra det nuvarande produktionssystemet med en layout där en robot 

implementerats i systemet.  

 

Från arbetet drogs slutsatserna att automation kan vara positivt för ett företags produktivitet 

förutsatt att den förberedande planeringen genomförs grundligt. Arbetet visar att ett 

simuleringsverktyg kan vara behjälpligt ur flertalet aspekter när en automatisering ska utformas 

och inte minst att det kan vara positivt för operatörens ergonomiska arbetsmiljö att automatisera 

delar av produktionen som innefattar tunga och frekventa lyft. 

 

 

Nyckelord: production system, production system development, automation, discrete event 

simulation, ergonomics
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1.  INLEDNING  
 

I det här kapitlet introduceras den bakgrund som lett till arbetets problemformulering. Vidare 

presenteras även syfte och frågeställningar. Slutligen beskrivs de avgränsningar som definierats 

under examensarbetets gång.  

 

1.1. Bakgrund  

I den globala värld vi lever i idag står många företag inför ständiga förändringar för att kunna 

möta marknadens förväntningar samt kunna konkurrera med internationella och nationella 

företag (Hedelind och Jackson, 2011).  Författarna menar att den stora konkurrensen som 

existerar företag emellan är fördelaktig för att kunna utvecklas som verksamhet.  

 

Enligt Samuel och Darwin (2009) kan ökad produktivitet vara påfrestande för operatörer, främst 

inom bilindustrin, som utsätts för många tunga och frekventa lyft i sitt dagliga arbete. Författarna 

menar på att operatörernas hälsa påverkar företagets möjlighet att producera i enlighet med sina 

mål. Hasle (2014) beskriver i sin tur vikten av att sträva efter en god arbetsmiljö för att uppnå 

och bibehålla en hög nivå av anställdas produktivitet. Corlett och Bishop (1976) beskriver att 

arbetsplatser som innefattar hårt arbete med tunga och frekventa lyft har en negativ inverkan på 

anställdas hälsa på längre sikt. Forskning visar att samhället står inför en demografisk 

förskjutning mot en åldrande befolkning och att medellivslängden ökar (Ahlbom et al. 2010). 

Enligt Roper och Yeh (2007) är den åldrande befolkningen en bidragande orsak till att god 

arbetsmiljö på arbetsplatser har blivit allt viktigare för att förhindra skador samt att öka 

säkerheten. Således är både produktivitet och god arbetsmiljö viktig i strävan efter en 

konkurrenskraftig produktion (Samuel och Darwin, 2009; Hasle, 2014). 

 

Företag strävar mot att skapa produktionssystem som är utformade för att på bästa sätt 

tillfredsställa människans behov och att uppnå önskad produktivitet (Bellgran och Säfsten, 2005). 

Författarna beskriver att utformningen av arbetsorganisationen när företag skapar nya 

produktionssystem är sammankopplad med arbetsmiljöfrågor men att faktorerna för god 

arbetsmiljö är många och att ergonomikraven som ställs ska spegla den personal som finns på 

företaget. Ett bristfälligt produktionssystem leder till problem i produktionen och därför är de 

beslut som tas vid utformandet av produktionssystemet mycket viktiga (Flores-Garcia et al., 

2015). Utveckling av produktionssystem är en utmaning av stor vikt för god produktivitet och 

ergonomisk arbetsmiljö (Samuel och Darwin, 2009). 

 

Produktionssystem kan bestå av både manuella och automatiserade processer (Harris och Harris, 

2008) och undersökningar har genomförts på hur olika nivåer av automatisering kan förbättra 

arbetssituationen i produktionsmiljöer där många tunga lyft påverkar operatörers arbetsmiljö 

(Samuel och Darwin, 2009). Författarna beskriver hur kvalitet och produktivitet har kunnat 

förbättras till följd av en förbättrad ergonomisk arbetsmiljö, inte minst inom tung fordonsindustri. 

Winroth et al. (2007) menar att ett företags produktionsstrategi, och företagets 

konkurrensmässiga prioriteringar, bör ligga som beslutsgrund även vid tillfällen då 

produktionsutvecklingen innebär en automatisering. Automatisering kan vara ett sätt att förbättra 

såväl produktivitet som ergonomi på arbetsplatser där tunga och frekventa lyft är vanligt 

förekommande. Författarna beskriver hur automatiserade produktionssystem länge använts som 

verktyg för att öka effektivitet.  

 

När företag vill automatisera och därmed förändra en del av sitt produktionssystem är det många 
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olika komponenter som måste samverka med varandra på ett organiserat sätt för att uppnå 

meningsfulla mål (Bellgran och Säfsten, 2005). I samband med utveckling eller omformning av 

ett produktionssystem kan det vara svårt att förutsäga hur resultatet av förändringen kommer att 

påverka produktionsprocessen. Det kan vara svårt att fånga befintliga processer på ett strukturerat 

sätt, finnas brist på kreativitet vid utformningen av den nya designen eller en oförmåga att 

erkänna den dynamiska naturen i processen. Hlupic och de Vreede (2005) refererar till ett antal 

författare menar att dessa problem uppkommer i avsaknad av verktyg för att utvärdera effekten 

av de förändringar man vill genomföra innan de implementeras i den faktiska processen. 

Författarna föreslår simulering som verktyg för modellering och som grund till analytiskt arbete, 

för att öka sannolikheten för en lyckad förändring i processen (Hlupic och de Vreede, 2005). 

 

Ett simuleringsverktyg som kan vara till hjälp vid design av produktionssystem är Discrete Event 

Simulation (DES) (Flores-Garcia et al, 2015; Hlupic och de Vreede, 2005). DES gör det möjligt 

att undersöka en ny fysisk layout utan att avbryta eller störa den faktiska bearbetningsprocessen 

och kan även skapa förståelse för de ingående variablerna i processen (Banks et al, 2005). Det 

anses vara ett av det mest använda verktyg vid analys av produktionssystem och används 

mestadels för att förutspå alternativa för- och nackdelar med nytt produktionssystemet innan 

företaget investerar i ett nytt system (Banks et al, 2005).  

  

1.2. Problemformulering  

I bakgrunden beskrevs hur tunga och frekventa lyft är ett vanligt förekommande problem inom 

fordonsindustrin. Forskning visar att det tunga arbetet kan ha en negativ inverkan på operatörens 

hälsa, vilket även påverkar företags möjlighet att producera i enlighet med sina mål. För att 

bibehålla en konkurrenskraftig produktion bör företag således sträva efter att hålla en god 

ergonomisk standard och det kan innebära att det befintliga produktionssystemet måste 

förändras. 

 

Ett produktionssystem kan bestå av manuella och automatiserade processer och tidigare studier 

visar på att automation kan förbättra den ergonomiska arbetssituationen för operatörer som utför 

ett tungt arbete (Samuel och Darwin, 2009). Att införa automation är inte helt okomplicerat, då 

det kan leda till ökad komplexitet och störningskänslighet. Komplexitet kan kopplas till bristande 

förståelse kring struktur, beteende och variationer av det framtida systemet (Suh, 2005). Det är 

viktigt att osäkerheter i processen undersöks för att öka den kunskap som krävs för att välja det 

mest konkurrenskraftiga alternativet. 

 

För att samla information om hur företag ska hantera förändringar i en produktion kan en fysisk 

modell byggas med avseende på kommande förändringar. Dessa modeller kan vara mycket 

kostsamma, både i tid och pengar. På så vis kan det vara lönsamt att se över alternativ för att 

jämföra den nuvarande processen med en framtida process. 

 

Simulering är ett mycket användbart verktyg för att bygga upp en process och där genom besvara 

frågeställningar och förutspå vilka konsekvenser som förändringar kan tänkas få innan en 

förändring implementeras. Med hjälp av simulering kan tester utföras utan att störa företagets 

verksamhet och är mer lönsamt än att fysiskt bygga modellen. Det krävs en simulering för att 

validera och verifiera de data som behandlas, i syfte att kunna stödja beslutsfattning (Banks et 

al., 2005).  
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1.3. Syfte och frågeställningar 

I bakgrunden till problemet framgår det att den ökande konkurrensen i förlängningen kan leda 

till konsekvenser för operatörens hälsa till följd av tunga och frekventa lyft. På grund av det är 

det allt fler företag som ser över möjligheten att automatisera delar av sin produktionsprocess. 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka, med hjälp av simuleringsverktyg, hur 

automatisering av tunga lyft kan påverka produktivitet och ergonomin i bearbetande processer.  

 

De forskningsfrågor som kommer att besvaras är därmed: 

 

 På vilket sätt påverkar automatisering produktivitet i bearbetande processer? 

 Hur kan simuleringsverktyg fungera som hjälpmedel vid utformning av en automation? 

 Vilken påverkan har automatisering av tunga lyft på operatörens ergonomiska 

arbetsmiljö? 

 

1.4. Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå, vilket motsvarar 20 veckors 

heltidsstudier. Projektet utfördes under vårterminen 2017 och är avgränsat från 2017-01-16 till 

2017-05-19 vid Mälardalens högskola. På grund av tidsramen gjordes en djupgående studie på 

ett fallstudieföretag.  

 

En del av examensarbetet inbegriper en fallstudie av en produktionscell där kugghjul bearbetas. 

Fallstudien avgränsas till att innefatta huvudflödet för två av totalt fyra svarvar, och inte det 

processflöde som sker för varje artikel inom hela cellen. Fallstudieföretaget har försett författarna 

till det här examensarbetet med en vision för automation och arbetet har bedrivits med den 

visionen som grund. I examensarbetet har fokus varit tung fordonsindustri i Sverige där ergonomi 

anses viktigt och även en stor del av litteratursökningen handlat om svensk produktion. 

Programvara som använts för simulering är ExtendSim och RobotStudio. 
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2.  ANSATS OCH METOD 

 
I det här kapitlet presenteras de metoder som använts för att besvara de frågeställningar som 

definierats och uppnå syftet med arbetet. Arbetets forskningssyfte, ansats, strategi, data och 

simuleringsmetod beskrivs nedan. Slutligen diskuteras de metoder som använts för att säkerställa 

studiens trovärdighet.  

 
 

Specifika aktiviteter som genomförs för att generera data till en studie kallas ofta 

forskningsmetod (Greener och Martelli, 2015). Kothari (2004) definierar forskning som sökandet 

efter kunskap genom objektiva och systematiska metoder, vilket görs för att finna lösningen på 

ett problem. Att definiera ett projekts research design innebär att ta beslut kring vad, var, när och 

hur mycket projektet ska innehålla (Kothari, 2004). 

 

Det här projektet har utförts i syfte att undersöka med hjälp av DES vilka effekter automatisering 

av tunga lyft kan ha på produktionssystem med avseende på produktivitet. Med produktivitet 

avses här antal producerade artiklar, arbetsinnehåll samt genomloppstid. Ergonomi har mätts i 

DES i form av antal lyft som operatören genomför. I tabell 1 redovisas en summering för de 

metoder som använts under arbetets gång. 

 

 
Tabell 1- Metodsummering 

METODIK METODVAL AVSNITT 

FORSKNINGSSYFTE Beskrivande 

Utforskande 

2.1 

FORSKNINGSANSATS 

 

Induktiv 

Mixed: kvalitativ och 

kvantitativ  

Kvantitativ modellbaserad  

2.2 

 

FORSKNINGSSTRATEGI Fallstudie 2.3 

2.3.1 

DATAINSAMLING Primärt: Semistrukturerade 

intervjuer, observationer 

Sekundärt: Dokumentärt 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

STUDIEPROCESSEN Litteraturstudie 

DES 

RobotStudio 

Triangulering 

 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 
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2.1. Forskningssyfte 

Forskningssyfte brukar i metodlitteratur ofta delas in i tre olika delar: utforskande, beskrivande 

och förklarande. Utforskande forskning innebär att studiens fokus inledningsvis är brett för att 

smalnas av under arbetets gång och kan användas i syfte att söka nya insikter på ett område 

(Saunders et al., 2009). Författarna menar att utforskande forskning är flexibel och kan förändras 

varpå ny information tillhandahålls. Beskrivande forskning innebär att skildra faktiska personer, 

händelser eller situationer, medan förklarande forskning handlar om att etablera relationer mellan 

variabler (Saunders et al. 2009). En beskrivande forskningsmetod kan även kallas 

deskriptionsmetod. Ejvegård (2003) menar att deskriptionen är empirisk och kan användas som 

underlag för exempelvis organisationsförbättring. 

 

Den här studien har genomförts i beskrivande och utforskande syfte. Fallstudieföretaget har 

studerats och situationer och händelser har beskrivits med avsikt att öka förståelsen för det arbete 

som bedrivs på företaget. Litteratur har utforskats inom den teoretiska referensramen i syfte att 

söka nya insikter och ställa dem i jämförelse med den information som inhämtats på 

fallstudieföretaget. För att kunna jämföra den nutida processen med ett framtida scenario har 

simulering använts i ett utforskande syfte.  

 

Genom en god förståelse för arbetet på företaget kunde jämförelser göras med den litteratur som 

inkluderats i projektet. Kunskapen har legat till grund för studien i syfte att skapa nya insikter av 

hur automatisering av tunga lyft kan påverka produktivitet och arbetsmiljö i bearbetande 

processer med hjälp av simuleringsverktyg. Då frågeställningarna i stor utsträckning är menade 

att vara behjälpliga vid organisationsförbättring ansågs den beskrivande metoden lämplig i denna 

studie. I figur 1 beskrivs hur det övergripande syftet med examensarbetet förväntas uppfyllas 

med stöd av fallstudien och simuleringsarbetet.  

 

 

 
             Figur 1 - Beskrivning av syften för de olika delarna av arbetet 
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2.2. Forskningsansats  

Studien har genomförts med en induktiv approach. Det innebär att studien inleddes med en 

granskning av problemet i fokus, med hjälp av ett antal olika studiemetoder, i syfte att skapa ny 

teori till den existerande mängden kunskap. Alternativet till den induktiva approachen är en 

deduktiv approach. I den deduktiva approachen fokuseras inledande på den existerande teorin, 

från vilken en hypotes skapas och därefter testas. Ett induktivt resonemang går från ett specifikt 

resonemang till ett generellt, medan det deduktiva resonemanget går från generellt till specifikt 

(Greener och Martelli, 2015). På grund av arbetets uppbyggnad, där en fallstudie kombinerats 

med sekundär data från den teoretiska referensramen, ansågs en induktiv approach passa arbetet 

bättre. 

 

Studien har kombinerat en kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden är ofta 

ansedd passande för induktiva studier (Saunders et al. 2009). Creswell (2014) menar att 

kvalitativa och kvantitativa metoder inte ska ses som varandras motpoler, utan snarare att en 

studie tenderar att gå mer åt det ena hållet än det andra. Författaren förklarar att mixed methods 

research representerar kombinationen av de båda och innehåller element såväl från en kvalitativ 

som kvantitativ metod. Den här studien tenderar att gå mer åt det kvalitativa hållet men innehåller 

likväl inslag från en kvantitativ metod. Den större delen av fallstudien har genomförts med en 

kvalitativ metod tillsammans med den teoretiska referensramen. Den kvantitativa delen har 

representerats av de data som använts i fallstudien för jämförelse av det nuvarande 

produktionssystemet och det förslag som utformats. Ett blandat angreppssätt förser studien med 

en mer komplett förståelse för problemet som är i fokus än om enbart en av metoderna skulle 

väljas (Creswell, 2014). Greener och Martelli (2005) beskriver ett kombinerat angreppssätt som 

att använda det bästa av två världar för att undersöka den ofta röriga verkligheten och att det kan 

vara sunt med en kombination för att komma till meningsfulla och korrekta slutsatser. 

 

2.3. Forskningsstrategi 

När en forskningsansats valts beslutas även om en forskningsstrategi. En forskningsstrategi kan 

beskrivas som en generell plan för hur en researcher ska gå tillväga för att besvara 

forskningsfrågorna (Saunders et al. 2009). Saunders et al. (2009) menar att de olika strategierna 

kan kombineras eller användas som en del i en annan strategi. Alla metoder som presenterades i 

avsnitt 2.2 kan kombineras med samtliga strategier (Saunders et al. 2009; Yin 2009). Yin (2009) 

presenterar en tabell med intention att guida i valet av forskningsstrategi. Författaren menar att 

det är vilka frågeställningar som definierats i arbetet som styr vilken forskningsstrategi som bör 

användas. Guiden återges i tabell 2. Eftersom det här arbetet innefattade ergonomisk problematik 

och modellskapande som krävde detaljerad information bedömdes en fallstudie vara mer lämplig 

för att besvara frågeställningarna och syftet med arbetet än övriga forskningsstrategier som 

presenteras i tabell 2.   
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Tabell 2 - Relevant situations for different research methods, Yin (2009) 

Method Form of Research 

Question 

Requires Control of 

Behavioural Events? 

Focuses on 

Contemporary Events? 

Experiment How, Why? Yes Yes 

Survey Who, What, Where, 

How many, How much? 

No Yes 

Archival 

Analysis 

Who, What, Where, 

How many, How much? 

No Yes/No 

History How, Why? No No 

Case Study How, Why? No Yes 

 

 

Denna studie fokuserar på samtida händelser och beteenden kommer inte att kontrolleras. 

Frågeställningarna är främst av typen ”hur” och ”varför”. Detta leder till att en fallstudie ansetts 

lämpligt för att uppnå syftet med arbetet. I avsnitt 2.3.1 beskrivs metoden för fallstudien närmare. 

 

2.3.1. Fallstudie 
En fallstudie är ett sätt att ta en liten del i ett större förlopp och låta det beskriva verkligheten 

(Ejvegård, 2003). Att använda en fallstudie som metod är en form av kvalitativ analys som 

involverar en noggrann observation av någon typ av enhet. Det är en metod för att gå på djupet i 

en studie, snarare än att studera problemet i ett bredare avseende (Kothari, 2004). Kothari (2004) 

beskriver fem faser som en fallstudie kan delas in i: 

 

1. Recognition and determination of the status of the phenomenon to be investigated or the 

unit of attention. 

2. Collection of data, examination and history of the given phenomenon.  

3. Diagnosis and identification of causal factors as a basis for remedial or developmental 

treatment. 

4. Application of remedial measures i.e., treatment and therapy (this phase is often 

characterised as case work). 

5. Follow-up programme to determine effectiveness of the treatment applied. 

 

(Kothari, 2004 pp.114-115) 

 

Fallstudiens fokusområden 

I det här arbetet observerades en industriell process på företaget Volvo CE i Eskilstuna. Studien 

avgränsades till en produktionscell, cell 17. I fallstudien har observationer gjorts på företaget vid 

olika tider under projektets gång i syfte att skapa en djup förståelse för arbetet som bedrivs i 

cellen. Cellen granskades på grund av dess ergonomiska brister. Cellen uppskattades att passa 

bra för fallstudien då processen innefattar många tunga och frekventa lyft för operatören. Det 

finns behov av förbättring inom såväl produktivitet som ergonomisk arbetsmiljö, och eftersom 

processen är komplex kan DES vara till hjälp för att öka förståelsen av de ingående parametrarna.  

 

I produktionscell 17 hårdbearbetas kugghjul i dagsläget, se figur 2. I en ergonomistudie som 

tidigare genomförts i cellen rekommenderades olika lyftdon och hjälpmedel för att skapa en 

bättre arbetsmiljö för operatörerna, men i denna studie ligger fokus på en implementering av 

robot, detta baserat på önskemål från företaget. Avgränsningen som gjorts i cell 17 var 
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inledningsvis förlagd till EMAG-svarv 19122, 19135, 19136, 19123 samt till lasersvets 65201. 

Under arbetets gång avgränsades arbetet ytterligare till svarv 19122 och 19135. Svarv 19122 och 

19135 är de två svarvarna till vänster i det rödmarkerade området i figur 2.  Den senare 

avgränsningen genomfördes i samråd med uppdragsgivaren på Volvo i syfte att kunna genomföra 

en mer grundlig och kvalitetsfokuserad studie, snarare än en grund och övergripande studie. 

Avsikten var att kunna applicera det arbetssätt som använts i projektet på resterande maskiner i 

ett senare arbete. Artiklar som produceras i låg volym, vilket innebär att de produceras till ett 

reservdelslager eller i mycket små volymer, uteslöts på grund av att de produceras sällan och 

oregelbundet. Den senare avgränsningen resulterade i att studien inkluderade 20 olika artiklar. 

Produktionsvolymer och tider inom processen är från år 2016, enligt överenskommelse med 

uppdragsgivaren. Eftersom Overall Equipment Effectiveness (OEE) inte mäts konsekvent i 

cellen i dagsläget och stopp i produktionen inte dokumenteras beslutades att utesluta 

störningstider i såväl simuleringen för den nutida produktionen som för den framtida. 

 

 
Figur 2 - Cell 17 

 

Ytterligare fokus för arbetet har legat i att med hjälp av simulering i programvaran ExtendSim 

analysera implementering av robot i cell 17. Hänsyn till paketering, emballage, produktens 

kvalité samt kostnader för personal som får arbetsrelaterade skador till följd av undermålig 

ergonomi har inte har inte tagits med i studien på grund av projektets begränsade tidsram. 

Implementeringsfasen ur den 12-stegsmetod som presenteras i avsnitt 2.5.2 har också uteslutits 

på grund av tidsramen.  På grund av projektets begränsade tidsram beslutades även vid projektets 

början att någon implementering av möjliga lösningsförslag på problemformuleringen inom 

fallstudien inte skulle verkställas. Det innebar att steg 4 och 5 av fasindelningen som beskrivs på 

sida 7 inte genomförts. Den information som inhämtats har använts för att kunna genomföra 

simuleringsstudien och resultatet av simuleringen har legat till grund för de lösningsförslag som 

presenteras. Det här arbetet avgränsas även från att presentera och diskutera de ergonomiska krav 

som ställs från såväl Volvo CE som Arbetsmiljöverket. ABB har valts som robotleverantör då 

det är Volvo CE:s främsta robotleverantör i dagsläget. 

 

Ett antal artiklar ska inom kort ändra artikelnummer. Författarna har trots det valt att använda de 

artikelnummer som används under arbetets gång men att för framtida bruk informera om 

förändringen. De artikelnummer som kommer att bytas ut är presenterade i tabell 3.  
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Tabell 3 - Framtida artikelnummer 

Nuvarande artikelnummer Ersätts med 
11419105 17434776 
11419120 17454671 
11419122 17449059 
11419126 17448989 
11419128 17434783 
15150311 17434099 
15168706 17440100 

 

 

2.4. Datainsamling  

När man talar om datainsamling finns det två typer av data: primär data och sekundär data. 

Primärdata är data som samlas för första gången, medan sekundärdata är information som redan 

samlats i något annat syfte (Saunders et al., 2009). Båda typer av data har samlats i det här arbetet. 

Primär data samlades genom direkta observationer, intervjuer samt simulering. Sekundär data 

samlades genom en litteraturstudie eller tillhandahölls av fallstudieföretaget. Nedan presenteras 

de metoder som använts närmare. 

 

2.4.1. Observation 
Saunders et al. (2009) beskriver att observationsmetoden involverar systematisk iakttagelse, 

dokumentation, beskrivning, analys och tolkning av ett beteende. En typ av observationsmetod 

är direkt observation, som exempelvis kan involvera iakttagelser av möten eller arbetsprocesser. 

En annan observationsmetod är deltagande observationer, i vilka observatören tar på sig en aktiv 

roll och deltar i arbetet som studeras (Yin, 2009). Detta uteslöts på fallstudieföretaget då de 

arbetsuppgifter som utförs tar lång tid att lära ut för att det skulle vara genomförbart under 

arbetets tidsram. I det här arbetet har primärdata samlats in genom direkta observationer på 

fallstudieföretaget. Observationer gjordes i syfte att förstå processen i cellen, identifiera 

möjligheter till förändring samt ta tider och validera tider som tillhandahållits från 

fallstudieföretaget.  

 

2.4.2. Intervjuer 
Ett sätt att samla tillförlitliga data är att använda sig av intervjuer (Saunders et al., 2009). Det 

finns olika sätt att genomföra intervjuer på och i det här projektet har semi-strukturerade 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer har genomförts med berörda på företaget.  

 

En semi-strukturerad intervju innebär att ett antal frågor är formulerade och dessa kan variera 

från intervju till intervju, utelämnas, läggas till eller omformas beroende på hur intervjun artar 

sig. En ostrukturerad intervju är en intervjuform av informellt slag där tillfälle ges att gå mer på 

djupet av intresseområdet. Det krävs att frågeställaren har en bild av vad som ska utforskas men 

inga frågor är fördefinierade och samtalet förefaller fritt. En strukturerad intervju innefattar ett 

antal förformulerade frågor där en standard följs och samtliga respondenter får samma frågor 

ställda på samma sätt (Saunders et al., 2009). 

 

Semistrukturerade och ostrukturerade intervjumetoder valdes framför andra, exempelvis 

strukturerade intervjuer, då de ansågs mer passande i sin fria form då syftet var att undersöka 

fallstudieföretaget och få en djupare kunskap om det faktiska arbetet i cellen och hur 

arbetsplatsen uppfattades. I tabell 4 redovisas vilka som intervjuats och vilken typ av intervju 

som genomförts. Intervjuerna hölls med en person åt gången. De semistrukturerade intervjuerna 
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hade ett förberett upplägg med frågeställningar men intervjuerna genomfördes med mycket plats 

för följdfrågor och diskussioner som uppstod kring frågorna. Intervjuerna genomfördes i syfte 

att få information kring: 

 Hur personal uppfattar den ergonomiska arbetssituationen i den berörda cellen 

 Hur företaget bedriver automationsarbete 

 Hur ergonomiska utredningar har genomförts tidigare och vad för förbättringsarbete som 

genomförts 

 Vilka planer som finns för cellen i dagsläget 

 Hur företaget arbetar med förbättringsförslag och ekonomiska beräkningar. 

 

 
Tabell 4 - Intervjuinformation 

Respondent Semistrukturerade intervjuer Ostrukturerade intervjuer 

Produktionschef 1  

Operatörer 2 3 

Teamleader 1  

Experter inom 

robotik/ergonomi 

1 2 

Projektledare 1  

Ekonomiansvarig 1  

 

 

2.4.3. Tider 
En stor mängd tidsmässig information tillhandahölls av fallstudieföretaget. Även egna 

observationer genomfördes. I tabell 5 redovisas för vilka tider som samlats och vilka tider som 

samlats och hur tiderna tillhandahållits. Vid tidtagning genom observation har Volvo’s 

standardmodell för cykeltid och ställtid i bearbetningsobservationer används, se bilaga 1. En 

uppskattning av robotens tider gjordes genom att ta tid på en likvärdig robot i en annan cell på 

fallstudieföretaget. Detta genomfördes tillsammans med en automationsansvarig på företaget. 

Syftet med tidsinsamlingen var att kunna skapa simuleringsmodellen samt identifiera 

förändringar från den nutida produktionen till den framtida.  
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Tabell 5 – Källor till tidsinsamling 

Bearbetningstid 

per detalj 

Tid för på- & 

avlastning 

Tid på bana Robottider Ställtider Downtime 

Från 

produktionsansv

arig 

Observation Observation Genom 

tidtagning av 

annan cell 

Från 

produktions

-ansvarig 

Dokumentati

on från 

fallstudie-

företaget 

Observation Intervju Intervju Leverantörs 

data 

Intervju  

 

2.4.4. Ergonomiutvärdering 
För att i fallstudien kunna utvärdera förändringen i produktionssystemet gjordes en 

belastningsergonomisk riskbedömning. En tidigare riskbedömning genomförd av 

företagshälsovården Alviva år 2015 användes som referens och författarna försökte i största 

möjliga mån genomföra utvärderingen likvärdigt. Se bilaga 2 för beskrivning av metoden. 

  

2.5. Studieprocessen  

I nedanstående avsnitt presenteras de delar som tillsammans utgör studieprocessen och grunden 

för det arbete som lett till besvarande av projektets frågeställningar.  

 

2.5.1. Litteraturstudie  
För att skapa en bred förståelse för det valda ämnet genomfördes en litteraturstudie med 

problemformuleringen som bakgrund. Kothari (2004) skriver att en som bedriver en studie måste 

undersöka litteratur relaterad till sitt intresseområde för att skapa en kunskapsgrund och sätta den 

aktuella problemformuleringen i en meningsfull kontext. Vetenskapliga artiklar har använts för 

att hämta information till den teoretiska referensramens delar: produktionsutveckling, 

automatisering samt simulering. Insamling av material till litteraturstudien föregicks av en 

litteratursökning som genomfördes med hjälp av databaser och referenssökning. 

Referenssökning innebär att granska hänvisningskedjor och därigenom finna nya referenser som 

kan vara relevanta för ämnet (Ejvegård, 2003). De databaser som använts är ABI/INFORM 

Global, Emerald Insight, IEEEXplore, INDERSCIENCE, IPR Publications, Science Direct, 

SwePub samt Taylor & Francis Online (Informa PLC). Dessa har funnits tillgängliga via 

Mälardalens Högskola. För att begränsa sökningarna har följande sökord använts: production 

system, production system development, automation, discrete event simulation, ergonomics. 

 

 

2.5.2. DES 
Med fallstudien som grund byggdes simuleringsmodeller upp i programmet ExtendSim. Detta 

gjordes i syfte att undersöka en ny fysisk layout utan att avbryta eller störa den faktiska 

bearbetningsprocessen. En annan anledning till valet av DES som metod var att skapa förståelse 

för de ingående variablerna i processen (Banks et al, 2005). Kvantitativ modellbaserad research 

är grundad på antagandet att det är möjligt att bygga objektiva modeller som kan förklara 

beteendet av verkliga operativa processer. Relationer mellan variablerna beskrivs som 

orsakssamband och en konsekvens av det, samt att de är kvantitativa, är att modellen som skapas 

kan användas för att förutspå ett framtida scenario av den process som modellerats. Modellerna 

är således inte begränsade till att förklara stadiet som processen befinner sig i vid 

observationstillfället. Studien genomfördes med en empirisk approach. En empirisk approach 
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kan vara både deskriptiv och normativ. Vid valet av en empirisk approach ska skaparen se till att 

de observationer som gjorts av den verkliga processen stämmer överens med modellen som 

skapats. Eftersom denna modell skapats i syfte att beskriva relationer mellan variabler i 

processen och skapa förståelse för systemet har den deskriptiva empiriska approachen valts. Men 

då syftet även varit att utveckla en modell för ett framtida scenario där den nuvarande 

produktionen förbättras har den deskriptiva approachen kombinerats med en normativ approach 

(Karlsson, 2010). I DES har de aktiviteter som involverar tunga lyft av operatören visualiserats 

och tider har lagts in i syfte att jämföra med det framtida layoutförslaget.  

 

Banks et al. (2005) har definierat en arbetsmodell bestående av 12 steg som ingår i en 

simuleringsstudie. Även Shannon (1998) och Rabbani et al. (2013) presenterar liknande 

modeller. I det här projektet har modellen Banks et al. (2005) beskriver använts och presenteras 

i figur 3.  

 
 

Figur 3 - Steg i en simuleringsstudie (Banks et al., 2005) 

 

Nedan beskrivs de steg som presenterats i figur 3 baserat på 12-stegsmodellen som skapats av 

Banks et al. (2005) och hur dessa steg implementerats i arbetet.  
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Steg 1 - Problemformulering 

Det första steget som genomfördes var problemformuleringen. Banks et al., (2005) betonar 

vikten av att uppdragsgivare och den som genomför analysen är tveklöst överens om vad 

problemet är och hur det formuleras. Detta säkerställdes i arbetet genom återkommande 

avstämningsmöten med fallstudieföretaget. 

 

Steg 2 - Målformulering och övergripande projektplan 

I steg två skedde målformuleringen. Vid det här steget bör det vara klargjort huruvida simulering 

är rätt analysmetod för det givna problemet. I det här steget bör även vissa ramar sättas, i form 

av vilka personer som bör involveras, vilka system som analysen gäller och en tidsmässig plan 

(Banks et al., 2005). Tillsammans med handledaren från företaget med god insyn i den process 

som valts för analys formulerades mål för studien och ramar upprättades. En tidsmässig plan 

skapades i form av ett gantt-schema som godkändes av samtliga involverade.  

 

Steg 3 – Modellkonceptualisering 

Vid skapandet en konceptmodell är de väsentliga funktionerna av problemet i fokus och 

antaganden görs av systemets innehåll. Det är viktigt att börja med en enkel modell för att öka 

komplexiteten under arbetets gång. För att få en så verklig bild av systemet som möjligt är det 

rekommenderat att involvera personer som använder det verkliga systemet som modellen 

föreställer (Banks et al., 2005). Av den anledningen godkändes konceptmodellen av 

fallstudieföretaget under arbetets gång. Musselman (1993) beskriver modellkonceptualisering 

som att sammanställa ett system till en modell som beskrivs genom element i systemet, deras 

egenskaper och hur de interagerar med varandra, med problemformuleringen i åtanke.  

 

Steg 4 - Datainsamling 

Eftersom datainsamlingen kan ta mycket tid är det viktigt att börja insamlingen i god tid i 

projektet. Vartefter modellens komplexitet ökar, kan även behovet av ny data öka (Banks et al., 

2005). Datainsamling beskrivs närmare i avsnitt 2.4.  

 

Steg 5 – Modellskapande 

När datainsamlingen påbörjats och kommit en bit på vägen och en konceptmodell skapats kunde 

modellen omsättas till en datorbaserad modell (Banks et al., 2005). I Det här arbetet har 

modellskapandet sett i ExtendSim och RobotStudio. 

 

Steg 6 – Verifiering av modellen 

Verifieringen avser datorprogrammet som utför simuleringen. Det innebär att det är viktigt att 

analysera modellens funktion innan en analys genomförs av dess resultat.  I många fäll krävs en 

del omstrukturering av inputs och struktur, speciellt i komplexa modeller (Banks et al., 2005). I 

projektet gjordes detta genom avstämning med uppdragsgivare och nyckelpersoner på företaget 

samt med hjälp av handledare för simuleringen. 

 

Steg 7 – Validering av modellen 

Validering av modellen är en iterativ process som genomförs genom kalibreringar av modellen 

där den jämförs med den verkliga processen. Avvikelser och iakttagelser används för att förbättra 

modellen. Stämmer datorprogrammets tolkning av systemet överens med verkligheten så kan 

simuleringen valideras (Banks et al., 2005). 
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Steg 8 – Experimentell design 

I steg 8 avgörs vilka alternativa scenarier som ska simuleras. Även längden på simuleringen och 

antal körningar ska beslutas (Banks et al., 2005). I det här projektet analyseras ett framtida 

scenario grundat i att fallstudieföretaget hade en vision från början som de ville analysera.  

 

Steg 9 – Produktionskörningar och analys  

I steg 9 genomfördes simuleringskörningar och dessa analyserades för att uppskatta framtida 

prestandamått (Banks et al., 2005). Analysen gjordes genom att mäta antal producerade artiklar, 

arbetsinnehåll för operatör och robot samt cykel- och ledtid.  

 

Steg 10 – Fler körningar 

Baserat på analysen som genomfördes i steg nio ska det beslutas om det ska genomföras fler 

körningar för att komplettera studien. I den här studien kommer inga fler körningar genomföras 

på grund av bristande dokumentation på störningar av fallstudieföretaget och därför uteslutits 

(Banks et al., 2005). 

 

Steg 11 – Dokumentation och rapport 

Det finns två olika dokumentationstyper inom DES, programdokumentation och 

processdokumentation. Programdokumentation är nödvändig för att kunna återskapa 

simuleringen vid ett senare tillfälle. Det ger även möjlighet att kunna gå tillbaka till modellen 

och förändra parametrar för att identifiera eller förändra relationer mellan inputs och outputs och 

möjligen finna vilka inputs som optimerar någon prestationsparameter i output. 

Progressdokumentation beskrivs av Musselman (1993) som en viktig skriftlig beskrivning av 

arbetets historia där det beskrivs vilka beslut som tagits under arbetets gång. Både 

programdokumentation och processdokumentation har förts genom projektet sedan start. I det 

här arbetet har regelbunden kontakt med berörda parter i projektet har hållits för att undvika 

missförstånd och för att hålla kursen enligt Musselmans (1993) rekommendation.  

 

Steg 12 - Implementering 

Implementeringsfasen är i stort beroende av alla föregående steg och dess framgångsmöjlighet 

ökar avsevärt om tidigare steg utförts noggrant och med en tät kommunikation med 

nyckelpersoner som är mycket väl insatta i processen som modellerats (Banks et al., 2005). 

Implementeringsfasen ligger utanför detta projekts tidsram och kommer därför inte ingå i arbetet. 

 

2.5.3. RobotStudio 
Ett simuleringsprogram som används av fallstudieföretaget vid automationsprojekt, 

RobotStudio, användes i projektet för att kontrollera robotens placering i cellen och samspelet 

med övriga maskiner. I programmet illustrerades roboten och de övriga detaljerna som finns i 

dagsläget i det berörda området och genom att mäta med måttband i den fysiska cellen kunde 

koordinater för robotens placering sättas in i programmet. Genom att i programmet låta roboten 

röra sig på området kunde det visa att räckvidden var tillräcklig och att robotens funktioner 

praktiskt är möjliga. Modellen användes även som visuellt material för att beskriva förändringen 

för kontaktpersonerna på företaget och skapades även i syfte att underlätta för företagets fortsatta 

arbete efter detta projekts avslut.  

 

2.5.4. Dataanalys 
Det finns enligt Saunders et al. (2009) ingen standardiserat sätt att gå tillväga för att analysera 

kvalitativ data. Författarna presenterar dock tre punkter som kan representera de möjligheter som 

finns för att analysera kvalitativa data. Dessa punkter är att summera, kategorisera och 

strukturera. Aktiviteterna kan genomföras var och en för sig eller som helhet. 
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Saunders et al. (2009) presenterar tre sätt att skapa namn på kategoriseringen: genom att använda 

termer som framträder ur den samlade datan, basera namnen på termer som används av 

deltagarna i studien eller att basera dem på termer som används i den existerande litteraturen. De 

data som samlats till fallstudien i det här arbetet har till stor del filtrerats efter relevans, 

summerats och kategoriserats efter typ av data, så som exempelvis bearbetningstider, vilken 

maskin som är aktuell för artikeln, storlek på artikel eller artikelns vikt. Intervjuer har 

transkriberats, om de inte dokumenterats skriftligt under intervjuns gång, och sammanställts i ett 

gemensamt dokument om de innefattat samma frågor men ställts till olika personer. Detta för att 

snabbt kunna jämföra de olika svaren och analysera variationer. Annars har de kategoriserats 

efter ämne på intervjun. Gällande information som samlats för litteraturstudien har kategorier 

inledningsvis skapats baserat på de områden som informationen berör ur den existerande 

mängden litteratur. 

 

Validering och verifiering 
Studiens trovärdighet är beroende av faktorerna reliabilitet och validitet.  För att stärka studiens 

trovärdighet har metoden triangulering använts. Triangulering är då två eller fler av varandra 

oberoende källor, eller datainsamlingsmetoder, används för att säkerställa att den information de 

förser studien med är vad den verkar vara (Saunders et al., 2009). Nedan presenteras reliabilitet 

och validitet och hur det påverkat arbetet. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till hur de data som samlats och analyserats och genererar konsekventa resultat 

oavsett vem som genomför studien eller när den genomförs. Det är viktigt att det tydligt syns hur 

resultat uppnåtts och vad slutsatser baseras på. Saunders et al. (2009) presenterar ett antal faktorer 

som påverkar en studies reliabilitet:  

 

Yttre faktorer som kan påverka reliabilitet 

Reliabiliteten kan hotas av olika saker, exempelvis variationer hos svaranden beroende på 

faktorer som tidpunkt för datainsamlingen, miljön vid tillfället eller vilka som befinner sig i 

närheten av den svarande. När observationer gjorts i form av tidtagning i processen har det skett 

vid olika tidpunkter på operatörernas skift för att öka sannolikheten att upptäcka variationer som 

orsakas av tid. 

 

Bias 

Bias kan påverka reliabiliteten i studien. Det kan handla om att respondenter ger de svar de tror 

de förväntas ge eller de svar som chefen helst skulle vilja ha. Bias kan även kopplas till de 

observationer som genomförts, då kallas det observationsbias. Det innebär att det som 

observerats tolkats på olika sätt av observatören. För att undvika observationsbias har den 

information som samlats genom observation diskuterats såväl författarna emellan som med 

handledare och nyckelpersoner på fallstudieföretaget. Referenssökning är en metod som använts, 

såväl för att finna nya artiklar till den teoretiska referensramen som för att komma i kontakt med 

nyckelpersoner på fallstudieföretaget. Vid referenssökning är det viktigt att ha bias i åtanke, då 

det ofta händer att en referens refererar till en annan källa med liknande åsikter vilket kan göra 

studiens urval allt för homogent. Det kan även uppstå bias relaterat till mätvärden, measurement 

bias. Det kan innefatta exempelvis förvrängning av data eller förändringar i hur data samlas 

(Saunders et al., 2009). För att säkerställa att data samlats korrekt i fallstudien har standarder för 

datainsamling av tider tillhandahållits av fallstudieföretaget och intervjuer har hållits med 

ansvariga på företaget på områden som ergonomi, automation och tidtagning av processer i 

cellen. För att förebygga att data förvrängts har triangulering applicerats, sekundär data återgetts 
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till fler personer på fallstudieföretaget och författarna har bildat sig en uppfattning om huruvida 

data är korrekt baserat på den informationen. 

 

Validitet 
Validitet handlar om huruvida studiens observation verkligen handlar om vad de verkar handla 

om.  Saker som kan påverka studiens validitet är exempelvis mätinstrument, historia, testmetoder 

eller tvetydighet om orsaksriktning (Saunders et al. 2009). 

 

För att säkerställa studiens validitet har metoder definierade av Yin (2009) efterföljts. Flertalet 

källor använts om så varit möjligt i fallstudien. En tät kommunikation har etablerats med 

nyckelpersoner på fallstudieföretaget som granskat materialet som samlats in vartefter. Teori har 

kombinerats med fallstudien eftersom enbart ett fallstudieföretag funnits. Gällande det material 

som tillhandahållits av företaget i form av ergonomistudier och tidigare arbeten har de ansvariga 

för materialet hörts och på sätt har validiteten bedömts vara giltig. Tider som tillhandahållits av 

fallstudieföretaget har i största möjliga mån jämförts med tider tagna av författarna till detta 

arbete för att säkerställa validiteten. Resultaten från simuleringen har jämförts med 

fallstudieföretagets produktionsvolymer. Validiteten gällande simuleringen presenteras i avsnitt 

5.6.  



 

                  FÖRBÄTTRING AV PRODUKTIONSMILJÖ MED HJÄLP AV AUTOMATION   17  

3.  TEORETISK REFERENSRAM 
 

I följande kapitel presenteras arbetets teoretiska referensram. Kapitlet är avsett att redogöra för 

tidigare studier på området och har delvis legat till grund för att besvara de frågeställningar som 

formulerats. Kapitlet är indelat i tre huvuddelar: produktionsutveckling, automatisering och 

simulering.  

 

3.1. Produktionsutveckling  

Black (2007) beskriver produktionssystem som ett komplext arrangemang av fysiska element 

som karakteriseras av mätbara parametrar. Ett produktionssystem kan även beskrivas som en 

mängd olika komponenter, som till exempel människor och maskiner, som samverkar på ett 

organiserat sätt och arbetar tillsammans för att uppnå ett meningsfullt mål. Dessa komponenter, 

som teknik, människor, energi och information, kan betraktas som delsystem i det större 

produktionssystemet (Bellgran och Säfsten, 2005; Matt, 2007). Det finns ett antal olika faktorer 

som påverkar ett produktionssystem, exempelvis företagskultur, ledarskapsstrategier, tekniska 

valmöjligheter samt arbetsmiljö-och organisatoriska möjligheter. I dagsläget är det många 

tillverkande processer i industriella fabriker som måste genomgå kontinuerliga modifieringar och 

optimeringar för att bli, eller fortsätta vara, konkurrenskraftiga. Det finns dessutom alltid behov 

av nya produkter där nya produktionssystem måste skapas och optimeras (Afazov, 2012). På 

grund av hur utvecklingen expanderat är kraven på ett gediget beslutsunderlag höga när en 

utvecklingsprocess ska planeras. Bellgran och Säfsten (2005) beskriver att dagens 

konkurrenssituation gör det nödvändigt att förstå hur produktionssystem ska utformas, och 

driftsättas, för att produktionen ska bli konkurrenskraftig. 

 

Produktionsutveckling refererar till såväl befintliga produktionssystem, i behov av 

effektivisering, som till utveckling av nya system (Bellgran och Säfsten, 2005). Vid en 

produktionsutveckling finns en mängd olika kategorier som måste beslutas om, exempelvis hur 

produktionsprocessen ska se ut och vilken kapacitet som ska vara möjlig. Författarna förklarar 

att behovet av att förbättra arbetet med att utveckla produktionssystem är otvivelaktigt och kan 

underlättas med hjälp av ett strukturerat arbetssätt och en strävan efter ständiga förbättringar. 

Vidare menar författarna att det är allt för sällan som utvecklingsprocessen ses som en metod för 

att skapa bästa möjliga system. Oavsett om ett företag vill designa ett helt nytt produktionssystem 

eller justera ett befintligt kommer beslut som tas under den processen ha en stor påverkan på 

företagets förmåga att nå sina mål (Matt, 2007). Bellgran och Säfsten (2005) hävdar att många 

svenska företag inom industrin saknar ett tydligt sätt att utvärdera konceptförslag av 

produktionssystem. De återger hur tio företag studerats under konkret produktionsutveckling och 

hur det kunde konstateras att inga omfattande systematiska utvärderingar dokumenterats i något 

av fallen. Vidare beskrivs att inga dokumenterade utvärderingar genomförts och 

systemalternativen inte hade simulerats med hjälp av något simuleringsverktyg. Det nämns dock 

att vissa av företagen använde pappersmodeller och layouter för att testa olika lösningar. 

Författarna hävdar att ett alternativ valdes relativt tidigt i processen för alla de studerade 

företagen och härleder det till den omedvetna tendensen att finna och visa en enda ”bästa” lösning 

så tidigt som möjligt (Bellgran och Säfsten, 2005). 

 

Ett tillvägagångssätt som presenteras av Bellgran och Säfsten (2005) återges i fyra 

huvudkategorier. Det första steget är planering och insamling av detaljerad information. Därefter 

sker konceptutveckling varpå en detaljerad utformning av systemet kan utvecklas för att slutligen 

realiseras. När ett produktionssystem ska designas är det inte tillräckligt att fokusera på interna 
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funktioner. Det viktigt att inkludera externa leverantörer som har stor kunskap om de verktyg 

eller hjälpmedel som ska integreras i processen. Produktionsverktyg är ofta mycket kostsamma 

och det gör att informationen måste vara så detaljerad som möjligt för att reducera risken för 

kostsamma misstag eller behov av omarbetning (Bruch och Bellgran, 2012). I ett 

utvecklingsarbete är det viktigt att ha ett holistiskt perspektiv där inte bara teknik, utan även 

människor, inkluderas (Bellgran och Säfsten, 2005). Black (2007) menar att de personer som 

arbetar i produktionssystemet är de interna kunderna och att produktionssystemet därmed måste 

designas för att passa deras behov. Samtidigt måste systemet producera produkter som 

tillfredsställer behoven hos de externa kunderna, utanför systemet. Ökad tonvikt på hållbarhet i 

samhället gör att det blir allt viktigare med hållbar produktion, vilket kräver en resurssnål och 

effektiv produkt-och processutveckling. För att uppnå en hållbar produktion och tillgodose 

kundens krav är fokus på produktionsplanering, kvalitet och underhåll elementärt (Colledani et 

al., 2014).  
 

När det gäller att integrera ergonomi inom produktionssystem är förståelsen för den problematik 

som existerar idag fortfarande en fråga under utredning och efterforskning (Neumann et al., 

2008). Detta diskuteras vidare i avsnitt 3.1.2.  

 

 

3.1.1. Utmaningar inom produktionssystem 
 

Produktivitet 

Dagens produktionssystem ska kunna producera med en hög produktivitet, flexibilitet och 

resurseffektivitet (Bokrantz et al., 2016). Enligt Bokrantz et al. (2016) kommer dessa krav 

fortsätta att vara viktiga för företag i takt med att digital tillverkning blir allt mer vanlig. 

Författarna beskriver att det finns ett stort engagemang hos dagens produktions- och 

underhållspersonal, att utnyttja det nuvarande produktionssystemet till full potential, men att 

automatiserad utrustning ändå krävs i framtida digitala fabriker för att de ska kunna leverera 

produkter med ännu högre prestanda. 

 

Produktivitet kan mätas på olika sätt. Många företag begrundar sin hantering av de parametrar 

som påverkar produktionens prestanda (Bokrantz et al., 2016). Dessa parametrar kan exempelvis 

vara nyckeltal som reflekterar företagets övergripande strategi (Salloum, 2013; Säfsten och 

Winroth, 2002). Ett produktionssystem måste reflektera de nyckeltal som företaget valt att ha 

som främsta värden att konkurrera med på marknaden (Säfsten och Winroth, 2002). 

När det kommer till produktivitet och automation måste man överväga hur automation kan 

utvecklas inom produktionssystemet för att möta kundens krav och de nyckeltal man strävar efter 

att konkurrera med. Det innefattar att överväga vilka delar som absolut måste automatiseras och 

vilka delar som kan vara fortsatt manuella. Förändringen ska därefter utvärderas och att 

alternativen ställas mot varandra för att undersöka vad som kan generera den största nyttan 

(Harris och Harris, 2008). 

 

Produktionsstörningar 

Varje systemkomponent är en viktig resurs men är även en potentiell källa till variationer och 

störningar. Dessa störningar kan vara svåra att förutsäga (Bellgran och Säfsten, 2005). En 

parameter som påverkar produktionsresultatet är produktionsstörningar, Production 

Disturbances (PD). PD är direkt kopplat till produktionens prestanda och en minskad mängd av 

PD bidrar till att produktionssystemet blir mer tillförlitligt. Det är planerade eller oplanerade 

avbrott eller förändringar i produktionen som kan påverka produktiviteten i produktionssystemet 

(Bokrantz et al. 2016).  
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Storleken på produktionsförlusten påverkas beroende på hur stor vikt som lägg på att minimera 

PD, vilket gör den till en av de viktigaste faktorerna kopplat till produktionsförluster. Många 

företag kämpar med att förhindra produktionsstörningar genom att försöka skapa genomtänkta 

produktionssystem. Hanteringen av PD kan vara avgörande för lönsamheten för ett 

produktionssystem på grund av att PD minskar produktivitet, ökar produktkostnaden, minskar 

lönsamheten samt kan innebära säkerhetsrisker för operatörer. PD kan hota företagets 

konkurrenskraft gällande både hög- och låg volymproduktion. En effektiv hantering av PD är 

således nödvändig för att uppnå hög prestanda av produktionssystemet (Bokrantz et al. 2016). 

 

Flexibilitet 

I ett produktionssystem där företaget önskar en lean filosofi strävar man efter att skapa ett flöde 

för produkten och maskiner adderas för att förbättra flödet. Om en del av ett produktionssystem 

ska automatiseras krävs att flödet inte hämmas av förändringen. Det är av stor vikt att vara 

medveten om att automationen kan medföra produktionsstörningar som inte uppstått med en 

manuell process. Minskad flexibilitet är ett exempel. Om produktionssystemet byggs runt 

maskinen, istället för att maskinen hjälper till att skapa flöde, blir systemet mer känsligt för 

störningar och den tillgängliga produktionstiden kan minska. Ju mer komplex automation, där 

maskiner ska kunna utföra många olika uppgifter, desto mer produktionsstörningar kan man 

räkna med (Harris och Harris, 2008). 

 
Produktionssystemets livscykel 

Ett produktionssystem har en livscykel, på samma sätt som vanligen beskrivs för produkter. 

Produktionssystemets livscykel inleds vid den initiala planeringen av produktionssystemet och 

avslutas vid avveckling och återanvändning. På grund av att såväl kunder och lagstiftning ställer 

högre krav idag på hållbar och miljövänlig produktion blir även kraven på återanvändning av 

produktionssystem högre. Av den anledningen är det rimligt att redan vid planeringsstadiet av 

produktionssystemet planera för framtida produktgenerationer (Bellgran och Säfsten, 2005). När 

intresset ligger i att utvärdera befintliga produktionssystem där kunskapen om hur systemet 

fungerar, och inte fungerar, finns stor kompetens hos de som arbetar i systemet. Prestandadata 

kan finnas tillgängligt liksom praktiska erfarenheter av systemet (Bellgran och Säfsten, 2005).  

 

3.1.2. Ergonomiska aspekter 
Forskning visar att människan lever längre och att medellivslängden ökar (Ahlbom et al., 2010). 

Det bidrar till att anställda kräver bättre arbetsförhållanden med god ergonomi för att förhindra 

skador och öka säkerheten (Roper och Yeh, 2007). Ergonomi är ett begrepp som blir allt 

vanligare inom industriföretag, men tyvärr så är det fortfarande vanligt att företag inte prioriterar 

ergonomi vid inköp av ny utrustning för materialhantering. Det kan ses som förvånande med 

tanke på att ergonomi och säkerhet är viktigt inom materialhantering för att förbättra 

produktivitet och minska skador (Wong et al., 2009; Walder et al., 2007).  

 

Ergonomi har en viktig roll för att minska kostnader och öka produktivitet, genom att reducera 

onödiga rörelser och minska misstag, vilket dessutom förbättrar kvalitet (Womack och Jones, 

2003). Enligt Walder et al. (2007) innebär begreppet ergonomi i synnerhet att arbeta smartare 

och inte hårdare. Företag sparar både tid och pengar genom att begränsa antalet repetitioner och 

onaturliga rörelser (Walder et al., 2007; Greenwald, 2009). Genom att införa ergonomiska 

principer på företag har trötthet minskat, vilket är ett symptom relaterat till dålig ergonomi 

Bicheno (2007). 

 

God ergonomi på arbetsplatser leder till bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet. Beroende vilket 

arbete som utförs på företaget finns det olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. När företag 
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investerar i ergonomi, investerar de också i sina medarbetare. Genom att erbjuda operatörerna en 

bra arbetsmiljö reduceras kostnaden för arbetsrelaterade olycksfallsskador (Walder et al., 2007). 

Det finns ett utvecklat ergonomiskt utvärderingssystem som mäter arbetsstationens ergonomi 

och om gränsen för god ergonomi överskrids ska arbetsstationen omdesignas, det är dock inte 

allmänt etablerat bland företag inom tung fordonsindustri (Walder et al., 2007).  

 

Ergonomiskt perspektiv vid produktionsutveckling 

Det finns ingen produktion där systemets operatörer inte utsätts för någon nivå av riskfaktorer. 

Det innebär att hänsyn måste tas till de människor som är i kontakt med systemet. Det är vanligen 

mer effektivt att tala om kostnader och besparingar, snarare än de ergonomiska bekymmer som 

påverkar operatören i ett längre tidsperspektiv eftersom det många gånger saknas indikatorer 

inom ergonomi som inom områden som produktivitet eller kvalitet ofta är mer precisa och mer 

mätbara (Neumann et al, 2008). 

 

Produktionssystemutvecklingen tenderar att bli mer kostsam ju senare de mänskliga faktorerna 

tas i beaktande i designprocessen. Många gånger kommer ergonomi på tal sent, eller inte alls, i 

designprocessen (Neumann et al, 2008). Figur 4 är återgiven av Neumann et al. (2008) och 

beskriver hur strategiska beslut fattas i ett organisatoriskt system. I nivå ett sätter företaget 

konceptuella strategier som avgör i vilken riktning företaget strävar. Detta påverkar deras 

produktionsstrategi, i nivå två, som i sin tur avgör vilka avgränsningar och designkriterier som 

ska gälla för systemdesignen i nivå tre. Designen implementeras och produktionssystemet i nivå 

fyra tas i drift. Operatören som utsätts för risker befinner sig i nivå fem. I den sjätte nivån finns 

slutligen resultatet av de övriga nivåerna, outputs, så som produktivitet och kvalitetsprestanda 

men även konsekvenser av en bristande ergonomisk miljö som kan vara ett av resultaten av de 

risker operatören utsätts för i nivå fem. H&S står för ”Health and Safety service” och är den 

avdelning i organisationen som vanligen tar hand om hälsorelaterade frågor. Som modellen visar 

når feedbacken som kommer från hälsoavdelningen sällan de högre delarna i organisationen, 

trots att tidigare forskning visar att det många gånger är där de strategiska besluten gällande 

exempelvis systemflöde och automation, som kan ha en stor påverkan på riskfaktorerna i nivå 

fem, tas. Enligt författarna är det vanligt att integration av god ergonomi misslyckas i skapandet 

av nya system och även vid förändringsarbete eftersom att de som är involverade i 

utvecklingsprocessen inte nås av vilka ergonomiska problem, eller riskfaktorer, som finns i 

produktionen. Detta är problematiskt ur alla nivåer i figur 4 eftersom operatören utsätts för 

fortsatta risker, systemdesignen måste förändras senare än nödvändigt vilket leder till störningar 

i produktionssystemet och det blir mer och mer kostsamt för företaget.  

 
Figur 4 - "Organisational system" (Neumann et al. 2008) 



 

                  FÖRBÄTTRING AV PRODUKTIONSMILJÖ MED HJÄLP AV AUTOMATION   21  

3.2. Automatisering 

I en tid av snabba förändringar och osäkerhet blir framgång allt svårare att upprätthålla inom 

tillverkningsindustrin. Låga kostnader och hög kvalitet är inte tillräckligt för att konkurrera på 

marknaden. Företag måste även tillgodose kundernas krav som innefattar hög flexibilitet, korta 

ledtider, låg kostnad och hög kompetens (Hedelind et al., 2008; Choe et al., 2015). Framgång 

kräver ständig utveckling som bidrar till förbättringar för hur produkter ska tillverkas. Ett sätt att 

hantera dessa utmaningar är att investera i automatiserade processer och industrirobotar 

(Hedelind et al., 2008). Med anledning av den globala konkurrensen och hot om att flytta 

produktionen till utvecklingsländer där tillverkningskostnaden är lägre, är det viktigt att företag 

har ett konkurrenskraftigt produktionssystem för att kunna bibehålla sin produktion (Säfsten et 

al., 2007). Författarna menar att ett automatiserat produktionssystem betraktas som ett effektivt 

sätt att förbättra sin konkurrenskraftighet. För små till medelstora företag kan automatisering 

vara avgörande för att kunna konkurrera på marknaden (Hedelind et al., 2008). Hedelind et al., 

(2008) beskriver att det finns behov för automatiserade produktionssystem som kan hantera 

flexibilitet, vilket innebär kunna producera olika produkter samt kunna anpassa produktionen 

beroende på framtida produktionsvarianter utan stora tilläggsinvesteringar. 

 

3.2.1. Fördelar med automation 
Det finns stora fördelar med automation gällande ergonomiska aspekter och ökad produktivitet. 

Inom tung industri är det vanligt att operatörer måste hantera tunga komponenter och stora 

produktionsvolymer. Det bidrar till att vissa moment i produktionen kan automatiseras för att 

öka produktiveten. Det finns moment i en produktion som inte bör hanteras manuellt, så som vid 

dåliga ergonomiska förhållanden och vid stora produktionsvolymer (Harris och Harris, 2008). 

Enligt Kochan (1998) ansågs ergonomi vara huvudsyftet till att införandet automatiserade 

produktionssystem. Zafarzadeh och Jackson (2013) refererar till andra författare och menar att 

det finns fler huvudområden som automatisering har bidragit till att förbättra. De belyser 

kostnaden för arbetskraft som en aspekt och redogör för hur många företag upplever 

arbetskostnaden som problematisk. Författarna menar att företag måste hitta ett sätt att bli mer 

effektiva och reducera produktionskostnader och föreslår att företag därför kan investera i 

automation. I tabell 6 presenteras de potentialer med automation som Zafarzadeh och Jackson 

(2013) beskriver. 

 

 
Tabell 6 - Fördelar med automation enligt Zafarzadeh och Jackson (2013) 

Minska produktion- och 

anställdas resurskostnad 

En industrirobot kan arbeta nonstop och när det gäller 

arbetskostnader i Sverige är de höga. Det finns också regler som  

säger att alla operatörer ska ha rätt till 5 veckors semester under 

ett år, vilket är en kostnadsminskning vid automatisering.  

Ergonomi Stora och tunga komponenter kan vara svåra att hantera utan 

hjälpverktyg. I en sådan situation kan robotar hantera 

komponenterna enklare och operatören utsätts för mindre 

ergonomiska risker. 

Tillgänglighet  Robotar har större tillgänglighet då de inte behöver vila, ändra 

skift eller ta semester. Företag försöker eftersträva att roboten 

har en tillgång på mer än 90 %. 

Förbättring av 

produktionskapacitet 

Som nämns ovan så bidrar hög tillgänglighet till att 

produktionskapaciteten förbättras. 
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Zafarzadeh och Jackson (2013) belyser att säkerheten inom produktion har förbättrats på grund 

av att riskfyllda moment har automatiserats, vilket är en bidragande orsak till att arbetsmiljön 

förbättras. Som nämnt tidigare är det viktigt att företag planerar implementeringen av automation 

för att det ska vara fördelaktigt att övergå från manuellt arbete till automatiserat arbete. Harris 

och Harris (2008) belyser vikten av att implementera rätt grad av automatisering för att det ska 

ha en effektiv inverkan på produktionen. Rätt grad av automatisering har stor påverkan på kvalité 

och produktivitet och kan vara avgörande för konkurrenskraftighet. För företag som vill växa 

och öka sin omsättning kan det vara betydande att analysera rätt grad av automatisering (Harris 

och Harris, 2008). 

 

Enligt Lind et al., (2009) kan arbete med tunga lyft förbättras genom att automatisera 

materialhantering. Författarna menar att det finns kopplingar mellan ergonomi, produktivitet och 

processkvalitet och valet av lämpliga produktionssystem är krävande och bör utvärderas.  

 

3.2.2. Utmaningar inom automation  
Zafarzadeh och Jackson (2013) refererar till Frohm (2008) som menar att införandet av 

automatisering kan vara utmanande. Orsaker till det ligger främst i tidskrävande planering, 

svårigheter vid visualisering och komplexitet gällande underhåll och samspelet mellan människa 

och maskin. Enligt Winroth et al (2007) är teknisk genomförbarhet, utbildning, kvalifikationer 

och lönsamhet de vanligaste utmaningarna inom automation. Andra problem som kan 

uppkomma är att anpassa produktionen till stora antal produktvariationer, som kan vara en 

kostsam investering, och bristande kompetens hos operatörer (Winroth et al., 2007). 

 

Det blir allt svårare att automatisera bearbetning och tillverkning på grund av komplexiteten och 

de höga investeringskostnader som krävs för en mer avancerad automatisering, vilket är en 

bidragande orsak till att produktion av produkter med kort livslängd eller med stor variation inte 

är lämpliga för automation (Frohm, 2008; Zafarzadeh och Jackson, 2013). Harris och Harris 

(2008) beskriver att komplexiteten av maskiner bör beaktas när företag implementerar 

automation. Författarna menar att många företag har byggt produktionssystemet runt maskiner 

och på så sätt inte utvecklat ett system för att skapa ett flöde för produkten, vilket kan ge 

komplikationer för företaget då maskinen har långa omställningstider och låg tillgänglighet. 

Enligt författarna upplever många företag problem med att anpassa produkten för automatiserad 

produktion och att problem kan uppstå vid installationer kopplat till automatisering. Vissa företag 

hävdar att det inte finns tillräckligt med tid för att planera eller utbilda personal, vilket kan bidra 

till att kvalité, underhållsarbete och kompetens minskar (Zafarzadeh och Jackson, 2013).  

 

Ett flexibelt system är utformat för att hantera kortsiktiga förändringar på ett effektivt sätt till en 

låg kostnad. Hedelind et al. (2008) menar att bristen på flexibilitet kan betraktas som en utmaning 

för automatisering. I ett produktionssystem mäts flexibiliteten genom att analysera dess 

känslighet och hur många produktvariationer systemet hanterar. 

  

3.2.3. Nivåer av automatisering 
En bidragande orsak till automatisering är att minska produktionskostnader och öka 

flexibiliteten. Flexibilitet är en viktig faktor som många företag eftersträvar för att kunna 

konkurrera på den globala marknaden. Det bidrar till att företag lättare kan förändra sin 

produktion så att den möter marknadens förändringar och krav. En framtidsprognos kan alltid 

ändras, vilket är viktigt att ha i åtanke när graden av automatisering fastställs (Harris och Harris, 

2008). Produktionssystem består av avancerad teknik och operatörer har inte ersatts helt av 

automatisering, trots att det kan innebära att utförandet av vissa uppgifter utförs till ett lägre pris 

eller på ett mer effektivt sätt (Frohm, 2008; Choe et al., 2015). Det på grund av att operatörer 
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bidrar till högre flexibilitet, är bättre på att uppfatta mönster, hittar tillvägagångssätt vid 

överbelastning och induktivt kan undvika flaskhalsar. En operatör utför kognitiva uppgifter 

(övervakning, styrning, planering, beslutsfattande) och fysiska uppgifter (lastning/avlastning, 

förpackning, material). Kognitiva uppgifter kan delas in i nivåer, så som skicklighet och kunskap 

baserat på hur operatören bearbetar information (Choe et al., 2015). En industrirobot som ersätter 

en operatör kräver närvaro från en operatör som kan utföra det kognitiva arbetet. Författarna har 

undersökt fysiska och kognitiva nivåer av automatisering och kunde se att en ökad nivå av fysisk 

och kognitiv automation hade en effektiv påverkan för ökad flexibilitet och framför allt att en 

ökning av de kognitiva nivåerna gav positivt gensvar. 

 

Det är betydande att företaget köper in rätt utrustning och gör rätt från början när en ny maskin 

införskaffas (Ljungberg, 2000). Taiichi Ohno, grundare av TPS, sade att framtiden alltid är svår 

att förutspå då den alltid förändras. Det medför att utrustning bör utvecklas för att produktionen 

kan förändras utan att stora kostnader tillkommer. Det innebär att automatisering bör anpassas 

till produktionen för att kunna möta kundens efterfrågan (Harris och Harris 2008). 

 

Ett automatiserat produktionssystem kan anses vara delvis automatiserat eller fullt automatiserat. 

Författarna beskriver att vissa saker måste produceras eller bearbetas med någon grad av 

automatisering. Komponenter med snäva toleranser, medicinska produkter eller delar som är 

tunga att hantera manuellt är exempel på saker som bör produceras med hjälp av automation. När 

företag har beslutat om vilken del av processen som ska automatiseras är det viktigt att analysera 

vilken grad av automation som är mest lämplig för produktionen. Det finns fem nivåer av 

automatisering som hjälper till att utveckla automation till rätt process (Harris och Harris, 2008). 

Författarna beskriver att det är viktigt att analysera hur många funktioner maskinen måste utföra, 

då det påverkar automationsnivån. Nedan presenteras de fem automationsnivåerna: 

 

 Nivå 1: Allt sker manuellt. Operatören laddar och startar maskinen som sedan kör sin 

process. Därefter tar operatören bort biten och tar den manuellt till nästa steg i 

bearbetningen.  

 Nivå 2: Operatören laddar maskinen manuellt, maskinen startar automatiskt och kör sin 

process. Operatören tar manuellt bort biten och tar den till nästa steg i bearbetningen.  

 Nivå 3: Operatören laddar maskinen manuellt, maskinen startar automatiskt och lastar av 

automatiskt. Operatören tar sedan bort biten och flyttar den manuellt till nästa steg i 

bearbetningen. Maskinen anses ha en drifttid på omkring 95 %. 

 Nivå 4: Maskinen laddas automatiskt och körs automatiskt. Tas automatiskt bort men 

förs manuellt vidare. Maskinen anses ha en drifttid på omkring 70-75%.  

 Nivå 5: Allt är automatiserat. Maskinen laddas in automatiskt och körs automatiskt. Tas 

automatiskt bort och förs automatiskt vidare. Maskinen anses ha en drifttid på omkring 

65-70%. 

 

Från nivå tre till nivå fem sker en gradvis minskning av drifttiden och det är också i dessa 

områden som förändringen av automation påverkar som mest. I nivå ett, två och tre är 

omställningstiden lägre än i de resterande två nivåerna, vilket innebär att företaget behöver 

mindre buffertlager. Skillnaden mellan nivå tre och fyra anses stor gällande kostnader för 

underhåll och konstruktion. När en produktion övergår till nivå fyra är det vanligt att kostnader 

ökar och flexibiliteten minskar, vilket ger att nivå tre anses vara den nivå som är bäst för företag 

som har en produktion uppbyggd av celler på grund av att operatörer upplever på/avplockning 

relativt enkelt (Harris och Harris, 2008). Nivå tre har vanligtvis högre drifttid och snabbare 

omställningstider än nivåer fyra och fem. Det beror oftast på att nivå tre används till enklare 

maskiner som är avsedda till en arbetsuppgift. 
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De olika nivåerna av automation kan kopplas till ergonomi och produktivitet (Lind et al., 2009). 

Forskning visar att noggrant övervägande och en kontrollerad förändring på nivån av 

automatisering (det vill säga med hjälp av en gradvis ökning, eller minskning, av automation) 

kan öka produktiviteten och flexibiliteten i många tillverkningssystem. Författarna hävdar att 

nivån av automatisering har naturlig inverkan på ergonomiska egenskaper av en arbetssituation, 

belastningsergonomin samt kognitiv ergonomi som behandlar hur människor tolkar och tar in 

information i samspel mellan människa och teknik. Som nämnts ovan är drifttid, omsättningstid 

och flexibilitet tre problemområden för automatisering. Genom att studera olika nivåer av 

automation kan dessa problem angripas (Harris och Harris, 2008; Lind et al., 2009). Författarna 

menar att företaget bör investera i maskiner som kan hantera rätt nivå av automation och som är 

anpassade till produktionen. 

 

Enligt Harris och Harris (2008) har rätt grad av automatisering en given plats i dagens 

produktionssystem. Det kräver analyser och planering för att förstå effekterna av olika former av 

automatisering som är absolut nödvändigt för att skapa ett flexibelt och effektivt 

produktionssystem i världsklass. Författarna belyser vikten av att ett produktionssystem bör 

utformas för att skapa ett flöde för produkten, och automation bör väljas efter beslut om hur det 

bäst kan förbättra flödet. 

 

3.3. Simulering  

Det är vanligt att problem uppstår i samband med utveckling eller omformning av en process, 

till exempel i form av svårigheter att förutsäga hur resultatet av förändringen kommer att påverka 

produktionen. Det kan vara svårt att analysera befintliga processer på ett strukturerat sätt, finna 

kreativitet vid utformandet av en ny design eller att identifiera dynamik i processen. Hlupic och 

de Vreede (2005) refererar till ett antal författare som menar att dessa problem uppkommer i 

avsaknad av verktyg för att utvärdera effekten av de förändringar man vill genomföra innan de 

implementeras i den faktiska processen. Informationen som erhålls vid skapandet av en 

simuleringsmodell kan på så vis vara av stor nytta för framtagning av förbättringsförslag av det 

granskade systemet. 

 

Simulering kan användas inom produktionsutveckling för att experimentera med nya layouter 

innan implementering (Banks et al., 2005). Shannon (1998) definierar simulering som processen 

av att designa en modell av ett verkligt system och genomföra experiment med modellen i syfte 

att förstå dess beteende och utvärdera olika strategier för driften av systemet. För att förklara det 

ytterligare innebär en modell av systemet en representation av en grupp objekt eller idéer i en 

annan form än den faktiska enheten (Shannon, 1998). Genom simulering kan exempelvis 

flaskhalsar och fördröjningar inom processen identifieras och på så sätt kan mer effektiva 

alternativ skapas (Alexander, 2006). Simulering presenteras som ett av de mest kraftfulla 

verktygen vid beslutstagning och analys av produktionssystem (Shannon, 1998; Banks et al., 

2005; Da Silva och Botter, 2009). Det har länge använts inom olika sektorer, exempelvis inom 

tillverkning, sjukvård, service, försvar och framför allt inom verksamhetsstyrning i form av 

modellering (Jahangirian et al. 2009; Kelton, 2016; Altiok och Melamed, 2007; Da Silva och 

Botter, 2009).  
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Simulering gör det möjligt att studera interaktioner i komplexa system, eller delsystem. Banks et 

al., (2005) menar att dagens moderna system, som exempelvis i fabriker, är så komplexa att dess 

interna interaktioner i vissa fall endast kan utforskas med hjälp av simuleringsverktyg. Även 

Deligiannis och Manesis (2007) och Rabbani et al. (2013) förklarar att den ökande komplexiteten 

i industriella produktionssystem innebär ett ökat behov av att utveckla formella metoder som 

analyserar och kontrollerar dessa system. Banks och Gibson (1997) formulerade tio tillfällen då 

simulering inte bör tillämpas: 

 

 När problemet kan lösas med sunt förnuft. 

 När problemet kan lösas analytiskt. 

 När det är enklare att utföra experiment på det verkliga systemet. 

 När kostnaden för simuleringsarbetet överstiger budgeten och möjliga förtjänster. 

 När det saknas resurser. 

 När det inte finns tid nog för att modellens resultat ska vara användbara. 

 När det inte finns data och inte heller möjlighet till att göra uppskattningar. 

 När modellen inte kan valideras eller verifieras. 

 När man inte kan matcha förväntningarna på projektet. 

 När systemets beteende är för komplext eller inte kan definieras.  

 

3.3.1. Discrete event simulation 
Det finns två huvudtyper av simulering, Continous och Discrete. DES är modellering av system 

där variabler förändras på ett diskret tidsintervall, vilket innebär att förändringar sker i 

momentana ögonblick. Modellen analyseras genom numeriska metoder snarare än analytiska 

(Banks et al., 2005). 

 

Eftersom defekta produktionssystem leder till problem i produktion måste uppmärksamhet ägnas 

åt de beslut som tar vid utvecklingen av produktionssystemet (Flores-Garcia et al., 2015). Att 

använda DES som ett verktyg vid beslutsfattanden blir allt vanligare och det är passande i såväl 

taktiska som operativa beslutsnivåer (Jahangirian et al., 2009; Detty och Yingling, 2000).  

 

Inom industriell produktionsutveckling kan användning av simuleringsteknik vid verifiering av 

processer öka benägenheten att utveckla optimala produktionssystem. Genom att verifiera 

processen kontinuerligt ökar möjligheten att fatta bra beslut tidigt vilket reducerar tidsåtgången 

och kostnader för förändringar, samtidigt som produktionssystemet får en högre kvalitet 

(Klingstam och Olsson, 2000).  Författarna jämför simuleringens roll i en kontinuerlig 

processverifiering med CAD-modelleringens roll inom produktdesign. De menar att inom 

produktutveckling skapas först en design i CAD och utvärderas där, varpå det tas ett beslut om 

designen kan godkännas eller inte. På samma sätt kan DES i produktionsutveckling förebygga 

problematiska snedsteg redan i ett tidigt skede.  

 

3.3.2. ExtendSim 
ExtendSim är ett mjukvaruverktyg för DES som producerades för första gången 1988. 

Programmet används för simulering på områden som exempelvis flygteknik, vattenrening och 

inom tillverkningsprocesser (Krahl, 2008).  

 

3.3.3. RobotStudio 
RobotStudio är ett simuleringsprogram som skapats av ABB i syfte att kunna programmera och 

studera en robots beteende utan att störa produktionen. Programmet är en kopia av det program 
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som är installerat på robotarna i produktionen och det är möjligt att exempelvis återskapa en cell, 

addera en robot och granska hur den beter sig innan en faktisk investering (ABB, 2017). 

 

3.3.4. Fördelar med att använda simulering  
Det finns många fördelar med att bygga upp processen i ett simuleringsprogram innan nya 

förändringar testas i den fysiska processen. I tabell 7 presenteras kortfattat vad olika författare 

anses vara fördelaktigt med att använda simulering. 

 
Tabell 7- Fördelar med simulering 

Författare Fördel 
Altiok och Melamed (2007); Banks et al 

(2005); Rabbani et al (2013); Shannon (1998) 

 

Nytt innehåll i en process kan undersökas 

utan att störa den fysiska processen 

Altiok och Melamed (2007); Banks et al 

(2005); Shannon (1998); Skoogh et al.(2012) 

Nya verktyg, fysiska layouter eller 

transportsystem kan testas utan att föregås av 

dess förvärv 

Banks et al (2005); Klingstam och Olsson 

(2000); Shannon (1998)  

 

Hypoteser kring ”hur” och ”varför” 

någonting sker kan testas  

Banks et al (2005); Shannon (1998)  Det är möjligt att laborera med 

tidsparametrar i processen 

Banks et al (2005); Labitzke et al. (2009); 

Shannon (1998); Skoogh et al.(2012) 

 

Relationer mellan variabler kan undersökas 

Banks et al (2005); Klingstam och Olsson 

(2000); Shannon (1998) 

 

Flaskhalsanalys kan genomföras utan avbrott 

i den fysiska processen 

Banks et al (2005); Shannon (1998) Kan undersöka hur ett system faktiskt 

fungerar, snarare än hur individer tror att det 

fungerar 

Altiok och Melamed (2007); Banks et al 

(2005); Klingstam och Olsson (2000); 

Shannon (1998) 

”Tänk om”-frågor kan besvaras vid design av 

nya produktionssystem 

 

Robinson (2004) har delat in fördelar med simulering i fyra huvudgrupper: 

 

 Kostnad. Det är mycket kostsamt att experimentera med eventuella förändringar i den 

fysiska processen och det är sällan företag kan avbryta produktionen för att testa nya 

idéer. Bortsett från att det är kostsamt att avbryta produktionen, bidrar det också till 

missnöjda kunder. Genom simulering genomförs ändringar på bekostnad på den tid det 

tar att designa processen i programmet. 

 Tid. Det är tidskrävande att genomföra ändringar i den fysiska modellen. Det kan ta flera 

veckor att få en sann bild kring hur systemet har påverkas efter ändringarna. Beroende på 

modellens storlek kan simuleringen köra analysen flera gånger snabbare än realtid och få 

prestandaresultat inom någon minut eller timme. Att kunna genomföra snabba analysera 

möjliggör också möjligheten att utforska flera idéer under kort tid.  

 Kontroll av experimentella förutsättningar. I vissa situationer kan olika moment i 

produktionen ske endast en gång, och kan på så vis vara svåra att analysera. Med en 

simuleringsmodell är det möjligt att upprepa olika moment flera gånger och på så vis 

analysera exakt vad som krävs för att förbättra systemet.  
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 Det fysiska systemet existerar inte. Svårigheter med verkliga experiment är att det fysiska 

systemet ännu inte existerar. I dessa situationer är det inte rimligt att bygga olika fysiska 

alternativ och även omöjligt i många situationer. Det enda alternativet som kvarstår är att 

utveckla systemet i form av en simuleringsmodell.  

Författaren belyser också att simulering är ett verktyg som många chefer ser positivt på. Det på 

grund av att simulering uppmuntrar till kreativitet hos medarbetarna då de får möjlighet att testa 

idéer som de annars inte skulle våga testa på grund av rädsla att misslyckas. Simulering leder 

också till ökad kunskap och förståelse kring systemet och genom att använda simulering bidrar 

det till att frågor och funderingar beaktas på nya sätt. Med hjälp av visualisering är simulering 

ett kraftfullt verktyg för att presentera bra idéer och övertyga chefer och ledningen att 

förändringen är nödvändig. En annan fördel är att simulering skapar samförstånd mellan chefer 

och medarbetare (Robinson, 2004). På ett företag kan ansvariga ha olika uppfattning om vilket 

alternativ som är mest lämpligt för att förbättra systemet. Sherma (2015) beskriver att simulering 

ger möjlighet att testa olika ändringar för att få en uppfattning om hur eller varför vissa fenomen 

i processen förekommer. Författaren belyser även fördelen med att undersöka vilka variabler som 

är mest värdefulla för bästa möjliga resultat. Skoogh et al.(2012) skriver att simulering rankas 

som ett av de tre bästa stödverktygen för beslutsfattande inom verksamhetsutvecklingsprojekt. 

 

3.3.5. Nackdelar med att använda simulering 
Simulering som metod är inte fulländat. Det kräver en omfattande mängd data och om det inte 

finns tillräckligt med data att tillgå, och inte heller möjlighet att göra uppskattningar, bör 

simulering inte användas som ett verktyg (Banks et al., 2005). Shannon (1998) och Banks et al. 

(2005) beskriver att skapandet av modeller kräver mycket träning och är en konst som genereras 

genom övning. Två modeller av samma process kan se olika ut beroende på vem som skapar 

dem. Shannon (1998) belyser att nyttan av simuleringen är beroende av kvaliteten på modellen 

och skaparens kompetens. Resultatet av en simulering kan dessutom vara svårt att tolka på grund 

av komplexiteten i att skilja på om den observation som görs är ett resultat av förhållanden mellan 

variabler eller av slumpmässiga sammanträffanden (Banks et al., 2005). Att genomföra ett 

simuleringsarbete kan vara tidsödande och resurskrävande, varför det inte är lämpligt om en 

analytisk lösningsmodell är möjlig och mer resurseffektiv (Shannon, 1998; Banks et al. 2005). 

Vid tolkning av resultatet från simulering är det viktigt att hänsyn tas till de antaganden och 

förenkling som har gjort. Det kan vara avgörande för hur trovärdigt resultatet blir och är därför 

viktigt att ta hänsyn till (Robinson, 2004). Om simuleringen inte är tillräckligt verklighetsnära 

det system som det ska vara en modell av blir de slutsatser som dras av simuleringen felaktiga 

och kan få kostsamma konsekvenser. Det är därför av stor vikt att validera modellen oavsett om 

systemet existerar i verkligheten eller ska byggas i framtiden (Law, 2005). 

 

3.3.6. DES och beslutsfattande inom automation 
Forskning har visat på att företags beslut gällande automation ofta saknar stöd och att kopplingen 

mellan ett företags tillverkningsstrategier och beslut om automation ofta är svagt motiverad. Det 

har diskuterats att verktyg som kan användas för att stödja beslut kring automation och inte minst 

för att hitta rätt nivå av automation krävs för att uppnå mer effektiva produktionssystem som är 

i linje med företagets tillverkningsstrategier (Lindström och Wintroth, 2010). I en fallstudie 

använde Choe et al. (2015) simulering som ett verktyg för att undersöka vilken effekt olika nivåer 

av automation hade i en materialhanteringsprocess. Med hjälp av simuleringen kunde en 

förbättring av cykeltid, downtime och arbetsinnehåll påvisas till följd av att nivåerna av kognitiv 

och fysisk automation ökats.  
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4.  FÖRETAGSINTRODUKTION  
 

I detta kapitel presenteras fallstudieföretaget. Kapitlet innehåller även en kort beskrivning av 

produktionen som bedrivs samt den nuvarande ergonomiska situationen i cellen. 

 
 

4.1. Fallstudieföretaget  

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är en del av Volvokoncernen och är ett av de 

internationellt ledande företagen inom anläggningsmaskiner. Företaget grundandes 1832 i 

Eskilstuna och har ett brett utbud av maskiner som omfattar hjullastare, dumprar, banddrivna- 

och hjuldrivna grävmaskiner, schaktmaskiner, kompaktlastare och asfaltsmaskiner. Volvo CE är 

ett globalt företag med produktionsanläggningar i tio länder med ca 15 000 anställda. I Sverige 

arbetar ca 4200 anställda och Volvo CE har anläggningar i Arvika, Braås, Hallsberg och 

Eskilstuna (Volvo CE, 2017a).  

 

På Volvo CE i Eskilstuna tillverkas drivlinekomponenter som axlar och transmissioner till 

Volvos hjullastare, ramstyrda dumprar och väghyvlar som sedan levereras till företagets 

monteringsfabriker runt om i världen. I Eskilstuna arbetar ca 2000 medarbetare och fabriken är 

modern och avancerad med ett flöde som innefattar både bearbetning och montering. I Eskilstuna 

produceras främst axlar och transmissioner (Volvo CE, 2017b). Fabriken är indelad i 33 celler 

som består av tillverkning, montering, testning och målning. I denna fallstudie granskas 

produktionscell 17. I cell 17 bearbetas olika artikelgrupper: kugghjul, kopplingsaxlar, svampar 

och mellanväggar. De bearbetas genom svarvning och slipning av hål och plan, kuggslip, hålslip, 

lasersvets, balansering och avsyning. 

 

4.2. Produktbeskrivning 

Fallstudien har avgränsats till att innefatta två stycken av de EMAG-svarvar som finns i cellen, 

som benämns 19122 och 19135. I 19122 och 19135 bearbetas både mellanväggar och kugghjul. 

Artiklarna har olika håldiameter vilket påverkar operationsordningen eftersom ställtiden kan 

reduceras om artiklar med samma håldiameter bearbetas efter varandra. Varje artikel väger 

mellan 2,7 kg till 8,6 kg.  Produkterna kommer till cellen lastade på pall. I pallen ligger de på ett 

emballage i plast.  

 

4.3. Nulägesbeskrivning 

Produktionen i cell 17 lever inte upp till de ergonomiska krav som ställs av arbetsmiljöverket 

och inte heller till de krav som Volvo själva definierar. Kugghjulen är tunga vilket bidrar till att 

operatörerna utsätts för många tunga lyft i sitt arbete. Ytterligare en aspekt av problemet är 

frekvensen på de tunga lyft som utförs av operatören varje skift.  Det har lett till att cell 17 är den 

enda produktionscell på fabriken som idag är klassad som röd, icke godkänd, av Volvos egna 

arbetsmiljökrav, vilket innebär att åtgärder kring ergonomi omedelbart bör implementeras 

(Mellgren, 2017). Enligt Nordström (2017) förekommer flest frekventa och tunga lyft i de 

EMAG-svarvar som projektet är begränsat till. Även antalet operatörer upplevs vara en brist 

(Nordström, 2017). Tidigare arbete har genomförts på uppdrag av Volvo där arbetet kartlagts 

och ett antal olika hjälpmedel rekommenderats för att underlätta den ergonomiska situationen för 

de operatörer som arbetar med EMAG-svarvar. Även en ergonomisk studie har genomförts och 

den presenteras i avsnitt 4.3.2. Intresset hos fallstudieföretaget ligger i dagsläget i att undersöka 
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hur en industrirobot skulle påverka produktionen för att få en detaljerad inblick av de möjligheter 

som finns att förbättra arbetet som bedrivs i cell 17. 

 

4.3.1. Processbeskrivning 
Produktionsflödet varierar beroende på vilken artikel som bearbetas, vilket är en bidragande 

orsak till komplexiteten för produktionen i cell 17. Stationerna för svarv 19122 samt 19135 är i 

dagsläget identiska och består båda av en EMAG-svarv som kopplats till en bana med plats för 

20 artiklar. Utöver detta finns verktygshyllor, dokumentskåp, skrivbord samt bänk för 

kvalitetskontroll.  

 

Grundprincipen för båda svarvarna är att operatören kör fram en pall, från den sats med artiklar 

som ska bearbetas, till sin station invid svarven. Även en tom pall körs fram. Detta sker med 

hjälp av ledstaplare. Operatören tar en artikel från pallen för hand och placerar det på banan. 

Detta upprepas till bandet är fullt och maskinen kan köras. Bandet går utanför 

bearbetningsmaskinen och maskinen plockar själv upp artikeln som ska bearbetas, vilket sker en 

artikel åt gången, och svarvar den, för att sedan automatiskt placera artikeln tillbaka på bandet. 

Då körs bandet fram och nästa bit blir upplockad av maskinen. Detta samtidigt som operatören 

lastar av den bit som kommit fram på banan och ersätter den med en ny som ska bearbetas. På 

ett visst intervall ska artiklarna även kontrolleras, vilket varier beroende på vilken artikel som 

bearbetas. Vissa artiklar körs i två tempon. Det innebär att de först bearbetas på en sida, varpå 

de läggs tillbaka på pall för att sedan åter lastas på bandet och bearbetas ännu en gång fast på den 

andra sidan. Efter i snitt var fyrtionde artikel behövs ett skärbyte genomföras. Under den tiden 

stoppas bearbetningen. 

 

4.3.2. Ergonomiskt läge i cell 17  
En belastningsergonomisk riskbedömning har genomförts i cell 17 av en ergonom/legitimerad 

sjukgymnast på Företagshälsovården Alviva AB, i slutet av år 2015. Bedömningen utfördes 

utifrån ”Volvo Corporate Standard: STD 8003:2 Belastningsergonomiska krav - Tillämpning; 

STD 860-0006, Arbetsplatser i produktions- och verkstadsmiljö” samt ”AFS 2012:2 

Belastningsergonomi” (Arbetsmiljöverkets författningssamling) (Mellgren, 2015). 

Riskbedömningen utfördes med hjälp av bedömningspoäng, se utförlig beskrivning i bilaga 2.  

Resultatet av bedömningen av maskinerna 65201, 19122, 19123, 19135 och 19136 innebar att 

cellen hamnar i riskområde röd, vilket beskrivs som en olämplig arbetssituation där operatörerna 

utsätts för stora risker och åtgärder krävs. Volvo CE rekommenderades i samband med detta att 

förändra utformningen på arbetsplatsen. Alviva gjorde bedömningen att det egentliga problemet 

i cellen var frekvensen på lyften snarare än snittvikten. De rekommenderade därför Volvo att se 

över lyftverktygen, införa arbetsrotation inom cellen samt informera om arbetsteknik vid lyft.  
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5.  SIMULERINGSPROCESSEN 
 

I det här kapitlet presenteras de steg i simuleringsarbetet som genomförts enligt modellen 

presenterad av Banks et al. (2005). Simuleringsprocessen är en del av arbetets resultat och 

kapitlet inleds med en presentation av problemformulering och målet med simuleringsstudien. 

Därefter presenteras datainsamlingen som genomförts i samband med modellskapandet. Vidare 

redogörs för de antaganden som gjorts i modellen av nuläget samt den experimentella design 

som skapats. Även validering och verifiering av modellen beskrivs.  

 

5.1. Problemformulering 

Tillsammans med uppdragsgivaren på fallstudieföretaget, Volvo CE, formulerades ett problem 

som förväntades besvaras genom fallstudien. Problemformuleringen löd:  

 

Hur kan en robot implementeras mellan två svarvar i bearbetningen i cell 17? 

Hur påverkas produktionens ledtid, antal operatörer och den tid som operatören behöver lyfta 

tunga artiklar vid en automation? 

 

Baserat på denna frågeställning förväntades arbetet resultera i ett layout-förslag att använda vid 

jämförelse med den nuvarande processen. 

 

5.2. Målformulering 

Det övergripande syftet med examensarbetet var att undersöka, med hjälp av simuleringsverktyg, 

hur automatisering av tunga lyft kan påverka produktivitet och arbetsmiljö i bearbetande 

processer. Målet med fallstudien var således:  

 

Att jämföra dagens layout med en framtida layout där en robot implementerats. 

 

Detta delades in i ett antal delmål baserat på företagets KPI’s och beslutades tillsammans med 

uppdragsgivaren på företaget. Delmålen löd:  

 

 Att minska genomloppstiden med 25-30 % för de två svarvarna 

 Utvärdera kostnadsförändringar 

 Öka arbetsinnehållet för operatörerna vid de två svarvarna från 40 % till 70 %  

 Minska tunga lyft för operatören 

 

Företaget önskade även att jämföra antalet operatörer i dagsläget med det framtida behovet och 

att arbetet även skulle innefatta en diskussion kring störningskänsligheten vid en framtida 

automation. Eftersom det framtida produktionssystemet som fallstudieföretaget önskade jämföra 

med inte existerar i dagsläget användes simulering som verktyg för att generera jämförbara 

värden. Målet med DES var: 

 

Att skapa en nutida verklighetsnära modell samt en modell för en framtida layout och generera 

värden att använda vid en jämförelse av produktionssystemen. 
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5.3. Konceptmodell 

Efter problem- och målformulering påbörjades skapandet av en konceptmodell. För att förenkla 

översiktligheten innefattade konceptmodellen alla de maskiner som berördes inledningsvis, fyra 

EMAG-svarvar och en lasersvets. När avgränsningen gjordes vid två av de fyra EMAG-

svarvarna och även uteslöt lasersvetsen skapades ingen ny konceptmodell utan bedömningen 

gjordes att modellen fortfarande tjänade sitt syfte och gav en bra bild av processen. 

Konceptmodellen skapades samtidigt som data samlades in, vilket presenteras i avsnitt 5.4. 

Konceptmodellen finns att se i bilaga 3. 

 

5.4. Datainsamling 

För att kunna skapa en trovärdig modell av processen genomfördes en datainsamling på 

fallstudieföretaget. Nedan följer en kort presentation av de data som samlats. 

 

Kartläggning av stationsaktiviteter 

För att få en förståelse för de aktiviteter som bedrivs vid varje EMAG-svarv observerades arbetet 

vid svarv 19122 och svarv 19135 som dokumenterades skriftligt. Detta återfinns i avsnitt 4.3 

Nulägesbeskrivning. 

 

Antal operatörer 

Antalet operatörer som behövs för varje station i cellen är varierande och beror på hur många 

maskiner som ska köras under skiftet (Nordström, 2017). I ett optimalt scenario arbetar fem 

operatörer i cellen per skift. En person krävs till varje svarv, vilket innebär i det här projektet att 

två operatörer krävs för att kunna arbeta i svarvarna som projektet är avgränsat till. Eftersom 

detta var en av de parametrar som uppdragsgivaren ville jämföra med ett framtida scenario var 

det relevant för studien. Fallstudieföretaget arbetar i två skift, men svarvarna som det här 

projektet är avgränsat till är bemannat ett skift respektive ett halvt skift.  Även arbetsinnehållet 

för operatören var av vikt och granskades. Information om det faktiska arbetsinnehållet vid tiden 

för studien tillhandahölls av uppdragsgivaren. 

 

Tidtagning och insamling av befintliga tider 

För att kunna jämföra den nuvarande produktionen med ett framtida scenario samlades tider på 

de olika momenten i processen. Tiden som operatören lade på att lyfta var väsentlig för att 

undersöka hur automation kunde påverka den tiden. Vid analys av hur lång tid det tog för 

operatören att lyfta varje detalj, kunde slutsatsen dras att den tid det tog berodde inte på detalj, 

utan på hur operatören arbetade. Skillnaden per detalj var så pass liten att ett medelvärde 

användes som data i DES. Medelvärdet för att lyfta detalj till och från bana var 6 sekunder. Tid 

för bearbetning per detalj var viktig för att säkerställa att roboten inte tog längre tid än 

bearbetningen och därmed inte heller styrde flödet, se tabell 8 för cykeltider per artikel.  
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Tabell 8 - Cykeltider för svarv 19122 och 19135 

Artikel  Svarv  Cykeltid (sekunder) 

15078029, T1 19122 270 

15078029, T2 19122 195 

15078033, T1 19122 270 

15078033, T2 19122 195 

17205927, T1 19122 52 

17205927, T2 19122 58 

11145773 19135 76 

11145775 19135 68 

11418028 19135 64 

11418029 19135 69 

11418204 19135 76 

11418474, T1 19135 121 

11418474, T2 19135 106 

11418477 19135 60 

11418481, T1 19135 121 

11418481, T2 19135 106 

11419105, T1 19135 242 

11419105, T2 19135 177 

11419120 19135 74 

11419124 19135 61 

11419126 19135 70 

11419128, T1 19135 242 

11419128, T2 19135 177 

11419294 19135 59 

11419308 19135 61 

11419316 19135 64 

11419550 19135 71 

15168706 19135 79 

17223211 19135 78 

17223360 19135 64 

 

 

För att få en uppfattning om hur lång tid roboten skulle kunna ta gjordes en uppskattning av 

robotens tider genom tidtagning av en likvärdig robot i en annan cell på fallstudieföretaget. Dessa 

presenteras i tabell 9. 

 

 
Tabell 9 - Robottider 

Aktivitet Tid (sekunder) 

Hämta från inpall och lämna på inbana 19  

Byte av gripdon 14 

Sökning med laser i inpall 11 

Hämta från utbana och lämna på utpall 14  
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Produktionsschema och produktionsvolymer 

Produktionsschemat på Volvo CE bygger på order från kund och grundtanken är att ha ett 

dragande flöde som baseras på beställningar i ett program som heter Conwip. På grund av att 

produktionen är känslig för störningar och är mycket beroende av kompetens och närvaro hos 

operatörerna i cellen så förändras produktionsschemat ofta och produktionen måste vara flexibel, 

vilket i många fall leder till ett tryckande flöde. Arbetsfördelningen mellan de två svarvarna i det 

här arbetet är baserat på ett verklighetsnära scenario. Informationen samlades i syfte att veta hur 

mycket som skulle produceras i simuleringen, i vilken ordning samt för att kunna validera den 

första simuleringen mot verklighetens produktion. Produktionsvolymer tillhandahölls för år 

2016. 

 

Störningar och kasserade produkter 

På grund av avgränsningar i projektet har hänsyn inte tagits till antalet kasserade produkter då 

det inte är möjligt att avgöra i vilken maskin som resulterat i kasserade produkter. På grund av 

att stopp i produktionen i cellen inte dokumenteras och att OEE inte mäts konsekvent beslutades 

att avgränsa arbetet från den informationen. Skärbyten och kvalitetskontroll sker manuellt av en 

operatör. Skärbyten sker i snitt var fyrtionde detalj och kvalitetskontroll sker i snitt var tionde 

detalj, vilket är inkluderat i simuleringen.  

 

Måttagning 

För att kunna avgöra vilken robotmodell som skulle implementeras och vart den lämpligen skulle 

placeras togs mått i cell 17. Detta genomfördes av författarna med hjälp av en 

automationsansvarig på fallstudieföretaget. För att skapa en modell i RobotStudio mättes även 

den yta som svarv 19122 och svarv 19135 tar upp. Dessa infördes därefter i RobotStudio. På så 

sätt gick att uppskatta om roboten skulle nå till de tänkta positionerna samt hur ytan i cellen 

skulle påverkas. Dessa mått är endast en uppskattning och en integratör skulle i ett senare skede 

sätta en definitiv positionering på roboten och dess tillbehör.  

 

Tidigare studier i cellen 

För att få en förståelse för syftet med arbetet granskades en tidigare riskbedömningsgrundande 

ergonomistudie. En intervju genomfördes med den ansvariga ergonomen som genomfört studien. 

Även ett tidigare examensarbete som bedrivits i cellen där ergonomiska hjälpmedel varit i fokus 

granskades. Dessa användes för insamling av ergonomiska fakta.   

 

5.5. Modellskapande 

Under tiden som datainsamlingen genomfördes påbörjades skapandet av modellen i ExtendSim 

för det nuvarande produktionssystemet. Modellen byggdes upp så enkelt som möjligt till en 

början, vilket innebar att endast de mest uppenbara aktiviteterna lades in. Därefter byggdes 

modellen på med allt mer komplexitet och fler aktiviteter. Då ytterligare avgränsningar infördes 

justerades modellen baserat på den nya informationen. 
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5.5.1. Antaganden och avgränsningar för nuvarande process 
För att kunna skapa modellen gjordes en del antaganden och avgränsningar. Dessa presenteras i 

tabell 10. 

 
Tabell 10 - Antaganden och avgränsningar för nuvarande process 

Data Beskrivning Antagande 
Antal operatörer Det faktiska antalet operatörer är optimalt en per 

svarv. 

Två operatörer arbetar samtidigt i 

varsin svarv  

Produktionsschema I verkligheten konstrueras produktionsschemat 

efter beställning samt för att få så lite ställtid som 

möjligt.  

Baserat på produktion för år 2016  

Tidsperspektiv Eftersom data för produktionen tillhandahållits för 

år 2016 beslutades att simulera år 2016 istället för 

2017 där data inte kunde valideras. 

År 2016 

Tid för på- och 

avlastning 

Tiden för på- och avlastning varierar beroende på 

individ. Därför beräknades ett medelvärde som 

beslutades gälla för samtliga operatörer. Tiderna 

var snarlika oavsett när på skiftet aktiviteten 

genomfördes.  

Gäller för samtliga operatörer 

OEE Eftersom OEE inte spåras konsekvent i cellen 

beslutades att inte räkna med det i simuleringen. 

Uteslutits  

Produkttyp  I cellen produceras produkter i både låg- och 

högvolym. Lågvolym innebär reservdelsartiklar. 

Tillsammans med företaget beslutades att inte titta 

på alla på grund av dess omfattande mängd. 

Högvolym.  

Set up time  Den set up time som funnits dokumenterad 

stämmer enligt företaget inte helt överens med den 

faktiska tiden.  

Baserat på dokumentation  

Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll varierar beroende på vilken batch 

bearbetas. Tillsammans med företaget har ett 

medelvärde tagits fram. 

Var 10:e detalj 

Skift Fallstudieföretaget arbetar idag 2 skift. Beroende 

på efterfrågan varierar arbetet vid EMAG-

svarvarna. Det gör att svarvarna nödvändigtvis inte 

behöver vara aktiva under båda skiften.  

Svarv 19122: Arbetar operatören 

1 skift  

Svarv 1935: Arbetar operatören 

1,5 skift  

 

 

5.6. Modellverifiering och validering 

Verifiering och validering av en simuleringsmodell är ett sätt att avgöra huruvida det resultat 

som ges av modellen är rätt för syftet den skapats för (Sargent, 2015). Data som analyseras i 

modellen är antal reducerade artiklar, ledtid och operatörens arbetsinnehåll.  

Simuleringsmodellen validerades i faser för att säkerställa den data som använts i modellen gav 

ett verklighetsnära resultat. I fas ett testades modellen först för en vecka för att undersöka hur 

simuleringsprogrammet hanterade modellen. Sedan testades för en månad och slutligen för ett 

helt år.  Modellen presenterades och förtydligades för uppdragsgivaren på fallstudieföretaget som 

gav förbättringsförslag inför nästa fas. I fas två lades även data för störningar in i modellen, vilket 

resulterade i en mer verklighetstrogen modell. Modellen testades för ett halvt år och sedan för ett 

år. Modellen presenterades återigen för uppdragsgivaren som godkände. Modellen var då 

verifierad och arbetet med framtidskonceptet påbörjades.  
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5.6.1. Resultat av validering för nuvarande process 
I tabell 11 nedan presenteras de resultat för respektive EMAG-svarv som tillhandahållits genom 

simuleringsmodellen för den nuvarande processen. Dessa ställdes i jämförelse med det verkliga 

jämförelsetalet för att säkerställa att simuleringen var så nära verkligheten som möjligt. 

Produktionsvolymen är tagen från den totala produktionsvolymen för år 2016 och totalt är det 23 

artiklar som analyserats. Varje artikel har olika batchstorlekar och ledtid, det gör att resultatet i 

tabell 11 presenteras som medelvärde. Anledningen till att inte kunna validera störningar i 

produktionen grundas i att företaget inte dokumenterar störningar och de kunde därför inte 

jämföras med varandra. 

 
Tabell 11 - Resultat av validering för nuvarande process 

Svarv 19122 Simuleringsmodell Verkligt utfall  

Ledtid 9 timmar 20 minuter 9 timmar 36 minuter 

Arbetsinnehåll 48 % 47 % 

Producerade artiklar  110 st 110 st 

Antal skift 1 skift 1 skift 

Svarv 19135 Simuleringsmodell Verkligt utfall 

Ledtid 4 timmar 12 minuter 4 timmar 6 minuter 

Arbetsinnehåll 50 % 47 % 

Producerade batchar 399 st 399 st 

Antal skift 1,5 skift 1,5 skift  

 

Resultatet är taget från ett års produktion och jämförelsen mellan modellen och verkligt utfall 

varierar mellan 0 och 10 %, vilket anses vara tillräckligt bra för att validera modellen.  

 

5.7. Experimentell design 

Efter validering och verifiering av modellen för nuvarande process kunde en modell av ett 

framtida scenario skapas. Den experimentella designen skapades även i simuleringsprogrammet 

RobotStudio och presenterades för uppdragsgivaren på fallstudieföretaget för att diskutera 

förbättringsförslag. För att kunna validera jämförelsen mellan nuvarande process och framtida 

scenario har samma produktionsschema och skift använts. För att automatiseringen inte skulle 

skada flödet i processen och att roboten inte skulle vara styrande, togs tider från en likvärdig 

robot i en annan cell på fallstudieföretaget. Robotens cykeltid fick inte överstiga EMAG-

svarvarnas cykeltid, vilket var avgörande för implementering av roboten.  
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5.7.1. Antaganden och avgränsningar för framtida scenario 
För att kunna skapa en trovärdig modell för framtida produktionssystem gjordes en del 

antaganden och avgränsningar. Dessa presenteras i tabell 12 nedan.  

 
 Tabell 12- Antaganden och avgränsningar för framtida scenario 

Data  Beskrivning  Antagande  
Operatör Med en robot är det optimala antal operatörer en 

för två svarvar. 

En operatör  

Robotmodell Processen kräver att roboten har en räckvidd på 

2500mm och klara av en vikt på 150-300kg 

Modell: IRB6700 (ABB) 

Robot  Eftersom roboten inte finns på plats för att kunna 

ta mätbara tider har antaganden gjorts i samråd 

med berörda på fallstudieföretaget. 

Tider från en likvärdig robot på 

fallstudieföretaget har används vid 

simulering 

Flexibilitet  Ska vara möjligt att sköta svarvarna manuellt vid 

problem med roboten 
Anpassa utformning av layout 

Tidsperspektiv  Eftersom data för produktionen tillhandahållits för 

år 2016 beslutades att simulera år 2016 istället för 

2017 där data inte kunde valideras. 

År 2016 

OEE Eftersom OEE inte spåras konsekvent i cellen 

beslutades att inte räkna med det i simuleringen. 

Uteslutits  

Produkttyp  I cellen produceras produkter i både låg- och 

högvolym. Lågvolym innebär reservdelsartiklar. 

Tillsammans med företaget beslutades att inte titta 

på alla på grund av dess omfattande mängd. 

Högvolym.  

Ställtid  Den ställtid som funnits dokumenterad stämmer 

enligt företaget inte helt överens med den faktiska 

tiden.  

Baserat på dokumentation  

Kvalitetskontroll  Kvalitetskontroll varier beroende på vilken batch 

som bearbetas. Tillsammans med företaget har ett 

medelvärde tagits fram.  

Var 10:e detalj.  

Skift  Fallstudieföretaget arbetar idag 2 skift. Beroende 

på efterfrågan varierar arbetet vid EMAG-

svarvarna. Det gör att svarvarna nödvändigtvis 

inte behöver vara aktiva under båda skiften.  

Svarv 19122: Arbetar operatören 1 

skift  

Svarv 1935: Arbetar operatören 

1,5 skift  

 

 

Produktionen är baserad på ett dragande system och produktionsvolymen varierar beroende på 

efterfrågan. Det bidrar till att produktionen är olika från vecka till vecka, vilket påverkar 

operatörens arbetstid vid svarven. 

 

5.8. Simuleringskörningar och analys 

När modellen för det framtida produktionssystemet var skapad kunde även den köras i 

ExtendSim och resultatet analyseras. På grund av att OEE uteslutits från modellen påverkas 

eventuella variationer av resultatet på modellen. Därför kördes modellen 48 gånger, vilket 

motsvarar antalet producerade veckor under ett år.  
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6. RESULTAT 
 

I nedanstående kapitel beskrivs de empiriska data som legat till grund för att kunna besvara 

frågeställningarna som formulerats. Kapitlet innefattar resultatet från simuleringarna och hur 

hanteringen av manuella lyft påverkas. Vidare presenteras den föreslagna robotcellen samt de 

kostnader som det framtida produktionssystemet förväntas innebära.  

 
 

6.1. Simulering av framtida produktionssystem  

Resultatet av simuleringen i ExtendSim bedöms utifrån arbetsinnehåll, ledtid och antal 

producerade artiklar. Resultatet innefattar även en robotsimulering i RobotStudio och 

ergonomianalys som gjorts parallellt med simuleringsmodellen. Modellen för framtida 

produktionssystem grundas i krav och önskemål från fallstudieföretaget. Uppdragsgivaren hade 

från början en vision om hur ett framtida produktionssystem kunde utformas och syftet med 

simuleringsmodellen var att analysera om förändringen var möjlig och hur effektiv den skulle 

vara i termer om ekonomi och ergonomi. Resultatet som presenteras är beräknat för hela 

produktionen år 2016. Total produktion under 2016 var 49 542 detaljer i svarvarna. 

Simuleringsmodellen är beräknad på 1,5 skifts produktion och totalt är det 509 stycken slutförda 

batcher.  

 

Arbetsinnehåll för operatören är enbart analyserat utifrån ställtid, skärbyten och kvalitetskontroll. 

Resterande aktiviteter så som hantering av pall, administration och städning är inte medräknat i 

simuleringen men uppskattas av fallstudieföretaget till ca 6 %. I den nuvarande processen är 

snittvärde för arbetsinnehållet gällande båda operatörerna 47 % och i ett framtida 

produktionssystem kan EMAG-svarvarna hanteras av enbart en operatör samt en robot. 

Resultatet från simuleringsmodellen visar på att arbetsinnehåll gällande operatör minskar till 24 

%. Minskningen sker på grund av att roboten utför arbete som tidigare var av värde för 

operatören, så som hantering av manuella lyft. I ett framtida produktionssystem kan operatören 

vara flexibel mellan maskiner i cell 17 och på så vis öka arbetsinnehållet. Gällande arbetsinnehåll 

för roboten visar resultatet från simuleringsmodellen på 62 %.  

 

Vid implementering av robot tar arbetet för att förflytta detaljer av och på bandet till svarvarna 

längre tid, vilket resulterar i att ledtiden för varje batch ökar. Resultatet av simuleringsmodellen 

visar på att ledtiden i svarv 19122 ökar med 7,3 % och i svarv 19135 är ökningen 7,1 % i ett 

framtida produktionssystem.  Ökningen påverkar inte det totala antalet planerade artiklar under 

ett år. Det beror på att företaget inte producerar max av sin totala kapacitet i dagsläget. Tabell 13 

presenterar en jämförelse av nutida och framtida produktionssystem. 

 
 Tabell 13 - Jämförelse av nutida och framtida produktionssystem 

Svarv 19122 Nutida processen  Framtida processen 
Ledtid 9 timmar 20 min 10 timmar 1 min 

Arbetsinnehåll Operatör 1: 48 % Operatör 1: 25 %, Robot 62 % 

Producerade artiklar  110 st 110 st 

Antal skift 1 skift 1,5 skift 

Svarv 19135 Nutida processen Framtida processen 
Ledtid 4 timmar 12 min 4 timmar 30 min 

Arbetsinnehåll Operatör 2: 50 % Operatör 1: 25 %, Robot 62 % 

Producerade batchar 399 st 399 st 

Antal skift  1,5 skift 1,5 skift 
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6.2. Hantering av manuella lyft 

Vid implementering av en robot minskar manuella lyft då roboten hanterar lyft av kugghjul. 

Nedan presenteras resultatet av en automatiserad produktion jämfört med hur processen ser ut 

idag. 
 

Processen idag är sådan att i svarv 19122 bearbetas totalt 15 954 detaljer enligt årsvolym för 

2016 som författarna tagit det av. Alla detaljer hanteras 2 gånger, vilket ger 31 908 lyft/år. Detta 

gör vid 1,5 skift (337 skift/år) att operatören hanterar i snitt 47 detaljer per skift. Detta ger i snitt 

6 detaljer per timme x 2 lyft = 12 lyft. Den summerade vikten på alla detaljer som hanteras utifrån 

årsvolymen är 118 726 kg x 2 lyft = 237 452 kg. Snittvikten per detalj blir 14,8 kg, vilket ger att 

vid hantering av 47 detaljer/skift ger 700 kg per skift. I snitt hanteras 12 lyft per timme, vilket 

ger 177,6 kg per timme.  

 

Vid en automatiserad process hanteras av- och på laddning av en robot. Det som operatören 

hanterar manuellt är kvalitetskontroll som i snitt genomförs på var 10:e detalj. Det innebär att 

1 594 detaljer måste lyftas av en operatör. Detaljerna lyfts 2 gånger, vilket ger 3 188 lyft/år. Detta 

gör vid 1,5 skift (345 skift/år) att operatören hanterar i snitt 5 detaljer per skift. Detta ger i snitt 

1 detaljer per timme x 2 lyft = 2 lyft. Den summerade vikten på detaljer som hanteras utifrån 

årsvolymen är 11 860 kg x 2 lyft = 23 720 kg. Snittvikten per detalj blir 14,8 kg, vilket ger vid 

hantering av 5 detaljer/skift ger 74,4 kg per skift. I snitt hanteras 1 lyft per timme, vilket ger 14,8 

kg per timme. Tabell 14 presenterar minskningen av manuella lyft per timme i svarv 19122. 
 

 

Tabell 14- Hantering av manuella lyft per timme i svarv 19122 

Hantering av manuella lyft per timme i svarv 19122 

Nuvarande process 177,6 kg Vilket är en minskning 

på 162,8 kg  Framtida process 14,8 kg 

 

 

I svarv 19135 bearbetas i det nuvarande systemet totalt 48 279 detaljer enligt årsvolym för 2016 

som författarna tagit del av. Alla detaljer hanteras 2 gånger, vilket ger 96 772 lyft/år. Detta gör 

vid 1,5 skift (360 skift/år) att operatören hanterar i snitt 134 detaljer per skift. Det ger i snitt 17 

detaljer per timme x 2 lyft = 34 lyft. Summa vikt på alla detaljer som hanteras utifrån årsvolymen 

är 202 440 kg x 2 lyft = 404 880 kg, vilket ger en snittvikten per detalj på 8,4 kg. Som nämnts 

ovan hanteras134 detaljer/skift, vilket är 1 125,6 kg per skift. Operatören utför 34 lyft per timme, 

vilket är 285,6 kg per timme.  

 

Vid implementering av en robot hanteras enbart var 10:e detalj manuellt när kvalitetskontroll 

genomförs. Det innebär att 4 820 detaljer måste lyftas av en operatör. Detaljerna lyfts 2 gånger, 

vilket ger 9 640 lyft/år. Det gör vid 1,5 skift (360 skift/år) att operatören hanterar i snitt 13 detaljer 

per skift, vilket ger i snitt 2 detaljer per timme x 2 lyft = 4 lyft. Summa vikt på alla detaljer som 

hanteras utifrån årsvolymen är 20 207 kg x 2 lyft = 40 414 kg. Snittvikten per detalj blir då 8,4 

kg. Operatören hanterar 13 detaljer/skift, vilket är 109,2 kg per skift. I snitt hanteras 4 lyft per 

timme, vilket ger 33,6 kg per timme. I tabell 15 presenteras minskningen av manuella lyft per 

timme i svarv 19135.  

 
Tabell 15- Hantering av manuella lyft per timme i svarv 19135 

Hantering av manuella lyft per timme i svarv 19135 

Nuvarande process 285,6 kg Vilket är en minskning 

på 252 kg  Framtida process 33,6 kg 
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Belastningsergonomisk riskbedömning 

Baserat på den belastningsergonomiska riskbedömningen som genomförts av 

företagshälsovården (se avsnitt 4.3.2) skapades en ny ergonomisk riskbedömning. Den 

genomfördes för nuläget i svarv 19122 och 19135 samt det framtida scenariot för de båda 

maskinerna. 

 

Resultatet från studien visar på att det framtida scenariot skulle innebära att den 

belastningsergonomiska risken i svarv 19122 skulle gå från att vara 100 % gul, viket innebär att 

fysisk överbelastning är möjlig för personer med lägre fysisk kapacitet, till att vara 100 % grön. 

100 % grön innebär att en fysisk överbelastning är osannolik. Studien visar även på att den 

belastningsergonomiska risken i svarv 19135 skulle förändras från att ha varit 62 % i orange 

riskområde, vilket innebär en kraftigt ökad belastningssituation, och 38 % i gult område, till att 

vara 85 % gul och 15 % grön, se figur 5. Studien finns att se i bilaga 4 och den fullständiga 

beskrivningen för riskzonerna presenteras nedan i tabell 16. 

 

 

 

 
 

 
 

Figur 5 - Belastningsergonomisk risk 
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I tabell 16 framgår en beskrivning av de olika riskområdena. Riskpoängen är resultatet av 

utvärderingen av lastpoäng, tidspoäng, arbetsställning samt arbetsförhållande, se bilaga 4.  

 
Tabell 16- Riskområdesbeskrivning 

Riskområde Riskpoäng Beskrivning                                         

1         < 10   Låg belastningssituation, fysisk överbelastning osannolik.             

                Ökad belastningssituation, fysisk överbelastning är möjlig för personer med  

2       10 till < 25 

Lägre fysisk kapacitet. För denna grupp är det fördelaktigt att ändra 

arbets-   

                platsens utformning                                   

                Kraftigt ökad belastningssituation. Fysisk överbelastning möjlig.         

3       25 till < 50 

En ny utformning av arbetsplatsen 

rekommenderas.                 

                Hög belastningssituation. Fysisk överbelastning sannolik.             

4         ≥ 50   Arbetsplatsen måste ändras.                             

 

 

6.3. Robotcell 

Beskrivning av flödet  

Operatören förbereder EMAG-svarvarna för att kunna bearbeta nästa batch och placerar in- och 

utpall på rätt positioner. Laser ger typ, koordinater och vridorientering till roboten som sedan 

lyfter en detalj åt gången och placerar detaljen på inbana. När detaljen är bearbetad lyfts den upp 

något från banan för att ge åtkomlighet för gripfingrar. Roboten griper sedan den färdiga detaljen 

från utbana, vid behov roteras detaljen mot givaren på orienteringsstationen för att hitta rätt läge 

på eventuell utvändiga rillar och klackar. Vid behov vänds detalj upp och ned (både före och 

efter bearbetning) och sedan placeras den färdiga detaljen i utpall. Ny detalj laddas i svarven. På 

frekvens eller som stickprov lämnas/hämtas detalj till kontrollsluss.  

 

Anläggningen styrs av en operatör via flexpendanten som används för att manövrera 

anläggningen, som till exempel val av artikel och felhantering. Huvudsekvensen ligger i 

robotprogrammet.  

 

Krav på EMAG-svarv 

Innan leverans av robotsystem ska svarvarna vara förberedda för robotbetjäning med avseende 

på mekaniska gränssnitt, signalgränssnitt och säkerhet. Vid lämna-/hämtaläge för roboten ska det 

finnas minst 1200mm fritt utrymme uppåt räknat från detaljens översida. Gränssnitt mot svarv 

omfattar artikelnummer, handskakning för hämta/lämna och 2-kanalig säkerhet.  

 

Val av robot  

Val av robot är baserat på lastkapacitet, räckvidd och hastighet. Genom rekommendation och 

diskussion tillsammans med robotansvarig på fallstudieföretaget valdes en robot som passar 

processen. Nedan presenteras egenskaper för den valda roboten.  

 Leverantör: ABB 

 Modell: IRB6700 

 Räckvidd: 2.60–3.20 m 

 Viktkapacitet: 150-300 kg 

 Montering: På upphöjning 

 Typ av identifiering: Laser 

 MTBF: 400,000 tim 
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Utrustning till robotcell 

Roboten behöver olika gripdon för att kunna hantera alla artiklar därför krävs en verktygsväxlare. 

Alla gripdon greppar med positivt grepp och har självhållningsfunktion. Gripbackarna är 

försedda med polyuretanbeläggning för att inte skada detaljens gripytor. Gripdon förvaras i 

parkeringsställ för fyra platser med närvarogivare. Roboten är utrustad med lasersystem för 

detektering av detaljtyp, läge och vridorientering. Robotcellen ska utrustas med en manuell 

kontrollsluss för manuella utdragning av detalj. Detaljen kan vridas runt för att underlätta 

inspektion och kan även spännas fast med hjälp av v-block och hållcylinder. Kontrollslussen har 

en säkerhetsbrytare för personsäkerhet och närvarogivare för detaljen. Med hjälp av 

robotprogrammet kan operatören beordra ut detalj antingen på frekvens eller som stickprov. För 

att robotcellen ska uppnå giva säkerhetskrav placeras staket runt roboten med fyra stycken 

automatiska skjutportar, försedda med säkerhetsbrytare. Luckan stängs automatiskt när 

operatören begär till träde till området framför svarven. Ljusridåer är placerade längs svarvens 

sidor som är aktiverade när svarven betjänas av roboten samt öppningar vid banor skyddas med 

hjälp av stakettunnel. Staketet ska placeras på sådant vis för att bibehålla flexibiliteten för 

processen, vilket innebär att svarvarna ska kunna hanteras manuellt om roboten skulle gå sönder. 

Robotcellen ska även utrustas med el- och styrutrustning, nödstoppscentral och kommunikation 

mellan robot och svarv.  
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RobotStudio  

I RobotStudio skapades en simuleringsmodell med fokus på robotens placering mellan de två 

EMAG-svarvarna. Modellen återskapar svarvarnas verkliga mått och placering samt robotens 

verkliga mått. I programmet är det möjligt att förflytta roboten på samma sätt som den verkliga 

roboten rör sig och med det kan det konstateras att de tänkta positionerna för roboten att hämta 

och lämna artiklar är inom räckhåll. Nedan i figur 6 och figur 7 presenteras layoutförslag för 

robotcellen.  

   

 
              Figur 6 - Hämta/lämnaställe i svarv 19122 

 
            Figur 7 - Hämta/lämnaställe för svarv 19135 
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6.4. Kostnadskalkyl 

En enkel kostnadskalkyl, se tabell 17, skapades i syfte att få en förståelse för de ekonomiska 

aspekterna av produktionsförändringen. I samråd med en ekonomiskt ansvarig på 

fallstudieföretaget beräknades fyra värden: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 

(IRR), Modified Internal Rate of Return (MIRR) samt Payback.  

 

 NPV är en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden relaterade till investeringen. 

Generellt gäller att den investeringen med högst NPV är den mer fördelaktiga. 

 IRR är internränta och är ett mått på vilken genomsnittlig årlig avkastning en investering 

ger. Vid jämförelse av flera investeringsalternativ där enbart IRR är tillgängligt gäller att 

investeringen med högst IRR är mer fördelaktig. 

 MIRR beräknar avkastningen på investeringen utifrån antagandet att kassaflödet ska 

återinvesteras till priset av kapitalkostnaden. Om MIRR är större än kapitalkostnaden kan 

en investering godtas.  

 Payback är den återbetalningsperiod som krävs för att återfå investeringskostnaden. 

 

Källa: Accounting simplified (2013) 

 

Den besparing som beräknas är baserad på kostnaden för operatören som besparas i det 

föreslagna konceptet. Besparingen är grundad i att operatörerna arbetar 1,5 skift för svarv 19135 

och ett skift för 19122 per arbetsdag i den nuvarande produktionen, medan det i framtiden går 

att minska den arbetskraften med en operatör på ett helt skift. Kapitalräntan är 12 % och 

återinvesteringsräntan är 12 %. Den informationen är tillhandahållen från ekonomiansvarig på 

företaget och är densamma för samtliga alternativ. Investeringskostnaden är framtagen i samråd 

med en robotansvarig på företaget med erfarenhet av tidigare automationsprojekt. Tidigare 

offerter och kostnadsfördelningar för automationsprojekt har används som referens och 

grundtanken är att investeringsalternativen ska motsvara tre olika investeringar, se tabell 17. 

Dessa investeringsalternativ behöver givetvis justeras när en verklig offert tillhandahållits.  

 
Tabell 17 - Kostnadskalkyl 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Investering: 1 700 000 kr 2 000 000 kr 1 700 000 kr 

Besparing/år:  750 000 kr 750 000 kr 500 000 kr 

NPV: 578 000 kr 278 000 kr – 181 300 kr 

IRR: 27 %  18 % 7 % 

MIRR: 21 %  16 % 9 % 

Payback: 2.3 år  2.7 år 3.4 år 

 

Alternativ 1 innebär att fallstudieföretaget tar tillvara på en befintlig robot och därmed inte 

behöver köpa in en ny. De gör en besparing till kostnaden av 1,5 operatör (1,5 skift). Alternativ 

2 innebär att fallstudieföretaget köper in en ny robot. Även i detta alternativ gör de en besparing 

av 1,5 operatör. I det tredje alternativet tar de tillvara på en befintlig robot men gör en besparing 

av endast en operatör. Denna beräkning innebär att om man endast fokuserar på den ekonomiska 

vinningen är alternativ 1 det klart mest fördelaktiga. För att det ska vara en lönsam investering 

rent ekonomiskt, om man bortser från operatörens arbetsmiljö, så måste besparingen således vara 

mer än 500 000 kr/år.  
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7.  ANALYS 
 

I det här kapitlet analyseras den information som samlats i den teoretiska referensramen och 

arbetets empiriska del. Analysen är indelad efter arbetets frågeställningar och inleds med hur 

automatisering påverkar produktivitet. Därefter behandlas frågan hur simuleringsverktyg kan 

fungera som hjälpmedel vid utformning av en automation och till sist analyseras vilken påverkan 

automation har på den ergonomiska arbetsmiljön för operatören.  

 
 

7.1. Automatiseringens påverkan på produktivitet  

Detta delavsnitt avser att analysera frågeställning 1:  

På vilket sätt påverkar automatisering produktivitet i bearbetande processer? 

 

I fallstudien granskades påverkan av produktivitet i termer av antal producerade enheter, ledtid 

samt arbetsinnehåll. Problemet låg i att ergonomi inte prioriterades men genom att granska 

processen i mätbara värden inom produktivitet fanns en förhoppning att förändringsförslaget, 

som innebar automation, skulle få större genomslagskraft. Inom den teoretiska referensramen 

kunde det konstateras att många författare ansåg att en noggrant övervägd automatisering kan 

öka produktiviteten i en process (Harris och Harris, 2008; Säfsten et al, 2007; Lind et al., 2009; 

Hedelind et al., 2008). Ergonomi är sällan prioriterat och det är vanligen mer effektivt att tala om 

produktivitet och ekonomiska vinster snarare än de ergonomiska bekymmer som påverkar 

operatören i ett längre tidsperspektiv. Detta beror på att det många gånger saknas indikatorer 

inom ergonomi som, på områden som produktivitet eller kvalitet, ofta är mer precisa och mer 

mätbara (Neumann et al., 2008). När man talar om konkurrenskraftighet och produktivitet blir 

förändringsarbetet ofta mer konkret och mer uppmärksammat på beslutsfattande nivåer 

(Neumann et al, 2008). 

 

Fallstudieföretagets främsta anledning till att automatisera en del av sin process var att förbättra 

den ergonomiska arbetsmiljön. På grund av dagens konkurrenssituation och de 

produktionsmässiga krav som ställs på cellen behövdes dock förändringen utvärderas med ett 

antal nyckeltal i åtanke för att säkerställa att konkurrenskraften inte skulle försämras, men gärna 

förbättras, i och med förändringen. De parametrar som granskades var antalet operatörer och 

deras arbetsinnehåll, antal producerade detaljer samt ledtiden. Detta tankesätt har stöd i 

litteraturen. Bellgran och Säfsten (2005) beskriver att dagens konkurrenssituation gör det 

nödvändigt att förstå hur produktionssystem ska utformas för att produktionen ska bli 

konkurrenskraftig.  Konkurrenskraftighet kräver ständig utveckling och att investera i 

automatiserade processer och industrirobotar kan vara ett sätt att hantera utmaningarna i 

förbättringsarbetet (Hedelind et al., 2008). Även Säfsten et al.(2007) menar att ett automatiserat 

produktionssystem betraktas som ett effektivt sätt att förbättra sin konkurrenskraftighet. 

Bokrantz et al.(2016) beskrev hur automatiserad utrustning krävs i framtidens digitala fabriker 

för att företag ska kunna prestera mer. Säfsten och Winroth (2002) förklarade hur ett företags 

produktionssystem måste reflektera de nyckeltal som företaget valt att ha som främsta värden att 

konkurrera med på marknaden. Om företaget strävar efter en ökad produktivitet genom 

automation måste man överväga hur automation kan utvecklas inom produktionssystemet på rätt 

nivå för att möta kundens krav och de nyckeltal man strävar efter att konkurrera med. 

 

Resultatet från simuleringen visade på skillnader i producerade detaljer, ledtid och arbetsinnehåll 

vid jämförelsen mellan en automatiserad process och en manuell process. Antalet producerade 
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enheter var detsamma under ett år, trots att ledtiden förlängdes något. Det som varit två 

operatörer i nuläget skulle i det framtida scenariot innebära en operatör och en robot. 

Arbetsinnehållet för operatören minskade i simuleringen när en robot ersatte den andra 

operatören. Det beror på att operatörens arbete i dagsläget till stor del utgörs av de tunga lyften 

som roboten istället tar hand om. Operatören kan således få andra uppgifter som innebär en 

mindre belastning ergonomiskt för att höja arbetsinnehållet igen. En förbättrad ergonomi kan 

leda till en ökad produktivitet enligt Bicheno (2007), eftersom en hög belastning kräver att 

momentet inte varar för ofta eller länge, vilket kan hämma produktiviteten i processen. Även 

Womack och Jones (2003) ansåg att en förbättrad ergonomisk situation kan leda till ökad 

produktivitet.  En automation i syfte att förbättra den ergonomiska situationen kan därmed leda 

till ökad produktivitet. Harris och Harris (2008) betonade just bilindustrin som ett typiskt område 

där tunga komponenter och stora produktionsvolymer hanteras och ansåg att vissa moment bör 

automatiseras för att öka produktiviteten. Även Lind et al. (2009) ansåg att produktiviteten kan 

förbättras med hjälp av automation inom arbeten där tunga lyft är inkluderade.  

 

En reducering av belastningen på operatören möjliggör ett mer konsistent arbete där mindre vila 

på grund av tunga lyft krävs. Det går inte att komma ifrån att förändringen i produktionssystemet 

kräver att en buffert av artiklar arbetas upp i förtid och att personalen kommer att behöva utbildas, 

vilket kräver tid och pengar, men genom att göra en kostnadskalkyl kunde det konstateras att 

arbetet skulle återbetalas inom 2-3,5 år beroende på vilka investering och besparingar företaget 

väljer att göra och på så sätt kan företaget besluta om det är en värd investering. Zafarzadeh och 

Jackson (2013) skriver om att införandet av automatisering kan vara utmanande. Utmaningarna 

ligger främst i tidskrävande planering, svårigheter vid visualisering samt komplexitet gällande 

underhåll och samspelet mellan människa och maskin. Därför blir det viktigt att företaget 

noggrant överväger sitt beslut och ser till att beslutet är det bästa även i ett längre perspektiv. 

Winroth et al. (2007) nämner att det kan vara problematiskt att anpassa produktionen till stora 

antal produktvariationer, som kan vara en kostsam investering, och ett annat problem kan vara 

bristande kompetens hos operatörer. Vissa företag menar att det inte finns tillräckligt med tid för 

att planera eller utbilda personal, vilket kan bidra till att kvalité, underhållsarbete och kompetens 

minskar (Zafarzadeh och Jackson, 2013). 

 

Flertalet författare nämnde att rätt nivå av automation är väsentlig för att produktiviteten ska 

optimeras och det resultatet som företaget önskar ska uppnås (Zafarzadeh och Jackson, 2013; 

Harris och Harris, 2008; Lind et al., 2009). I fallstudien hade företaget redan en bild av vilken 

nivå av automation som önskades för syftet att förbättra produktiviteten och framför allt den 

ergonomiska situationen för operatörerna. Det var därför högre prioriterat att utvärdera det 

föreslagna konceptet än att jämföra olika nivåer av automation i cellen, även om det varit i åtanke 

under arbetets gång. En högre nivå av automation inom cellen hade inneburit en större 

investering och en större omställning inom cellen, vilket inte var inom avgränsningarna för det 

här arbetet. Varje systemkomponent är en viktig resurs men är även en potentiell källa till 

variationer och störningar (Bellgran och Säfsten, 2005). Det är av stor vikt att vara medveten om 

att automationen kan medföra produktionsstörningar som inte uppstått med en manuell process. 

Systemet blir mer känsligt för störningar om produktionssystemet byggs runt maskinen, istället 

för att maskinen hjälper till att skapa flöde, och den tillgängliga produktionstiden kan minska. Ju 

mer komplex automation, där maskiner ska kunna utföra många olika uppgifter, desto mer 

produktionsstörningar kan man räkna med (Harris och Harris, 2008). Även detta är viktigt att ha 

i åtanke när designen av det automatiserade systemet skapas.  

 

I fallstudieföretaget undersöktes om flexibilitet vid PD var möjligt. Detta genom att producera 

detaljer även om roboten inte skulle vara i drift samt använda en av de två svarvarna trots att den 
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andra skulle vara obrukbar. I den simulering som utformades i RobotStudio placerades därför 

det staket som krävs för säkerheten kring roboten så att bandet är tillgängligt för operatören även 

utifrån, om roboten skulle vara obrukbar. Automationens påverkan på produktionssystemets 

flexibilitet, och i förlängningen även dess produktivitet, är omdiskuterat (Hedelind et al., 2008; 

Winroth et al., 2007; Zafarzadeh och Jackson, 2013). Flexibiliteten beskrivs påverkas av 

komplexiteten i produktionssystemet, som i sin tur påverkas av antalet produktvariationer som 

ska hanteras och systemets störningskänslighet samt möjlighet att producera trots PD, vilket är 

en annan viktig aspekt att ha i åtanke vid automationsarbete (Hedelind et al., 2008; Harris och 

Harris (2008). Det kräver samspel mellan människa och maskin, vilket Harris och Harris (2008) 

och Choe et al. (2015) menar är en avgörande faktor för flexibilitet. Hedelind et al. (2008) skriver 

även om flexibilitet som att kunna anpassa produktionen beroende på framtida 

produktionsvarianter utan att det ska resultera i stora tilläggsinvesteringar. Det medför att 

utrustning bör utvecklas för att produktionen kan förändras utan att stora kostnader tillkommer 

(Harris och Harris 2008). Det kan även kopplas till Ljungberg (2000) som betonar vikten av att 

ett företag investerar i rätt utrustning från början. Det är därför viktigt att ha maskinens livscykel 

i åtanke redan från planeringsstadiet (Bellgran och Säfsten, 2005). I fallstudien finns en 

sannolikhet att produktionen kommer att förändras och nya artiklar kan tillkomma. Detta är något 

som funnits i åtanke då den framtida layouten designats och en diskussion har förts med berörda 

på fallstudieföretaget hur det skulle påverka det framtida produktionssystemet. I dagsläget finns 

inga indikationer på att det skulle tillkomma produkter som skulle påverka produktionen i form 

av nya investeringskostnader till följd av förändringen. Robotens livscykel förväntas överleva en 

eventuell nedmontering i cellen då den är av sådant slag att den kan användas i andra delar av 

fabriken, med vissa modifieringar.  

 

7.2. Simuleringsverktyg som hjälpmedel vid utformning av 

automation 

Detta delavsnitt avser att analysera frågeställning 2: 

Hur kan simuleringsverktyg fungera som hjälpmedel vid utformning av en automation? 

 

Ett förändringsarbete föreslås av Bellgran och Säfsten (2005) ske i fyra steg. Det första steget är 

planering och insamling av detaljerad information. Därefter sker konceptutveckling varpå en 

detaljerad utformning av systemet kan utvecklas för att slutligen realiseras. De belyser vikten av 

att inte fastna vid att fokusera på interna funktioner när ett produktionssystem ska designas. De 

menar att det är viktigt att inkludera externa leverantörer som har stor kunskap om de verktyg 

eller hjälpmedel som ska integreras i processen. Produktionsverktyg är ofta mycket kostsamma 

och det gör att informationen i planeringen måste vara så detaljerad som möjligt för att reducera 

risken för kostsamma misstag och behov av omarbetning (Bruch och Bellgran, 2012). I 

fallstudien användes DES som stöd i de tre första stegen som återges ovan från Bellgran och 

Säfsten (2005); planering och insamling av information, konceptutveckling samt detaljerad 

utformning av systemet. Insamlingen av den detaljerade informationen skedde samtidigt som 

simuleringen byggdes upp och på så vis kunde det under tiden identifieras vilka värden som 

saknades och behövde samlas in. Konceptutvecklingen skedde i simuleringsprogrammet efter 

skapandet av modellen för den nuvarande processen och utvecklades detaljerat och genom DES 

kunde ett framtida scenario testas utan att störa den faktiska produktionen. 

Två simuleringar skapades, en DES och en simulering i RobotStudio. Båda var av stor vikt för 

studien. De beslut som fattades i utvecklingen av det befintliga produktionssystemet på 

fallstudieföretaget var av stor vikt för att företaget skulle nå sina mål, att cellen skulle uppnå en 

ergonomiskt godkänd nivå, som Matt (2007) beskriver. För att få möjlighet att genomföra de 
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föreslagna förändringarna krävdes ett gediget beslutsunderlag att presentera till beslutsfattande 

instanser på företaget. Detta gavs genom simuleringen, som kompletterades med en 

kostnadskalkyl. Från DES kunde två resultat, från nuvarande produktionssystemet och från det 

föreslagna, ställas mot varandra. På så sätt kunde resultatet presenteras på ett konkret sätt. Dessa 

fördelar stöds i den teoretiska referensramen. Hlupic och de Vreede (2005) beskriver att 

simuleringsmodeller kan vara till hjälp för att visa på effekten av förändringen och utvärdera 

resultatet redan innan arbetet genomförts i praktiken. De menar även på att simuleringsmodeller 

kan vara till nytta för att identifiera dynamik i processen och uppmana till kreativitet i 

skapandefasen. Detta menar även Banks et al. (2005), som tillägger att simulering kan användas 

för att experimentera med nya layouter innan de implementeras, vilket även Shannon (1998) 

beskriver. Inom industriell produktionsutveckling kan användning av simuleringsteknik vid 

verifiering av processer öka benägenheten att utveckla optimala produktionssystem. Genom att 

verifiera processen kontinuerligt ökar möjligheten att fatta bra beslut tidigt vilket reducerar 

tidsåtgången och kostnader för förändringar, samtidigt som produktionssystemet får en högre 

kvalitet (Klingstam och Olsson, 2000).  

Det krävs planering och gedigna analyser för att förstå de effekter som olika former av 

automatisering kan innebära.  Ett produktionssystem bör utformas för att skapa ett flöde för 

produkten, och automation bör väljas efter beslut om hur det bäst kan förbättra flödet och passa 

in i produktionen (Harris och Harris, 2008). För att se till att automationen inte skadade flödet i 

processen och att roboten inte var styrande, vilket resterande bearbetning bör vara enligt Harris 

och Harris (2008), togs exempeltider i en liknande cell för roboten. Robotens arbetstid får inte 

överstiga maskinernas arbetstid. I ett senare skede skulle en integratör behöva säkerställa att 

roboten inte är styrande i processen med faktiska tider men det skedde inte inom det här arbetets 

tidsram. 

På grund av att det framtida layoutförslaget inte fysiskt existerar var simuleringen till god hjälp 

i att generera jämförbara värden som gick att ställa i förhållande till det nuvarande 

produktionssystemet. Utan dessa värden hade det varit svårare att fatta ett beslut gällande vilket 

produktionssystem som skulle vara mer lönsamt för fallstudieföretaget. Simuleringen gjorde det 

även möjligt att verifiera funktionen av systemet, vilket också kan vara till fördel vid 

beslutsfattande. Genom att besluta om en automation ska genomföras eller inte, kan 

fallstudieföretaget komma närmare sina mål. I litteraturen beskrivs hur utvecklingen på 

tillgängliga valmöjligheter expanderat och hur kraven på ett gediget beslutsunderlag därför är 

höga när en utvecklingsprocess ska planeras (Bellgran och Säfsten, 2005). Simulering 

presenteras som ett av de mest kraftfulla verktygen vid beslutstagning och analys av 

produktionssystem (Shannon, 1998; Banks et al. 2005). De beslut som fattas vid utveckling av 

produktionssystem är viktiga eftersom defekta system leder till problem i produktionen (Flores-

Garcia et al. 2015). Att använda DES som ett verktyg vid beslutsfattanden blir allt vanligare och 

det är passande i såväl taktiska som operativa beslutsnivåer (Jahangirian et al. 2009). Oavsett om 

ett företag vill designa ett helt nytt produktionssystem eller justera ett befintligt kommer beslut 

som tas under den processen ha en stor påverkan på företagets förmåga att nå sina mål (Matt, 

2007). Det är betydande att företaget köper in rätt utrustning och gör rätt från början när en ny 

maskin införskaffas (Ljungberg, 2000). Det innebär att verktyg som underlättar analysen av 

förändringen kan vara av stor vikt innan inköp.  

I avsnitt 5.5.1 och 5.7.1  presenterades ett antal antaganden som kan ha påverkat resultatet av 

simuleringen. Ett exempel är arbetsinnehållet. Simuleringen resulterade i ett arbetsinnehåll av 48 

% för svarv 19122, som ställdes mot ett verkligt utfall av 47 % enligt de data som författarna 

tillhandahållits av fallstudieföretaget. I svarv 19135 gav simuleringen ett resultat på 
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arbetsinnehållet av 50 %, som ställdes mot det verkliga utfallet 47 %. I det framtida 

layoutförslaget minskar arbetsinnehållet för operatören till 24 %. Minskningen sker på grund av 

att roboten utför arbete som tidigare utfördes av en operatör. I det framtida produktionssystemet 

kan operatören vara flexibel mellan maskiner i cell 17 och på så vis öka sitt arbetsinnehåll. 

Eftersom att simuleringsmodellen saknar ett antal aktiviteter som av fallstudieföretaget 

definierats som icke-värdeskapande kan arbetsinnehållet vara något lägre i modellen än i 

verkligheten. Dessa typer av antaganden och förenklingar har påverkat resultatet och därför blir 

de, som Robinson (2004) beskriver nedan, mycket viktiga att ta hänsyn till när resultatet tolkas. 

Det kan vara av stor vikt att dokumentera dessa eftersom det kan skapa lärdomar till framtida 

simuleringsarbeten där resultatet kan förbättras om vissa förenklingar som gjorts påverkat arbetet 

till den grad att de bör undvikas i framtiden. Forskning har visat på att företags beslut gällande 

automation ofta saknar stöd och att kopplingen mellan ett företags tillverkningsstrategier och 

beslut om automation ofta är svagt motiverad. Det har diskuterats att verktyg som kan användas 

för att stödja beslut kring automation och inte minst för att hitta rätt nivå av automation krävs för 

att uppnå mer effektiva produktionssystem som är i linje med företagets tillverkningsstrategier 

(Lindström och Wintroth, 2010). Choe et al. (2015) använde simulering som ett verktyg för att 

undersöka vilken effekt olika nivåer av automation hade i en materialhanteringsprocess. Med 

hjälp av simuleringen kunde en förbättring av cykeltid, downtime och arbetsinnehåll påvisas till 

följd av att nivåerna av kognitiv och fysisk automation förhöjts. Vid tolkning av resultatet från 

en simulering är det viktigt att hänsyn tas till de antaganden och förenkling som har gjort. Det 

kan vara avgörande om hur trovärdigt resultatet blir och är därför viktigt att ta hänsyn till 

(Robinson, 2004).  

Bellgran och Säfsten (2005) beskriver att företag har benägenhet för att välja ett konceptförslag 

tidigt i utvecklingsprocessen och att det finns en omedveten tendens att finna, och visa, en enda 

”bästa” lösning så tidigt som möjligt. I det här examensarbetet utvärderades endast ett 

konceptförslag i fallstudien och därför är det att begrunda om det kan anses falla under den 

tendens som författarna beskriver. De beskriver dock även hur det visats att inga dokumenterade 

utvärderingar genomförts och att inga simuleringsverktyg använts i de företag de studerat, vilket 

använts i den här fallstudien. I fallstudien tillhandahölls ett odetaljerat layoutförslag som 

utvärderades med avseende på de förutsättningar som fanns i cellen och därefter kunde konceptet 

skapas och jämföras med det befintliga produktionssystemet.  

Bruch och Bellgran (2012) beskriver hur det är viktigt att inkludera externa leverantörer med stor 

kunskap om de verktyg som ska integreras i processen. Detta för att vara så detaljerade som 

möjligt för att reducera risken för kostsamma misstag eller behov av omarbetning. Författarna 

till det här arbetet tog kontakt med en person med god kunskap inom de verktyg som skulle 

krävas och med insyn till leverantören. Trots att personen i fråga inte är en leverantör ansågs 

dennes kompetens ändå vara så relevant att det bedömdes trovärdigt. Information från 

robotleverantören användes i simuleringsprogrammet Robotstudio för att kontrollera det valda 

konceptet med verklig data och på så vis undvika kostsamma misstag i ett tidigt skede. Genom 

att använda leverantörens egen simuleringsmjukvara kunde en modell byggas för att verifiera att 

den föreslagna layouten skulle vara möjlig. Detta kunde hjälpa till att reducera risken för misstag 

i utvecklingen av layouten och simuleringen kunde även, som många författare betonat i den 

teoretiska referensramen, fungera som ett visuellt hjälpmedel för att presentera arbetet för 

uppdragsgivaren på fallstudieföretaget. Eftersom att konceptutvecklingen skedde i ett 

datorprogram fanns inte någon oro att fysiska verktyg, maskiner eller operatörer skulle komma 

till skada, vilket stärkte möjligheten att testa koncepten. Att ha möjlighet att presentera idéer 

visuellt genom simulering stärkte möjligheten att visa effekter av förändringen som Hlupic och 

de Vreede (2005) beskriver. 
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7.3. Automation och operatören  

Detta delavsnitt avser att analysera frågeställning 3: 

Vilken påverkan har automatisering av tunga lyft på operatörens ergonomiska arbetsmiljö? 

 

Genom fallstudien kunde det konstateras att automatiseringen skulle ha en stor inverkan på den 

ergonomiska belastningen i cellen och ergonomin är således huvudsyftet till att införa en robot. 

 

I fallstudien skulle den robot som föreslagits reducera antalet lyft för operatören med 28 720 lyft 

per år i svarv 19122. I svarv 19135 skulle antalet lyft per år reduceras med 87 132. Det innebär 

en avlastning för operatören och reducerar antalet stationer som inte är godkända inom cellen. I 

intervjuer med operatörer konstaterades att höjden på de band som operatören plockade artiklar 

ifrån ansågs för höga, att det var för många lyft samt att detaljerna var för tunga så man var 

tvungen att vila mellan arbetsmomenten. I ett utvecklingsarbete är det viktigt att ha ett holistiskt 

perspektiv där inte bara teknik, utan även människor, inkluderas (Bellgran och Säfsten, 2005). 

Black (2007) menar att de personer som arbetar i produktionssystemet är de ’interna kunderna’ 

och att produktionssystemet därmed måste designas för att passa deras behov. Samtidigt måste 

systemet producera produkter som tillfredsställer behoven hos de ’externa kunderna’, utanför 

systemet.  

 

En förändring är således i linje med Blacks (2007) konstaterande, som innebar att 

produktionssystemet måste anpassas efter de personer som arbetar i systemet. Automationen 

innebär att operatören behåller sina arbetsuppgifter som är kopplade till EMAG-svarven, men 

slipper en stor del av det fysiska arbetet. Det kognitiva arbetet kvarstår följaktligen och 

operatören får använda sin kunskap och skicklighet, genom att arbeta smartare och inte hårdare, 

trots att två maskiner ska bemannas istället för en som tidigare. Lind et al. (2009) beskriver hur 

den ergonomiska situationen, för personer som arbetar med tunga lyft, kan förbättras genom att 

hanteringen automatiseras. Operatörer har inte ersatts av automatisering, trots att automatisering 

kan innebära att utförandet av vissa uppgifter utförs till ett lägre pris eller på ett mer effektivt sätt 

(Frohm, 2008; Choe et al., 2015). Allt bör inte automatiseras. En industrirobot som ersätter en 

operatörs fysiska uppgifter kräver i dagsläget många gånger ändå närvaro från en operatör som 

kan utföra det kognitiva arbetet. Enligt Walder (2007) innebär begreppet ergonomi i synnerhet 

att arbeta smartare och inte hårdare. I förlängningen skulle samma arbetssätt för resterande 

svarvar kunna göra hela cellen godkänd ergonomiskt. Till dess kan en arbetsrotation underlätta 

den ergonomiska arbetsmiljön för operatörerna och färre timmar skulle spenderas med att lyfta 

tungt. Arbetsrotation innebär att operatören måste lära sig fler stationer men får ett fysiskt enklare 

arbete. 

Harris och Harris (2008) hävdar att automatisering har inverkan på ergonomiska egenskaper av 

en arbetssituation, belastningsergonomin samt hur människor tolkar och tar in information i 

samspel mellan människa och teknik. (Harris och Harris, 2008). Enligt Kochan (1998) ansågs 

ergonomi vara huvudsyftet till att införandet automatiserade produktionssystem. God ergonomi 

på arbetsplatser leder förutom till en bättre arbetsmiljö också till ökad effektivitet. Ju mer en 

operatör måste ta i, desto kortare tid orkar denne utföra arbetet. En hög belastning kräver således 

kort varaktighet av momentet (Bicheno, 2007).  Genom att införa ergonomiska principer på 

företag har trötthet minskat, vilket är ett symptom relaterat till dålig ergonomi (Womack och 

Jones, 2003).  
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8. DISKUSSION, SLUTSATS OCH 

REKOMMENDATIONER 

 
Det här kapitlet innefattar arbetets slutsatser. Slutsatserna föregås av en kort diskussion av 

resultatet som uppnåtts i studien och är uppdelade efter de tre frågeställningar som formulerats. 

Kapitlet innehåller även en diskussion kring hur syftet med arbetet bedömts uppnåtts och de 

metoder som använts. 

 

8.1. Diskussion och slutsats  

1) På vilket sätt påverkar automatisering produktivitet i bearbetande processer? 

 

I litteraturstudien framgick att automatisering ofta kan förbättra ett företags produktivitet och att 

automatisering i många fall ansågs vara nyckeln till en mer konkurrenskraftig produktion. 

I viss litteratur framgick dock inte tydligt hur produktivitet definierades vilket försvårade studien 

något. Det är därför viktigt att ha i åtanke att produktion i det här arbetet avser antal producerade 

artiklar, arbetsinnehåll samt genomloppstid, vilket framgår i kapitel 2.  

 

Påverkan på produktiviteten är beroende av hur produktionssystemet anpassats efter 

automationen och hur produktionsflödet konstrueras. I fallstudien visade simuleringen på att 

ledtiden skulle öka med i genomsnitt 7 % vid en automation. Det skulle dock vara möjligt att 

producera lika många artiklar inom tidsramen, eftersom operatören inte behövde vila och de idag 

inte producerar till sin maximala kapacitet. I litteraturstudien framgår att en automation kan vara 

utmanande vilket visas i fallstudien till följd av dess komplexa bearbetningsflöde. Eftersom 

automationen i fallstudien inte visat på en ökad produktivitet i form av en förkortad ledtid måste 

svaret på den här forskningsfrågan ändå vara att det beror på hur processen planeras. En 

reducering av belastningen på operatören ger ett mer konsistent arbete, eftersom en robot inte 

har de fysiska begränsningar som en operatör har, vilket ändå kan ge en positiv effekt på 

produktiviteten trots att ledtiden kan bli längre. Arbetsinnehållet i fallstudien blev lägre för 

operatören i jämförelse med hur arbetsinnehållet ser ut i dagens produktion. Det innebär att 

operatören kan tilldelas andra uppgifter att utföra medan roboten är aktiv med de lyft som 

besparas operatören. Om operatören befattar sig med andra uppgifter kan således produktiviteten 

öka trots att arbetsinnehållet inledningsvis sjunker. Slutsatsen är att automation påverkar 

produktiviteten beroende av hur noggrant produktionen och operatörens arbetsuppgifter planeras 

efter förutsättningarna.  

 

 

2) Hur kan simuleringsverktyg fungera som hjälpmedel vid utformning av en automation? 

 

Simuleringsverktyg har många fördelar vid en automation. Automationen innebär en förändring 

i produktionssystemet och de här arbetet har genom litteraturstudien funnit ett antal fördelar som 

stödjs av den fallstudie som genomförts. Genom simuleringen, både i ExtendSim och i 

RobotStudio, kunde de förändringar som automationen skulle medföra på ett enkelt vis 

presenteras för fallstudieföretaget och inte minst analyseras av författarna till det här arbetet. 

Simuleringen genererade information på ett relativt enkelt sätt som kunde användas i jämförelse 

med det nuvarande produktionssystemet, exempelvis arbetsinnehåll, ledtid, störningar, och 

producerade artiklar. Det huvudsakliga syftet med simuleringen i ExtendSim var att generera 

jämförbara värden eftersom det framtida layoutförslaget inte fysiskt existerar ännu, vilket visade 
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sig möjligt. Slutsatsen i det här arbetet blir således att simuleringsverktyg kan vara ett starkt 

verktyg vid utformning av automation men bör ses med ett kritiskt synsätt. Detta på grund av att 

simuleringsmodellen aldrig till fullo kan återspegla det verkliga systemet.  

 

 

3) Vilken påverkan har automatisering av tunga lyft på operatörens ergonomiska 

arbetsmiljö? 

I den här studien framgår tydligt att operatörens ergonomiska arbetsmiljö kan påverkas avsevärt 

med hjälp av automation. Litteraturstudien visade på att ergonomi sedan länge varit en stor 

anledning till att företag valt att automatisera sina processer, men att det finns kognitiva uppgifter 

inom många produktionssystem som fortfarande kräver mänsklig kompetens. Den visade även 

på att trötthet och ergonomiska problem hos operatören minskat hos företag som infört 

ergonomiska principer. En automation kan innebära en avgörande avlastning för operatören. I 

fallstudien upplevdes operatörens belastningsergonomiska situation lätta till den grad att 

ergonomiska problem skulle kunna förebyggas trots att studien avgränsats till endast två 

maskiner i cellen. Resultatet från den belastningsergonomiska studien visade på att det framtida 

scenariot skulle innebära att den belastningsergonomiska risken i svarv 19122 skulle gå från att 

vara en ökad belastningssituation till att vara en låg belastningssituation där fysisk överbelastning 

är osannolik. Studien visade även på att den belastningsergonomiska risken i svarv 19135 skulle 

förändras från att ha varit 62 % kraftigt ökad belastningssituation och 38 % ökad 

belastningssituation, till att vara 85 % ökad belastningssituation och 15 % låg 

belastningssituation där fysik överbelastning är osannolik.  

8.2. Metoddiskussion 

De metoder som använts i studien har upplevts givande för att nå syftet med arbetet. Det finns 

dock förbättringsmöjligheter och dessa diskuteras i detta kapitel. Kapitlet innehåller resonemang 

kring de data som samlats, litteraturstudien som genomförts samt arbetets tillförlitlighet. 

 

Data 

Vid den empiriska studien har målsättningen under arbetets gång varit att samla så mycket primär 

data som möjligt. Om sekundär data tillhandahållits har den försökt valideras i största möjliga 

utsträckning men arbetets begränsade tidsram gjorde att författarna till detta arbete i vissa fall 

fått förlita sig på at tillhandahållen data stämmer, vilket påverkar studiens trovärdighet negativt.  

 

För att veta vilka tider som roboten skulle innebära observerades tider från en liknande cell där 

en robot arbetar. Dessa tider är således uppskattade och kunde inte verifieras. Det bedöms vara 

försumbart i förhållande till resterande tider men kan möjligen påverka simuleringen om de 

faktiska tiderna överstiger svarvarnas cykeltid, vilket gör det viktigt att ha i åtanke. 

Produktionsvolymen som använts är baserad på produktionen för år 2016. Den framtida 

produktionen behöver inte se ut på samma sätt. Därför hade det kunnat vara mycket intressant 

att använda planerade produktionsvolymer för år 2017 men detta valdes bort på grund av att det 

skulle bli svårare att verifiera simuleringsmodellen för dagens produktion i ExtendSim, utan att 

ha det faktiska utfallet av produktionsvolymen.  

 

Intervjuer 

Ett antal intervjuer hölls under arbetets gång men studien kunde ha gynnats av att fler intervjuer 

hållits. Det visade sig genom att viktig information kom fram i slutet av arbetet, av det slag att 

författarna till detta arbete glömt att ställa tydligt definierade frågor och baserat antaganden på 
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lösa samtal med personer på fallstudieföretaget. Studien kunde även ha gynnats av att fler 

intervjuer hållits kring det tänkta konceptet och fler berörda på företaget kunnat ge synpunkter 

på layouten. 

 

Observationer 

För att öka reliabiliteten i studien hade fler observationer kunnat genomföras. En egen studie 

gällande operatörens arbetsinnehåll vid respektive svarv hade varit intressant att genomföra för 

att inte enbart behöva förlita sig till sekundär data. Ingen observationsbias tros ha uppstått då de 

data som samlats verifierats och observationer skett vid olika tidpunkter och miljön har varit 

densamma vid samtliga tillfällen. 

 

Litteraturstudie 

En mer omfattande litteraturstudie, där mer information om utmaningar inom automation kunnat 

samlas och kategoriserats, hade kunnat vara till fördel för detta arbete. Det framgick sällan exakt 

vilka problem som åsyftades vid implementering av en robot eller hur utmaningarna hanterats. 

Det är sannolikt svårt att göra sådana generaliseringar eftersom få produktionssystem är ett annat 

likt, men därför blir det svårt att besvara frågan angående hur automatisering av tunga lyft 

påverkar produktivitet.  

 

Tillförlitlighet 

Ergonomistudien som genomförts av författarna till det här arbetet är en analys som utförts med 

den ergonomiska studie som genomförts tidigare som grund, vilken utförts av 

företagshälsovården. För att stärka studiens tillförlitlighet kontaktades den ansvariga för studien 

och en intervju hölls där studien diskuterades. På dessa grunder kunde författarna till detta arbete 

genomföra en justerad och förenklad ergonomistudie på samma vis för det framtida 

layoutförslaget. Det är dock att rekommendera att ytterligare en riskbedömning av den nya 

layouten bör genomföras av företagshälsovården, för att få resultatet skulle verifierat av en expert 

med goda ergonomiska kunskaper. På grund av att författarna använde sig av referenssökning 

finns risk för bias då det ofta händer att en referens använder sig av källor med likande åsikter 

vilket kan göra urvalet allt för homogent. 

 

8.3. Diskussion av uppnått syfte 

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka, med hjälp av simuleringsverktyg, hur 

automatisering av tunga lyft kan påverka produktivitet och arbetsmiljö i bearbetande processer. 

De tre frågeställningarna utgjorde grunden för att syftet med examensarbetet skulle uppfyllas. 

Med ovanstående diskussioner gällande resultat och metod kan det konstateras att det 

övergripande syftet uppnåtts men att det finns rum för förbättringar. 

 

Frågorna som formulerats var av undersökande natur och den analys som presenterats på varje 

fråga skulle om tidsramen tillåtit behandlat fler aspekter, vilket även inneburit att en mer 

omfattande litteraturstudie skulle genomförts. Samtliga frågor kunde dock kopplas samman i 

teori och empiri och på så sätt kunde nyttan av såväl automation med avseende på ergonomin för 

operatören och att använda simuleringsverktyg vid automationsprojekt styrkas. Eftersom att 

produktivitet är ett begrepp som används med olika betydelser kan det ha komplicerat studien 

något men författarna anser att det inte varit ett hinder för att besvara frågeställningen rörande 

på vilket sätt automatisering påverkar produktivitet i bearbetande processer.  

 

I arbetets slutskede diskuterades verkshöjden i arbetet och vilka nya insikter detta arbete 

genererat. På grund av att företaget fortfarande diskuterar huruvida automation är en lösning på 
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deras ergonomiska problem känns ämnet relevant trots att det gick att finna stöd i litteraturen 

från långt tillbaka. Att använda simulering som verktyg är något som kan påvisa 

förbättringsförslag som annars hade varit svåra att stärka gällande implementering av robot i en 

bearbetande och tillverkade process.  

 

I början av projektet definierade fallstudieföretaget ett antal mål som efterfrågades i arbetet. 

Under arbetets gång ändrades förutsättningarna och nya avgränsningar tillkom. På grund av det 

insåg författarna att det inte skulle vara möjligt att uppnå alla målen. Förändringen gjorde att 

författarna inte behövde göra egna antaganden gällande processen och möjligheten att få en bättre 

jämförelse mellan det nuvarande systemet och det framtida systemet ökade. 

  

8.4. Rekommendationer 

Genom det här arbetet har ett antal nya intressanta frågeställningar uppkommit som inte 

behandlats men som rekommenderas för framtida studier. 

 

För att till fullo undersöka hur produktiviteten kan påverkas genom en automation av tunga lyft 

hade en omstrukturering av produktionsschemat varit av stort intresse. Eftersom det här arbetet 

varit avgränsat till två svarvar i cellen skulle en omstrukturering påverka maskiner utanför 

arbetets avgränsningar och ansågs därför inte rimligt i detta skede. För att se hur de slutsatser 

som dragits i detta arbete motsvarar verkligheten skulle fler fallstudier kunna genomföras och 

följas upp efter att en automatisering av en produktionsprocess genomförts. Det vore även 

intressant att gå djupare in på de fysiska aspekterna hos operatörerna på fallstudieföretagen och 

undersöka konsekvenserna av en automation under en längre tidsperiod. Det hade även varit 

intressant att inkludera en studie av kvalitetsskillnader mellan manuell hantering och en 

automatiserad hantering. För att göra ergonomisk belastning på operatören mer synligt vore det 

intressant att se hur ergonomi och mänsklig påverkan kan mätas på ett sätt som är lika effektivt 

som vid jämförelse av produktivitet och ekonomiska besparingar. 
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10. BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Standardmodell för cykeltid och ställtid i 

bearbetningsobservationer 

 

 

 
 
 

 
Company name Type of document 

Volvo Construction Equipment AB Anvisning 
Name of document Issue Reg. No. Page 

Cykeltid (C/T) och ställtid (C/O) i bearbetningsoperationer   59 (80) 
Issuer (name, phone) Sign Date Info class 

Hans Östlund, +46 16 541 6323  2016-04-07 Internal 
Approved by (name, phone) Sign Date Valid 

    
Receiver (name) 

 

 

Anvisningar Cykeltid (C/T) 

 

Vad som skall ingå i cykeltid 
 

Mätning, kalibrering, verktygsbyten m m 
Dessa aktiviteter är inte värdeskapande och skall generellt inte ingå i cykeltiden, men 
kan hamna inom eller utanför cykeltiden, beroende på om de är nödvändiga varje 
cykel, eller inte.  
 

 För att vara konsekventa skall vi alltid följa regeln:  
Endast det som är nödvändigt varje cykel ingår i cykeltiden. 

 

Om t ex en mätning är nödvändig varje cykel, skall den ingå i cykeltiden. Men om 
mätningen kan hoppas över vissa cykler, anses den inte nödvändig och skall därmed 
inte ingå i cykeltiden.  
 

Följande resonemang ligger bakom regeln: Om mätningen inte är nödvändig varje 
cykel, kan frekvensen förmodligen påverkas ytterligare och vi betraktar den som en 
påverkbar OEE-förlust, även om det kan anses orättvist i vissa fall; ”Om vi mäter varje 
artikel, ingår det i cykeltiden och då syns det inte som någon förlust”. Men grundregeln 
är: Kan frekvensen påverkas, så är det en förlust. 
 

Synsätt på manuella respektive automatiska aktiviteter (förluster) 
Vi gör ingen skillnad på om maskinen t ex gör en mätning automatiskt med viss 
frekvens eller operatören stoppar maskinen och mäter manuellt. Det är en förlusttid i 
båda fallen, som inte skall ingå i cykeltiden.  
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Väntan på kringutrustning 
Cykeltiden får inte innehålla väntan på annan utrustning. Det kan vara väntan på 
föregående eller efterföljande maskin, eller laddningsutrustning som t ex portal eller 
robot. Väntan betraktas som en OEE-förlust och ingår inte i ideal cykeltid. 
 

 
 
Tätt kopplade maskiner 
Ibland är maskiner så tätt sammanbyggda, att de aldrig kan köras separat och kan 
betraktas som en enhet. Då kan det vara onödigt att redovisa interna väntetider mellan 
tempon som förlust. I detta fall kan man använda den styrande tiden (takttid) som 
cykeltid, även om det bryter mot grundregeln som säger att väntan inte ingår i cykeltid. 
Sådana undantag skall alltid dokumenteras av produktionsteknik. 
 

I dessa fall kan man också fundera på att ändra operationslistan så att de 
sammanbyggda maskinerna har en gemensam operation, med styrande cykeltid som 
läggs på den första maskinen. Ändringen måste dock samordnas med planering och 
finans, så att beläggning och kostnader beräknas rätt, eftersom maskintimmarna 
påverkas. 
 
PURPOSE 
 
Definition av cykeltid (C/T) och ställtid (C/O) i bearbetningsoperationer. 
 
 

APPLICATION 
 
Volvo CE Operations Eskilstuna 
 
 

RULES 
- 
 
 

ROLES 
 
Produktionsteknik ansvarar för mätning av cykeltid och ställtid, samt att dessa uppdateras i 
system för produktionsplanering och uppföljning (OEE-system). 
 
 

WORKING STEPS 
 
Cykeltid (C/T) - Definition 
Tiden för bearbetning av en produktindivid inklusive laddning. 
 

 Cykeltiden skall endast innehålla sådant som är nödvändigt varje störningsfri cykel.  

 Cykeltiden skall stämma överens med begreppet ”Ideal cykeltid” vid OEE-mätning. 

 Vid serieproduktion kan man mäta tiden mellan samma moment på två följande 
individer. Väntan på annan utrustning måste dock räknas bort från tiden. 

 Tätt kopplade maskiner med olika cykeltider (balanseringsförlust) utgör ett specialfall, 
som måste bedömas individuellt. Se dokument ”Anvisningar för cykeltid...” 
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Ställtid (C/O) – Definition 
Tiden utrustningen står stilla på grund av omställning till en artikel. 
 

 Ställtiden mäts från att den sista individen av föregående artikel är urladdad ur 
maskinen, tills att den första individen av den nya artikeln laddas in. 

 Om standardiserad sekvens för artikelföljd finns, skall ställtiden mätas vid ställ från 
föregående artikel enligt sekvensen. 

 Om sekvens saknas, kan ställtiden variera beroende på föregående artikel. Då skall 
ställtiden mätas på genomsnittet av ett flertal ställ, enligt gällande ställinstruktion. 

 
 

DOCUMENTATION 
 
Anvisningar för cykeltid och ställtid i bearbetningoperationer. 
Cykeltider på teamplace produktionsteknik. 
 
 

ADDITIONAL INFORMATION 
 
Dokumentation om OEE vid OpEsk. 

Anvisningar Ställtid (C/O) 

 

Ställtiden skall ange hur länge utrustningen står stilla p g a ställ. Vi mäter aldrig 
arbetsinnehållet för operatören. Resursbehov för att genomföra ställ ingår inte här. 
 
SMED och OEE 
Definition av ställtid skiljer mellan SMED och OEE. 

 SMED räknar ställtid till första godkända detalj. 

 OEE räknar ställtid till första detalj, oavsett kvalitet. 
Om första detaljen inte är godkänd, är det en kvalitetsförlust enligt OEE. 

 Vi tillämpar OEE-definitionen för ställtid i systemen. 
 

 
Vi anger ställtid till start av första detalj, oavsett kvalitet när den är färdig. 
 

Om första detaljen körs med lägre hastighet, t ex på grund av inkörning av mått och 
mätning, skall tidsförlusten i räknas in i ställtiden om man är noggrann. Men det beror 
naturligtvis på omständigheterna om förlusten har någon betydelse. 
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Bilaga 2 – Beskrivning av belastningsergonomisk riskanalys  
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Bilaga 3 – Konceptmodell 
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Bilaga 4 – Ny belastningsergonomisk riskbedömning 

Nuläge svarv 19122 
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Framtid 19122 
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Nuläge 19135 
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                  FÖRBÄTTRING AV PRODUKTIONSMILJÖ MED HJÄLP AV AUTOMATION   70  

Framtid 19135 
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