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Sammanfattning 
Industrin står inför utmaningar på grund av förkortade produktlivscykler och ökad produktvariation. 

Nuvarande system har svårt att hantera ökade krav. Kollaborativa robotar (cobots) har utvecklats för 

att övervinna dessa  svårigheter och  skapa  flexibla  och  anpassningsbara  automatiseringsprocesser. 

Parker Hannifin i Skövde monterar idag hydraulik‐ och pneumatikkopplingar. All montering är manuell, 

vilket kan resultera i påfrestande ergonomi för arbetarna. Produktiviteten och kvalitetsutfallet lider i 

nuläget inte av några större problem, men företaget ser ändå anledningar till att automatisera delar 

av produktionen. Dels vikten av att ständigt försöka förbättra sig både inom ergonomi och produktion, 

samt att en förnyelse av företaget sker. 

Projektets syfte är att hitta en arbetsstation  lämpad  för kollaborativ automatisering. Stationen och 

dess moment ska därefter studeras för att kartlägga vad som krävs för att göra en förbättring genom 

en automatiserad layout. Målet med arbetet är att det ska kunna användas som underlag i framtiden 

för beslut om investering. Olika arbetsstationer och moment kommer studeras för att kunna välja en 

lämplig  process  för  automatisering.  För  att  kartlägga  vad  som  krävs  av  ett  layoutförslag  behöver 

information  om  komponentkandidater  samlas  in.  Jämförelser  kommer  sedan  göras  baserat  på 

konceptets parametrar. Årskostnad mellan kollaborativ och manuell station kommer jämföras utifrån 

uppskattad livslängd på investeringen. 

Produkttyp 1 är en spillfri produkt och har goda förutsättningar att öka i volym i framtiden. I dagsläget 

har stationerna för tillverkning av produkttyp 1 och 2 hög beläggning. Stationen X ansågs därför vara 

en  lämplig  kandidat  och  valdes  till  projektet.  När  sammanställningarna  av  parametrarna  och 

jämförelserna var gjorda, valdes UR5 från Universal Robots som robotmodell med gripper från Robotiq 

och vision system från Sick. Ett layoutförslag skapades där roboten utför monteringens sista moment, 

11–15. Med en beräknad livslängd på sju år, visade det sig att en investering med föreslagen layout 

inte skulle vara ekonomiskt lönsamt jämfört med manuellt arbete. På grund av att en mycket högre 

produktionsvolym krävs i station X, bör implementationen istället undersökas på annan station så att 

roboten får högre beläggning. 

Arbetet  har  även  undersökt  lösningar  till  olika moment  som  inte  tagits med  i  förslaget.  Trots  att 

layouten inte är mer lönsam än dagens manuella montering, ses projektet som lyckat och arbetet som 

ett värdefullt underlag för framtiden. Det är inte bara ekonomin som är viktig att reflektera över, utan 

kvalité och ergonomi är aspekter som kan dra stor nytta av kollaborativa robotar. 
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Abstract 
The  industry today stands before challenges because of products shortened  lifecycle and  increased 

variation. Present systems are having a difficult time handling these demands. Collaborative robots 

(cobots)  have  been  developed  to  overcome  these  problems  and  creating  flexible  and  adjustable 

automation  processes.  Parker  Hannifin  in  Skövde  is  a manufacturer  of  hydraulic  and  pneumatic 

couplings. All assembly  is done manually at present, which can cause  issues ergonomically  for  the 

workers. The productivity and quality are not suffering from any major problem now, still the company 

sees reasons to automate parts of the production. Partly because the importance of always trying to 

improve the production and ergonomic, but also the renewal of the company that follows is a reason. 

The purpose of the project is to find a workstation suitable for collaborative automation. The station 

and  the processes  are  then  to be  studied  to define what  is needed  for  improvement  through  an 

automated layout. The goal is that the project will work as support for future decision concerning an 

investment. Different stations and moments will be studied for choosing an appropriate process to 

automate.  Information regarding components needs to be collected,  for mapping  the needs of the 

layout.  Comparisons  will  then  be  made  from  the  concept’s  parameters.  Yearly  cost  between 

collaborative  and manual  station  will  be  compared  based  on  an  approximately  life  time  of  the 

investment. 

Product type 1 is a new type of spill free product and its volume have good conditions to increase in 

the future. Today the stations for manufacturing product type 1 and 2 have a high occupation. Station 

X was considered an appropriate candidate and was chosen for the project. After a compilation of the 

comparisons been made, the robot model UR5 from Universal Robots with a gripper from Robotiq and 

vision system from Sick, was chosen. A proposed layout was made where the robot is performing the 

last moments,11‐15, of the assembly. The results showed that with an approximate life time of seven 

years,  the  investment  would  not  be  financially  profitable  compared  to  manual  labour.  The 

implementation should instead be investigated in a different station, concerning the high production 

volume that is needed in station X. 

The work has resulted in several solution for moments not included in the proposition. The project is 

still viewed as successful and the work as useful support for the future, despite results showing that 

the layout is not more profitable than today’s manual assembly. It is just not the economical aspect 

that  is  important  to  reflect  over,  but  quality  and  ergonomic  are  fields  that  can  benefit  from 

collaborative robots. 
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Frihetsgrad – En frihetsgrad möjliggör en rätlinjig rörelse eller rotation kring X‐, Y‐ eller Z‐led. 

Hydraulik – Transport och hantering av vätskor i ett system. 

Kollaboration – Samarbete. 

Kollaborativa robotar – Robotar framtagna för att på ett säkert sätt kunna arbeta tillsammans med 

människor. 

Pneumatik – Transport och hantering av gaser i ett system. 

TCP – Tool Center Point, verktygets nollpunkt. 

Tech‐pendant – Handhållen kontrollpanel för robotprogrammering. 

UR – Universal Robots 

UR+ ‐ UR:s samlingsplattform för leverantörer av produkter, kunder och utvecklare  
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1. Introduktion 
I detta kapitel beskrivs företaget där arbetet kommer utföras. Vidare beskrivs arbetes syfte och mål, 

avgränsningar, hur den hållbara utvecklingen påverkas och metoder som använts. Slutligen förklaras 

rapportens disposition  

1.1 Företagspresentation 
Parker startade år 1917 som Parker Appliance Company och har  idag utvecklats till Parker Hannifin 

Corporation som en global ledare inom rörelse och kontrollteknik med omkring 55 000 medarbetare i 

cirka 50 länder. 

TEMA – Skövde startade 1949 och tillhör sedan 2007 Parker Hannifin Corporation. Tillverkning och 

utveckling är av snabbkopplingar inom hydraulik och pneumatik (figur 1 och 2).  

 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 
Montering klassificeras som sammansättning och hantering av minst två detaljer. Svetsning, limning 

eller skruvning är några exempel på sammansättning. Följande olika monteringssystem är vanligast 

inom industrin enligt Dahlqvist och Severinsson (1988): 

 Enskild montering. Montering sker av enskild  individ och är därför  inte beroende av andra 

stationer eller montörer. 

 Linemontering.  Flera  montörer  arbetar  på  samma  linje  med  objekt  som  färdas  mellan 

stationerna. Montörerna blir fullt beroende av föregående och efterföljande stationer. 

 Gruppmontering. Flera montörer arbetar i samma station med samma objekt. Ett mer flexibelt 

system än linemontering och används ofta vid komplexare produkter. 

Vid slutet av 80‐talet innehöll cirka en tredjedel av industriarbetena någon form av manuell montering. 

Om  inte ergonomin för montörerna är väl utformad kan manuell montering bli mycket påfrestande 

Figur 2. Exempel på hydralikkopplingar (Parker, 2017). Figur 1. Exempel på pneumatikkopllingar (Parker, 2017). 



 

Mick Christensen och Albin Thörn  2 
 

och  leda  till  belastningsskador.  Att  automatisera  processer  som  har  repetitiva,  tunga  eller  farliga 

moment kan därför vara mycket lönsamt (Dahlqvist och Severinsson, 1988). 

I dagsläget är all Parkers produktion manuell, med många olika moment och små komponenter. Ny 

teknik med kollaborativa  robotar erbjuder samarbete mellan människa och maskin  för att utnyttja 

bådas fördelar. Robotarnas sätt att hantera påfrestande arbetsuppgifter och människans flexibilitet, 

samt förmågan att klara av komplicerade moment.  

1.3 Problembeskrivning 
Parker  Hannifin monterar  idag  hydraulik‐  och  pneumatikkopplingar. Monteringen  kan  resultera  i 

påfrestande ergonomi för montörerna. Exempel på moment är applicering av lim (figur 3) och placering 

av o‐ring (figur 4). Företaget har jobbat mycket med att förbättra ergonomin, montörerna får varierade 

arbetsuppgifter och utformar själva standardiserade arbetssätt. Produktiviteten och kvalitetsutfallet 

lider i nuläget inte av några större problem, men företaget ser ändå anledningar till att automatisera 

delar  av  produktionen. Dels  vikten  av  att  ständigt  försöka  förbättra  sig  både  inom  ergonomi  och 

produktion, samt att en förnyelse av företaget sker. För att underlätta projektet behöver företaget 

behöver hjälp med robottyp, layout och kostnad för projektet. 

1.4 Syfte och mål 
Projektets syfte är att hitta en arbetsstation  lämpad  för kollaborativ automatisering. Stationen och 

dess moment ska därefter studeras för att kartlägga vad som krävs för att göra en förbättring genom 

en automatiserad layout. Målet med arbetet är att det ska kunna användas som underlag i framtiden 

för beslut om investering. Konceptet skall tas fram och utvärderas med avseende på: 

 Säkerhet. Hur säker utrustningen är vid interaktion med människan. Krävs inhägnad eller kan 

människan arbeta direkt bredvid. Vidare kommer krafter, klämrisk och beteende vid kollision 

tas med i utvärderingen. 

 Kostnader. Hur prisvärd utrustningen är. 

 Produktivitet. Cykeltid, samt hur effektiv är utrustningen  jämfört med manuellt utförande. 

Även vad för underhåll utrustningen kräver och hur ofta. 

 Flexibilitet.  Vad  för  arbetsinsats  och  hur  lång  tid  det  krävs  för  att  ställa  om mellan  olika 

uppgifter. 

Figur 3. O‐ring placerad i adapter. Figur 4. Nippelhus med applicerat lim. 
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 Kompetenskrav.  Vilken  typ  av  utbildning  som  krävs  för  att  använda  och  underhålla 

utrustningen. Vad det blir för kostnad och tidsåtgång. 

För att nå projektets mål har följande delmål satts upp: 

1. Bestämma en station lämpad för automatisering. 

2. Bestämma lämpliga komponenter för layout. 

3. Designa layoutförslag för automatiserad station. 

4. Uppskatta kostnad och återbetalningstid för potentiell investering. 

1.5 Avgränsningar 
Då utvecklingen inom teknik gett upphov till många lösningar för arbetets problembeskrivning, krävs 

avgränsningar  för  att  projektet  ska  bli  hanterbart.  Företaget  vill  från  projektets  start  undersöka 

möjlighet med kollaborativ‐ och  inte full automation, så arbetet kommer begränsas till kollaborativ. 

Att hitta den mest  lämpade stationen kan göra att projektet blir stort och kräver djupa analyser av 

många parametrar, kostnad, ergonomi och produktivitet m.m. Därför kommer en lämplig station att 

undersökas  och  inte  den  mest  lämpade.  Inte  mer  än  tre  olika  lösningar  studeras  vid  varje 

komponentval. Arbetet kommer avgränsas till studerande av prövad och tillförlitlig teknik och endast 

befintliga metoder kommer användas. 

1.6 Hållbar utveckling 
Stora  industrier, tekniska underverk och global transport är mer än bara samhällsfrämjande. Under 

lång  tid  har människans  levnadssätt  och  expansion  påverkat  naturen  och  ekosystemet. Därför  är 

termen hållbar utveckling väsentlig för samhällets framtid. För att definiera hållbar utveckling används 

ofta följande citat ur Vår gemensamma framtid av Brundtlandkommissionen från 1987: ”En hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för 

kommande generationers möjligheter att  tillfredsställa sina behov”  (Persson & Persson, 2015, s.7). 

Hållbar utveckling  innebär att ansvara för hela samhällets framtid och  inte endast se till behov hos 

enskilda individer och företag. 

Vanligtvis utgörs hållbar utveckling av  tre kategorier, miljö, samhälle och ekonomi, se  figur 5  (KTH. 

2017‐12‐13). En hållbar miljö, även kallad ekologisk hållbarhet, berör allt som ekosystemet innefattar. 

Från föroreningar  i naturen till bevarande av den biologiska mångfalden. Decenniers förbrukning av 

bl.a. fossila bränslen, har lett till att jakten på förnyelsebara resurser hamnat i fokus (Persson & Persson 

2015).  Samhällsområdet  behandlar  individens  hälsa,  behov  och  rättigheter. Då  ekonomi  är  något 

människan själv har skapat, kan dess hållbarhet analyseras och påverkas på ett annat sätt (KTH 2017‐

12‐13). Involverade har olika åsikter om hur ekonomisk hållbarhet förklaras, en definition menar på 

att det är en utveckling av ekonomin som inte inverkar på miljön eller samhället negativt. 
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Figur 5. Samverkan mellan grupperna för hållbar utveckling. Inspirerad av KTH (2017‐12‐23). 

Då  detta  projekt  är  teoretiskt  och  endast  kommer  resultera  i  ett  layoutförslag  för  en  möjlig 

automatisering, påverkas den hållbara utvecklingen inte direkt. Om arbetet senare nyttjas kommer det 

ha både positiva och negativa inverkningar på den hållbara utvecklingen. Varje moment ersatt av en 

maskin  lämnar  färre moment  för den ersatta människan. Dock är styrning av maskinen nödvändig, 

vilket gör att nya uppgifter skapas, samtidigt som repetitiva moment minskar då programmering skiljer 

sig avsevärt från montering. Programmeringsbehovet ökar kunskapskraven hos arbetarna och det kan 

öka kostnader för företaget. Individen i sin tur kan växa genom utökade arbetsuppgifter och en högre 

värdering för sin kompetens. Miljön får en direkt negativ effekt när maskinerna kräver energi. Ofta 

resulterar automation  i  färre  kassationer och det medför att,  förutom att mindre material  slängs, 

mindre resurser används för omarbetning. Ergonomin kan drastiskt förbättras om montören slipper 

påfrestande rörelser, vilket på längre sikt kan resultera minskade skador och nöjdare montörer. 

1.7 Metod 
Vid arbete med projekt som begär ny kunskap och kräver svar på frågor behövs det någon form av 

redskap, även kallat metod. Metoden kan också benämnas med det tillvägagångssätt som används för 

att tolka  information. M. Holme och K. Solvang (1997) påstår att en metod måste uppfylla följande 

kriterier för att lämpa sig vid användning av forskningsprojekt: 

 Överensstämmelse med verkligheten som undersöks. 

 Systematiskt urval av information. 

 Nyttjande av informationen ska ske på bästa sätt. 

 Resultatens hållbarhet ska kunna kontrolleras och granskas av ej involverade parter. 

 Resultaten ska lägga grund för ökad förståelse och kunna leda till fortsatt utvecklingsarbete 

inom aktuella samhällsförhållanden. 

Vidare delas metoder  in  i två kategorier, kvalitativa och kvantitativa.  Innan val av metod kan göras 

måste  frågeställningen vara preciserad. Annars kan  irrelevanta resultat  leda  till  felaktiga slutsatser. 

Vidare grundas valet i vilken typ av data projektet kräver. Kvalitativ, eller mjuka data är inte mätbar 

utan  ger  istället  svar  på  hur  personer  uppfattar  en  fråga.  Det  kan  exempelvis  röra  sig  om  hur 

påfrestande en arbetsstation är enligt en montör. Fördelar med kvalitativa metoder är att en djupare 
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förståelse  blir möjlig  att  nå. Med  exempelvis  intervjuer,  vilket  är  en  vanlig  kvalitativ metod,  kan 

frågorna anpassas efter undersökningsperson. Ju mer förutbestämda svar en intervju innehåller, desto 

mer strukturerad anses den vara. Ytterligare fördel är att vid intervjuer möts personerna fysiskt, vilket 

minskat bortfall jämfört med frågeformulär. Data insamlat via kvalitativa metoder blir svårare att tolka 

då  flera  personer  kan mena  samma  sak,  fast  utrycka  det  på  olika  sätt. Datan  är  heller  inte  alltid 

sanningsenlig eftersom undersökningspersonen kan vinkla svar, antingen för att ge önskade resultat 

eller för att personen känner sig obekväm med en fysisk intervju (Larsen, 2009). 

Kvantitativa data benämnas hård och är resultat som kan mätas. Cykeltider, kvalitetsutfall och svar 

från frågeformulär är några exempel. Tack vare att svar och data kan begränsas till vad som är relevant 

för undersökningen, är det enkelt att generalisera resultatet, speciellt vid förbestämda svarsalternativ. 

Till skillnad från kvalitativa är personerna oftast mer ärliga vid anonyma frågeformulär, vilket ger mer 

sanningsenliga resultat. Metoderna är samtidigt mer tidsbesparande då det går snabbare att skicka ut 

tio frågeformulär, kontra att genomföra tio intervjuer. För att frågeformulär ska vara trovärdiga och 

ge relevanta resultat, ha en hög validitet, krävs att svarsalternativen är väl genomtänkta. Annars finns 

risk att data som samlas in är irrelevant för undersökningen och kan leda till felaktiga slutsatser. Detta 

är den största nackdelen för kvantitativa metoder (Larsen, 2009). 

Utvärderingar går att göra mer eller mindre formella. Ju mer genomtänkt och systematiskt värderingen 

genomförs, desto mer formell anses den vara. Statistiska centralbyrån definierar en utvärdering på 

följande sätt: ”Utvärdering är en systematiskt genomförd undersökning av värdet eller förtjänsterna 

hos  ett  givet  föremål/aktivitet,  som  kan  vara  exempelvis  ett  åtgärdsprogram,  ett  projekt  eller  en 

produkt.” (1993). Både kvalitativt‐ och kvantitativt fokus kan användas beroende på om det är hårda 

eller mjuka resultat som söks (Karlsson, 1999). 

1.7.1 Arbetets metoder 

Arbetet kommer använda sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder och är bestående av två 

delar. En akademisk del, vars syfte är att ta fram ett bra arbetssätt för projektet. För att få information 

om ämnet kommer fakta samlas in från relevant litteratur. Genomförande och resultat dokumenteras 

sedan löpande under arbetets gång. 

Del  två är arbetets praktiska del. Olika arbetsstationer och moment kommer  studeras och praktik 

genomföras  för att kunna välja en  lämplig process  för automatisering. Tre kriterier kommer  ligga  i 

fokus, dels produkter med höga volymer eller som har potential att öka volymmässigt i framtiden. Det 

andra  kriteriet  är  momentens  komplexitet,  enkla  pick‐and‐place  moment  är  fördelaktiga  vid 

automation för att hålla investeringskostnaderna nere. Slutligen kommer stationer med ergonomiskt 

påfrestande moment spela roll  i valet. För att kartlägga vad som krävs av ett  layoutförslag behöver 

information om komponenter såsom robot, verktyg och annan utrustning samlas in. Detta görs genom 

kontakt med återförsäljare och via tillgänglig  information från deras hemsidor. Jämförelser kommer 

sedan göras baserat på konceptets parametrar (se kapitel 1.4) med både kvantitativt‐ och kvalitativt 

fokus. Det kvantitativa berör mätbara siffror, exempelvis kostnader och cykeltider som kommer mätas 

upp (redovisas inte av önskemål från företaget). Även kvalitativ utvärdering kommer bli nödvändig då 

åsikter från företaget, leverantörer och andra kunniga inom området är viktiga. 

Program för skapande av själva layouten bestäms när nyckelkomponenter såsom robottyp valts, detta 

för att  säkra att  lämplig mjukvara eller annan metod används. Årskostnad mellan kollaborativ och 

manuell  station  kommer  jämföras  utifrån  uppskattad  livslängd  på  investeringen.  Diskussion med 
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interna parter och externa företag kommer bli nödvändiga för att få väsentlig  information om både 

produktion och utrustning.   
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2 Referensram 
I detta kapitel förklaras teori kopplat till arbetet. Tanken är att läsaren ska erhålla bättre kunskap inom 

ämnet. 

2.1 Automation 
Automation har  två olika nivåer,  semi‐ och helautomatisk. Ett helautomatiserat  system kan arbeta 

självständigt utan mänsklig interaktion i mer än en arbetscykel, till skillnad från semiautomation som 

klarar max en cykel (Groover, 2015). Groover (2015) listar tre element ett automatiserat system kräver 

för att fungera: 

 Kraft. Systemet måste ha någon form av kraft, vanligtvis el, för att fungera. Behövs av både 

själva processen och kontroller. 

 Programinstruktioner.  Instruktioner  krävs,  oavsett  hur  komplicerad  processen  är  för  att 

systemet ska bete sig rätt. 

 Kontrollsystem. Används för att kunna aktivera programinstruktionerna. 

Vidare  kan  automation  användas på  två olika  sätt,  informationsmässigt  (kognitiv),  eller mekaniskt 

(fysisk) (Fasth och Stahre, 2008). Exempel på kognitiv automation är system som ger instruktioner om 

kommande moment i en process. Fysisk automation innebär att moment utförs av mekanisk kraft. 

2.1.1 Tillverkning och automation 

Innan  fabriker  och maskiner  tog  över,  dominerades  tillverkningsindustrin  av  handarbete  i  enkla 

butiker. Mer komplexa produkter och volymökning gav upphov till behovet av fabriker och maskiner. 

För att styra fabriker med många olika element såsom processer, produkter, människor, maskiner etc. 

utvecklades  produktionssystem  (Groover,  2015).  Dessa  system  fortsätter  att  utvecklas  och  är 

väsentliga  för  tillverkningsindustrin.  Steget  efter  att  ha  anskaffat maskiner  för  en  process,  är  att 

automatisera. Det finns både för‐ och nackdelar, Groover (2015) listar nio anledningar för företag att 

automatisera: 

1. Öka  produktivitet.  När  automatisering  av  en  operation  sker,  ökar  generellt  sett 

produktionshastigheten. 

2. Minska arbetskostnader. Att investera i automation och därmed ersätta manuellt arbete, har 

blivit ekonomiskt försvarbart. Resultatet blir minskad arbetskostnad per enhet. 

3. Minska brist på arbetskraft. Automation blir ett alternativ till manuellt arbete där tillgänglig 

arbetskraft saknas. 

4. Reducera eller eliminera repetitiva och ansträngande arbetsuppgifter. Arbetsförhållandena 

ökar när tråkiga, repetitiva och påfrestande uppgifter minskar. 

5. Öka arbetarens säkerhet. Då farliga arbetsmoment existerar inom industrin, ökar säkerheten 

avsevärt när arbetaren får en mer övervakande roll, istället för direkt involvering. 

6. Öka  kvalitet.  Utöver  ökad  produktivitet,  resulterar  automation  i  högre  precision  och 

noggrannhet jämfört med manuellt arbete. 
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7. Minska ledtid för tillverkning. Att hålla ner ledtid är en viktig del för att konkurrera med andra 

företag.  Automation minskar  tiden  från  att  kunden  beställer  till  levererad  produkt,  vilket 

medför minskad PIA. 

8. Genomföra manuellt omöjliga processer. Maskiner klarar vissa uppgifter som inte manuellt 

arbete gör. Precisionskravet kan vara för högt, geometrin för komplicerad, eller att modellen 

bara kan förstås av datorsystem. 

9. Undvika höga kostnader av att inte automatisera. Alla fördelar med automatisering är inte 

uppenbara, utan kan dyka upp oväntat. Till exempel bättre kvalitet, högre försäljning, seriösare 

bild av företaget och bättre arbetsförhållanden. En till synes dyr investering kan löna sig när 

företaget hamnar i starkare konkurrensmässig position. 

Vad  gällande  automatiserad montering  finns  det  två  typer,  konventionell  och  flexibel  (FAM).  Ett 

konventionellt automatiserat system har komponenter designade för en produkt, eller flera med liten 

variation. Systemet är endast lönsamt då produktsammansättningen består av enkla moment och har 

en hög volym. FAM‐system består av komponenter som kan bytas ut för att anpassa produktionen 

(Gröndahl, 1987). 

2.2 Industriella robotar 
Idén om att låta maskiner sköta människans arbete har funnits i flera århundraden, men dröjde fram 

till 1961  för den  första  industriroboten att sättas  i bruk  (Bolmsjö, 2008). Groover  (2015) definierar 

industriroboten som en programmerbar maskin med mänskliga attribut. Författaren syftar på tydliga 

kännetecken,  såsom  en  mekanisk  arm,  men  även  behandling  av  data,  kommunikation  och 

beslutsförmåga.  Bolmsjö  (2008)  adderar  att  industriroboten  måste  besitta  egenskaperna 

mångsidighet,  flexibilitet  och  programmerbarhet.  Bolmsjö  (2008)  delar  även  in  robotarnas 

användningsområde i tre grupper: 

 Materialhantering. Handlar oftast om förflyttning eller paketering av produkt. Roboten har 

ingen direkt deltagande i tillverkningsprocessen. 

 Processoperationer. Kan även benämnas som bearbetning, vilket innefattar processer som på 

något sätt ändrar karaktär eller funktion hos ett föremål. Exempelvis svetsning, beskäring och 

målning, processerna möjliggörs vanligtvis med hjälp av ett verktyg. 

 Montering. Innebär sammansättning av komponenter. 

Robotarnas uppgifter var till en början triviala. Det rörde sig om materialhantering, samt att bespara 

arbetare farliga och monotona moment. Runt 80‐talet kom även robotarna att användas för montering 

och bearbetning. Vid samma tidpunkt utvecklades en sexaxlig robotmodell (Bolmsjö, 2008). En axel 

sitter mellan två av robotens delar och möjliggör rörelse. En rörelse kan vara antingen translationell 

eller  roterande och  varje  axel  förser  roboten med  en  frihetsgrad,  vilket  ger  en  sexaxlig  robot  sex 

frihetsgrader (Groover, 2015). 

2.2.1 Fördelar med robotar 

Industrirobotar har använts i ca fem decennier och har en betydande roll. Grunden till att användning 

och utveckling fortfarande sker är deras fördelar. Groover (2015) lyfter fram följande: 
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 Förmåga att vara i farliga och obekväma arbetsmiljöer. 

 Robotar kan utföra repetitivt och konsekvent arbete på en nivå människan inte uppnår. 

 Tack vare programmerbarhet och möjligheten att hantera verktyg, kan en robot utföra olika 

uppgifter. 

 På grund av datoriserad styrning kan olika system kopplas samman för att klara av datorstödd 

tillverkning. 

Trots  fördelar  är  tillverkning med  enbart  robotar  inte  alltid optimalt. Då mänsklig  kraft också har 

fördelar behöver det granskas vad i produktion som gynnas av automation. Kollaboration mellan båda 

parterna kan vara gynnsam för att få ut det bästa av två världar. I tabell 1 kan fördelar jämföras mellan 

människa och robot (Mailahn et al., 2016). 

Tabell 1. Fördelar med robot och människa. Inspirerad av Mailahn et al., (2016). 

Människa  Robot 

Hög tillgänglighet  Integrerande processtyrning 

Hantering av komplexa komponenter  Hantering av tunga och vassa komponenter 

Tillförlitligt utförande av komplex montering  Exakta vägar och instruktioner kan definieras 

Enkel komponentförsörjning  Tillförlitligt utförande av repetitiva uppgifter 

Flexibel   

 

2.2.2 Kollaborativa Robotar 

Kollaborativa robotar är ny säker teknik är väldigt flexibel med en hög precession. Den kollaborativa 

roboten är så säker att den kan arbeta tillsammans med en människa utan skydd. Roboten kan arbeta 

på samma produkt utan att skada operatören. Industrin står inför utmaningar på grund av förkortade 

produktlivscykler  och  ökad  produktvariation,  vilket  nuvarande  system  har  svårt  att  hantera. 

Kollaborativa robotar (cobots) har utvecklats för att övervinna dessa svårigheter och skapa flexibla och 

anpassningsbara automatiseringsprocesser  (Dr.‐Ing. R. Müller, et al. 2016). Kollaborativa robotar är 

gjorda för att kunna ha direkt kontakt med mänskliga arbetare för att underlätta. Idén är inte ny, den 

första coboten kom  för ca tjugo år sedan. Kollaborativa robotar har haft en enorm utveckling dem 

senaste 20 åren (Berglund‐Fast, Ekered och Åkerman, 2016). 

För att ett  samarbete mellan  robotar och människor  ska  fungera behöver  roboten vara ofarlig  för 

människan i alla situationer. Att ta bort alla risker för att undvika mänskliga skador. (Jerragard et al., 

u.å).  ISO 10218 har tagit fram väldigt kortfattade beskrivningar av grundläggande säkerhetskrav för 

fyra typer av samarbeten mellan robot och människa (Fryman et al., 2012): 

1 Safety‐rated monitore stop: Så  länge som arbetaren är  i robotcellen får  inte roboten röra sig. 

Rörelser måste omedelbart stoppas och position behållas. 
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2 Hand  guiding:  Här  har  operatören  full  kontroll  över  roboten,  den  kan  endast  röra  sig  när 

montören medvetet  aktiverar  den.  Robotens  hastighet måste  vara  nedsatt  till  en  säker  fart 

framtagen genom riskbedömning. 

3 Speed  and  seperation monitoring:  Kontakt mellan  operatör  och  robot  stoppas  genom  att 

operatörens position jämförs med robotens position och fart för att undvika kontakt. 

4 Power and force  limiting: Kontakt mellan operatör och robot anses vara möjlig om kontakten 

kontrolleras. Målet är att begränsa statiska och övergående krafter som roboten kan ge utsatta 

delar av operatörens kropp. Robotens kraft och  fart mäts  så att det  inte är möjligt att  skada 

operatören. 

2.2.3 Robotmodeller 

Tre stora aktörer inom kollaborativa robotar är ABB, UR och KUKA. Yumi, en ny typ ABB har arbetat 

fram, är en tvåarmad kollaborativ robot som ska kunna arbeta tillsammans med människa med samma 

arbetsuppgifter  (figur  6).  Roboten  har  två  små  flexibla  händer  vilket  gör  montering  av  små 

komponenter  tillsammans  med  montören  smidigt.  YuMi  är  utrustad  med  detaljmatningssystem, 

detaljdetekteringskamera och toppmodern robotstyrning för montering av små komponenter. Med 

YuMi går det erhålla det bästa från robot och människa, samt förmågan att arbeta med människan 

utan att utgöra någon som helst säkerhetsrisk (ABB, 2018). 

 

Figur 6. Robotmodell Yumi från ABB1. © Copyright 2018 ABB. All rights reserved. 

Universal Robots har tagit fram tre olika enarmade sammarbetsrobotar (figur 7). UR robotar är enkla 

att programmera, snabba att  installera, säkra att samarbeta med och har snabba ominstallationer. 

Operatörer utan programmeringserfarenhet kan  installera och driftsätta robotarna med  intuitiv 3D‐

visualisering. Alternativ metod är att programmera genom att dra och flytta roboten för hand och då 

kan roboten utföra samma rörelser. Hög säkerhet gör det även möjligt för operatörer att arbeta med 

roboten utan några skydd. I nuläget finns tre olika modeller, baserade på räckvidd och lyftkapacitet. I 

                                                            
1 ABB. 2018. E‐mail 27 februari.  
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storleksordning benämns robotarna UR3, UR5 och UR10. Jämförelse mellan prestandan visas i tabell 2 

(Universal Robots, 2018). 

 

Figur 7. Demonstration av UR5 på Parker Hannifin i Skövde. 

Tabell 2. Jämförelse mellan robotar från UR (Universal Robots 2018). 

Robot  Räckvidd (mm)  Lyftkapacitet (kg) 

UR3  500  3 

UR5  850  5 

UR10  1300  10 

 

KUKA har utvecklat två kollaborativa robotar LBR iiwa 7 R800 och LBR iiwa 14 R820 (figur 8). LBR är en 

förkortning på ”Leichtbauroboter” (lättviktsrobot) och iiwa är en förkortning på ”intelligent industrial 

work assistant”. KUKA:s lättviktiga robotar är snabba med en momentnoggranhet på +‐ 2%. Om LBR 

iiwa kommer i kontakt med omgivningen registrerar ledmomentsensorn det direkt och då reducerar 

roboten  sin  kraft och hastighet direkt  för att undvika  skador.  LBR  iiwa  robotarna har många olika 

användningsområden som till exempel hantering vid andra maskiner, palletering, övrig hantering och 

mätning, testning och kontroll (KUKA, 2018). 

Se tabell 3 för jämförelser mellan modellerna. 
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Figur 8. LBR iiwa 7 R800 från KUKA2. © Copyright 2018 KUKA. All rights reserved. 

Tabell 3. Jämförelse mellan kollabortiva robotar från KUKA 

Robot  Räckvidd (mm)  Lyftkapacitet (kg) 

LBR iiwa 7 R800  800  7 

LBR iiwa 14 R820  820  14 

 

2.2.4 Kollaborativa monteringsstationer 

Det finns både fördelar och nackdelar med att bara ha montörer på en line eller att helt automatisera 

en  line. En helt  automatiserad  line  kan  köra utan pauser och med hög precision.  Flexibiliteten  av 

automatiserade system är normalt sett begränsade på grund av hög programmeringsansträngning och 

begränsade förmågor för hantering av komplexa delar (J. Krüger, T.K. Lien, A. Verl. 2009). Människor 

kan istället snabbt anpassa sig för nya och komplexa system, men är begränsad i kraft och tid. 

Ett sätt att utnyttja både robotar och människors förmågor som bäst är i monteringssystem där det 

går att ha en uppdelning av uppgifter. Enkla uppgifterna och moment som behöver göras flera gånger 

tilldelas robotar och arbetsuppgifter som är komplexa och varierande är mer lämpade för människor 

(J. Krüger, T.K. Lien, A. Verl. 2009). 

                                                            
2 Cardemar, Lars. 2018. E‐mail 20 mars. < lars.cardemar@kuka.se > 
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Kollaborativa monteringssystem kan delas in i två grupper, arbetsplatsdelningssystem eller arbetsplats 

och tidsdelningssystem.  I arbetsplatsdelningssystem där montörer och robotar samarbetar  i samma 

arbetscell med två olika arbetsmoment. Antingen utför människan en monteringsuppgift och roboten 

en annan hanteringsuppgift, eller tvärtom (J. Krüger, T.K. Lien, A. Verl, 2009). Där har parterna egna 

arbetsuppgifter  och  ska  inte  komma  för  nära  varandra. Om  roboten  kommer  för  nära montören 

kommer den att stanna av säkerhetsskäl. Om montören är för långsam kommer roboten att vänta tills 

det är säkert att fortsätta. 

I ett  arbetsplats och  tidsdelningssystem  kan  robot och montören  jobba på  samma  arbetsmoment 

samtidigt. För systemet ska vara dugligt måste roboten integrera med människan på en mycket högre 

nivå och inte bara ta hänsyn till kollision. Roboten kan ha två olika områden att röra sig i, ett område 

utan mänsklig närvaro där full kapacitet  i fart och rörelse är möjlig. Det området där montören har 

tillgång  till  robot  och  delar  benämns  samarbetsläge.  I  samarbetsläget  ska montören  kunna  flytta 

roboten till nya positioner genom att dra och röra den (J. Krüger, T.K. Lien, A. Verl, 2009). 

2.3 Ergonomi 
2.3.3 Repetitivt arbete 

Inom  produktion  och  där människan  gör  all montering  förekommer  det mycket  repetitivt  arbete, 

exempelvis när många små produkter ska sättas ihop. Repetitivt arbete är när en montör utför en eller 

flera arbetsuppgifter med liknande arbetsuppgifter om och om igen under en stor del av dagen. Om 

montörer utsätts för mycket repetitivt arbete kan det leda till utdragna smärttillstånd i muskler som 

kan leda till långa sjukskrivningar. För att undvika detta ska ” arbetsgivaren se till att det normalt inte 

förekommer arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bundet. Om arbetstagaren ändå måste utföra 

sådant arbete på grund av särskilda omständigheter, ska arbetsgivaren förebygga riskerna för ohälsa 

eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande belastning.” (Arbetsmiljöverket, 2012) 

 

För att åtgärda repetitivt arbete räcker det sällan med att bara göra fysiska eller tekniska åtgärder. Det 

gäller att minska graden upprepningar och den tid som montörer utför den typen av arbete. Tre vanliga 

åtgärder enligt arbetsmiljöverket (2012): 

 

 Arbetsväxling:  arbetsväxling  betyder  byte  mellan  olika  arbetsuppgifter  för  att  variera 

belastningen för montören. 

 Arbetsutvidgning: innebär att flera olika arbetsuppgifter förs samman. Individen utför då en 

större del av produktionsflödet och får mer variation. 

 Arbetsberikning: innebär att montören har bredare arbetsuppgifter med olika skicklighets och 

kvalifikationskrav. 

2.3.4 Arbetsrörelser och belastning 

Det gäller att vara försiktig vid arbete så leder inte belastas för ofta eller länge. Kraftigt böjda, sträckta 

eller roterade leder bör undvikas, annars kan lättare skador erfordras och muskler får sämre förmåga 

att utnyttja sin kraft. Det vill säga att undvika arbete över axlar och arbete under knähöjd. ”Det är värt 

att  notera  att  olika  kroppsdelars  egen  tyngd  kan  utgöra  en  avsevärd  belastning  vid  ställningar”. 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

Det finns många olika sorters belastningar som kan vara dåliga för kroppen. Det kan till exempel vara 

enstaka höga, tunga, ensidig eller upprepande belastningar. När ensidigt arbete sker under en lång tid 
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blir det påfrestande för arbetande muskler, samt att omgivna muskler blir lätt påverkade för att stötta 

upp det statiska arbetet (Arbetsmiljöverket, 2012). När muskler är spända under en längre tid utan att 

slappna av kan det leda till överbelastning. Det krävs inte mer än kroppsdelens egen tyngd för att skapa 

överbelastning (Arbetsmiljöverket, 2012).  Mycket låg rörelse och belastning i hög grad är inte bra för 

rörelse och cirkulationsorgan, rörelseorganen behöver aktiveras  för att behålla styrka och rörlighet 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

2.4 Vision system 
Med  vision  system  kan  produktionen  såväl  som  produktionskvalité  förbättras  för  att  nå  bättre 

ekonomi. Visionteknik  innebär att en kamera  tar en bild som sedan behandlas och analyseras  i en 

mjukvara  (Mabema,  2016).  Vision  systemet  kan  utföra mätningar  på  närvarokontroll,  räkna  antal 

förekomster av detaljer,  läsa  text,  samt  streck och datatrixkod  (Mabema, 2016). Normalt används 

systemet  för att  identifiera detaljers position och orientering eller vid  sammansättning av detaljer 

(Bolmsjö, 1992). För att bestämma avståndet till en yta används oftast laserljus, medan andra sensorer 

används för att mäta kraft och moment vid montering med robot eller bearbetning, alternativt för att 

känna ett  föremåls  läge vid grepp  (Bolmsjö, 1992). Syftet är att öka  flexibiliteten och  säkerheten  i 

utfarandet  av  arbetsuppgifter  i  robotsamanhang.  Innehållet  som  vision  systemet  förser  kan 

programmeras för att passa  i en mängd olika situationer, exempel på detta kan vara att  identifiera 

objekts position och gripläge (Bolmsjö, 1992). 
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3 Genomförande 
I  detta  kapitel  förklaras  hur  val  av  station,  komponenter  och moment  gjorts  i  arbetet.  Slutligen 

motiveras val av designmetod för layouten och tillvägagångssätt för ekonomiska beräkningar. 

3.1 Val av station 
Totalt  utfördes  tre  heldagars  praktik  i  olika  stationer  för  att  få  insikt  i  produktionen.  För  att 

automatiseringen  ska  skapa mycket  värde  studerades  stationer med  hög  utnyttjandegrad.  Några 

högvolymprodukter  hittades  i  olika  delar  av  produktionen,  där  olika  stationer  övervägdes.  Efter 

diskussion med  handledare  på  företaget  valdes  en  station  som  kommer  benämnas  station  X,  där 

produkttyp 1 och 2 tillverkas. En stor fördel med produkterna är att den är en ny sorts spillfri typ, vilket 

gör  att de har  goda  chanser  att öka  i  volym  i  framtiden. Många moment  ansågs  vara möjliga  att 

automatisera samtidigt som några var påfrestande för ergonomin, vilket gjorde den till ett lämpligt val. 

Produkttyp  2  har  fler moment  än  1, många  som  är  komplexa  och  innefattar  hantering  av  små 

komponenter och kommer därför inte att studeras. Se figur 9 för enkel överblick av stationen. 

 

Figur 9. Överblick av station X, bord B och C. 

3.2 Val av robotmodell 
Efter att ha beslutat  station  för projektet blev nästa  steg att välja huvudkomponent,  robotmodell. 

Eftersom monteringen berör små komponenter, valdes stora modeller som UR:s UR10 och Kuka:s LBR 

iiwa 14 R820 bort för att spara in på utrymme och kostnader. Vidare är utrustning och komponenter 

för monteringen utspridd och fördelad på två arbetsbord. Därför valdes även UR:s UR3 bort då den 

begränsar layoutmöjligheterna för mycket. Kvar fanns tre potentiella kandidater, ABB:s Yumi, UR:s UR5 
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och Kuka:s LBR iiwa 7 R800. Tekniska specifikationer av modellerna samlades in (bilaga 1). Jämförelser 

utfördes sedan utifrån olika parametrar. 

 Säkerhet. Säkerheten är svår att jämföra då det handlar om krav som måste uppfyllas och inte 

mätetal. Ett huvudkrav för kollaborativt arbete är att roboten skall kunna utföra uppgifter utan 

problem med mänsklig närvaro. Vidare är det också viktigt hur robotarna reagerar vid oväntad 

kollision. Samtliga leverantörer hävdar att modellerna är säkra nog att användas i kollaborativt 

syfte. 

 Kostnad.  Berör  endast  kostnaden  för  den  fysiska  utrustningen.  Ytterligare  kostnader  för 

exempelvis utbildning behandlas under kunskapskrav. 

 Produktivitet. Trots många fallstudier på montering med kollaborativa robotar finns att tillgå, 

saknas  exempel  inom  snabbkopplingar  eller  liknande  applicering.  Detta  gjorde  exakta 

cykeltider  för  robotarna  svåra  att  hitta  och  uppskattades  istället.  Aktuella  cykeltider  för 

montörerna mättes upp. Jämförelser mellan typiska pick‐and‐place moment för montörerna 

och uppskattade tider för robotarna utfördes. Tiderna baserades på robotarnas maxhastighet 

i  TCP.  Robotarnas  hastighet  ansågs  inte  vara  snabbare  än  människans  kapacitet  men 

fortfarande dugliga. Fördelar ses också utifrån synpunkter som ergonomi, noggrannhet och 

kvalitet. 

 Flexibilitet. Alla modeller programmeras vanligast med samma metod, online‐programmering. 

Robotarmarna styrs antingen via tech‐pendant eller med mänsklig kraft till önskade positioner. 

Programstruktur  och  instruktioner  definieras  sedan  med  tech‐pendant.  Off‐

lineprogrammering  och  simulering  är möjlig  via  olika mjukvaror.  För  att  ställa  om  till  nya 

uppgifter fungerar modellerna på samma sätt. Skifte till nya arbetsuppgifter sker genom att 

ett nytt program väljs, antingen sparat direkt i robotsystemet, eller via USB. Vidare måste alla 

produktvarianter  kunna  hanteras.  Yumi  har  en  lyftkapacitet  på  500  g/arm  och  tyngsta 

produkten  väger nästan 900 g,  vilket gör modellens  flexibilitet begränsad. UR5 och  iiwa 7 

bedöms ha hög flexibilitet då lyftkapaciteten är högre än 900 g. 

 Kunskapskrav. Två kriterier togs med  i bedömning för krav på grundutbildning. Längden på 

utbildning samt kostnaden. Iiwa 7 är utstickande då kunskaper inom programmeringsspråket 

Java krävs, därav längre och dyrare utbildning jämtemot övriga. UR5 kräver lite mer än halva 

utbildningstiden  för  Yumi  och  kostnaden  är  ungefär  hälften  så  stor.  UR:s  koncept  av 

användarvänliga  robotar  gör  UR5  till  en  bra  kandidat  med  avseende  på  kunskapskrav. 

Ungefärliga tider och kostnader för utbildningar har erhållits från leverantörer. 

Sammanställning av jämförelserna visas i tabell 4. Utifrån tre av fem parametrar mäter sig modellerna 

med varandra. Parametrar som var avgörande var delvis kostnad där UR5 är betydligt billigare. Varför 

Yumi och Iiwa 7 ligger på högre kostnad är på grund av möjligheter till att utföra komplexare uppgifter. 

Vidare är kunskapskraven för UR5 lägre för att fler ska kunna hantera roboten. Utöver två dagarskursen 

på Edströms har UR+ egna grundläggande inlärningsvideos på sin hemsida. Videorna går igenom allt 

från  hur  uppstart  av  roboten  och  TPC  definiering  sker,  till  hur  olika  program  skapas,  till  exempel 

paketeringsprogram  (Universal  Robots,  2018).  Då  båda  författarna  har  erfarenhet  av 

robotprogrammering  sen  tidigare,  bedömdes  filmerna  var  enkla  och  pedagogiska.  Under  en 

demonstration på Parker gavs möjlighet att prova på grundläggande programmering, som att sätta ut 
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punkter  och  liknande.  På  grund  av  tidigare  erfarenhet  och  möjlighet  att  provprogramera  vid 

demonstration, uppskattar  författarna att en  två dagarskurs ger  tillräckligt med kompetens  för att 

kunna börja arbeta med roboten. Företaget såg UR5 som en lämplig modell och ansågs kunna utföra 

moment för projektet och valdes därför som modell. 

Tabell 4. Sammanställning för val av robotmodell. 

Parameter  Yumi  UR5  LBR iiwa 7 R800 

Säkerhet  Godkänd  Godkänd  Godkänd 

Kostnad (t kr)  600–650  240  700 

Produktivitet  Icke godkänd  Godkänd  Godkänd 

Flexibilitet  Godkänd  Godkänd  Godkänd 

Kunskapskrav  Medel  Liten  Stor 

 

3.3 Moment 
3.3.1 Kartläggning av moment 

Tillverkning av produkttyp 1 studerades och tretton moment kunde kartläggas (bilaga 2). Uppgifterna 

är uppdelade på två arbetsbord och produkterna monteras i batcher om tio. Ytterligare två moment 

utförs vid annan plats. Momenten ser likadana ut för övriga storlekar, endast inställningar på maskiner 

och storlek på fixtur och verktyg skiljer. Standardiserade cykeltider fanns att tillgå, men egna mätningar 

utfördes under en order på 40 produkter för att få aktuella siffror. 

3.3.2 Val av moment 

Momenten delades in i en av tre kategorier beroende på möjlig automationsgrad (figur 10). Moment 

nummer tio utgjorde problem då det innebar svår montering med två händer. Efter diskussion med 

handledare  på  högskolan  bedömdes  det  mycket  svårt  att  automatisera  momentet  utan 

specialdesignad och avancerad utrustning. Även moment nummer ett ansågs tillhöra samma kategori. 
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Vidare bedömdes moment nummer nio kunna utföras samtidigt som ett, då båda innebär applicering 

av o‐ring. 

 

Figur 10. Momentens automatiseringsgrad bedöms med avseende på UR5 som robotmodell utan 

specialdesignad utrustning. 

 Tre sekvensförslag för roboten togs fram:  

 Förslag 1. Moment 3–8. 

 Förslag 2. Moment 11–13 (möjligheter att flytta utrustning för att  lägga till moment 14 och 

15). 

 Förslag 3. Kombination av  förslag 1 och 2 där produkterna  transporteras mellan  robot och 

människa.  

Största nackdelen med förslag 1 och 3 är att mänskligt arbete i monteringen hamnade både före och 

efter  roboten. Förslag 3 är  fördelaktig p.g.a. hög automationsgrad. Eftersom  företaget  inte arbetat 

med robotar tidigare kan det vara givande att starta smått med enkla applikationer (pick‐and‐place). 

Om produktionen snabbt kan komma igång med simpla uppgifter för roboten går det senare titta på 

möjligheter att utöka automatiseringen, därav togs förslag 2 fram. Förslag 1 valdes snabbt bort med 

tanke på låg automationsgrad och stort beroende mellan människa‐robot. 

För att automatisera moment 6–8 krävs utrustning för limdosering, att fjädrar är separerade samt att 

roboten är utrustad med  vision  system  för att placera  fjäder och ventilhållare. Dessa  kriterier gör 

implementationen av roboten ökar  i både kostnad och komplexitet. Eftersom moment tio bedömts 

vara  för  avancerat  för  roboten  måste  komponenter  transporteras  till  människan. 

Monteringssekvenserna  blir  då  ojämna  när  människan  utför  ett  moment  mellan  robotens  tio. 

Dessutom måste  transporten genomföras med  tanke på att  fjäder och ventilhållare är placerade  i 

nippeln,  vilket  kan  leda  till  långsammare  hantering  eller  att  komponenterna  trillar  av.  Förlag  3 

modifierades därför till att människan även utför moment 6–8. 

Förslag 2 och 3 har ungefär  lika stor automatiseringsgrad. I förslag 2 arbetar roboten 48 % av tiden 

jämför med förslag 3 då roboten arbetar 57 %. När roboten och människan arbetar tillsammans och 
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delar  upp momenten  blir  det  en  extra  transporttid mellan  dem,  vilket  förlänger  cykeltiden med 

uppskattningsvis tre sekunder. Det blir även extra väntetid för roboten mellan de olika momenten, då 

den behöver vänta på att människan ska bli klar med delen i sitt moment. Eftersom roboten får vänta 

på montören vid två moment ökar risken för väntetid jämfört med förslag 2. 

Momenten delades upp fyra sekvenser i förslag 3, där roboten och människan utför två var och i förslag 

2, varsin sekvens. Sekvensera tar olika lång tid och det leder till att roboten kan få vänta. Se Bilaga 3 

och 4 för uppdelningarna och totala cykeltider. 

3.4 Val av övriga komponenter 
3.4.1 Verktyg 

Efter att ha valt  robotmodell undersöktes verktyg/gripper  till  roboten. Plattformen UR+  förser UR‐

användare med mycket hjälp inom verktyg. Valda grippers från UR+ har UR certifiering. Certifieringen 

innebär att UR har godkänt produkten utifrån kriterierna enkel programmering, snabb  installation, 

flexibel  och  kollaborativ. On  Robot:s  RG6  och  RG2,  samt  Robotiq  2F  140  valdes  som  kandidater. 

Tekniska  specifikationer  av  verktygen  samlades  in  (bilaga  5).  Jämförelser  gjordes  sedan  på 

parametrarna nedan: 

 Säkerhet. Säkerheten bedöms utifrån om produkten har UR certifikat eller inte. 

 Kostnad. Endast priset på gripper jämförs. 

 Produktivitet. Produktiviteten mäts i verktygets grip‐ och lyftkraft. Tyngsta produkten väger 

ca 900g. 

 Flexibilitet. Om  verktyget  kan  öppnas  tillräckligt mycket  för  att  klara  av  alla  storlekar  på 

produkterna. Bredaste partiet på produkterna går från 18,6 mm – 60 mm. 

 Kunskapskrav. Om några förkunskaper/utbildning krävs för att använda verktygen. 

Jämförelsen  av alla parametrar  visas  i  tabell 5. De  viktigaste parametrar  var produktivitet och 

flexibilitet  för att roboten ska klara av alla produktvariationer. Tänkt gripläge  för verktygen var 

bredaste  partiet,  vilket  är  cylinderformat med  sex  hörn  (hexagon).  För  att  få  bra  grepp  om 

produktens  hörn  krävs  fingrar  med  samma  vinkel.  Därför  sattes  krav  till  att  kunna  byta  ut 

verktygets  fingrar, Robotiq 2F 140 valdes  för att  få en  flexibel produktion. On Robot:s grippers 

ansågs inte ha tillräcklig lyftkapacitet. 
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Tabell 5. Val av gripper. 

Parametrar  On Robot RG6  On Robot RG2  Robotiq 2F 140 

Säkerhet  UR certifierad  UR certifierad  UR certifierad 

Kostnad (kr)  39 400  32 800  42 400 

Produktivitet  

Lyftkapacitet (kg) 

Kraftkapacitet (N) 

 

1 

25–120 

 

0,65 

3–40 

 

2.5 

10–125 

Flexibilitet (mm)  0–160  0–100  0–140 

Kunskapskrav  Inga   Inga   Inga  

 

3.4.2 Vision system 

Även vision system med UR certifikat fanns att finna via UR+. Två kandidater, Sick PIM60 och Robotiq 

vision  jämfördes. Båda  systemen går att  fästa direkt på  roboten, PIM60 på armen och Robotiq på 

handleden. PIM60 går även att placera separat på stativ. Tekniska specifikationer av vision systemen 

samlades in (bilaga 6). Jämförelser på vision systemen gjordes sedan på parametrarna nedan: 

 Säkerhet. Säkerheten bedöms utifrån om produkten har UR certifikat eller inte. Det anses inte 

vara några säkerhetsrisker med vision systemen. 

 Kostnad. Priset på vision systemen jämförs. 

 Produktivitet. Det finns ingen data som går att jämföra för produktiviteten. Men det antas att 

skillnad  i  tiden  det  tar  att  skicka  signaler  från  kameran  till  robotsystemet  inte  påverkar 

cykeltiden. Båda kandidaterna anses därför dugliga. 

 Flexibilitet.  Flexibiliteten  jämför  i  hur  stort  synfält  vision  systemen  har  jämfört med  det 

minimala synfältet.  

 Kunskapskrav. Om några förkunskaper/utbildning krävs för att använda vision systemen. 

Jämförelsen av alla parametrar visas i tabell 6. Det som skiljer vision systemen ifrån varandra är 

priset och att Sick  inte behöver  sitta på  roboten. På grund av  lägre pris och  lite  större  synfält 

beslutades SickPIM60 vara en lämplig komponent. Med kameran kan montören placera produkten 

på valfri plats inom synfältet. 
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Tabell 6. Val av vision system 

Parametrar  Sick PIM60  Robotiq vision 

Säkerhet  UR certifierad  UR certifierad 

Kostnad (kr)  20 000  46 000 

Produktivitet  Godkänd  Godkänd 

Flexibilitet  Max/min  synfält 

(cm) 

Max 79x58 

Min 22x15 

Max 64x48 

Min 10x7,5 

Kunskapskrav  Inga   Inga  

3.5 Val av designmetod 
UR tillhandahåller plattformen UR+ där  lösningar, mjukvaror, och design på komponenter till deras 

produkter finns att tillgå. Ett lämpligt förslag för design var någon form av simuleringsprogram liknande 

ABB:s  robotstudio. Via UR+  går  det  att hämta olika  simuleringsprogram  (Universal Robots.  2018). 

Beslut  togs  att  betala  licens  för  projektet  inte  var  ekonomiskt  försvarbart  då  ingen  offline‐

programmering och simulering kommer genomföras. Vidare ansågs gratismjukvaror inte vara dugliga 

nog. Trots att 3D‐modell av stationen kan vara användbar  för att  få bra uppfattning om  layoutens 

utseenden, togs beslutet att endast göra en modell i 2D. Eftersom arbetet är teoretiskt, togs beslutet 

att använda  tiden  till att undersöka  tekniska  lösningar  i monteringen, var mer värdeskapande. 2D‐

modellen ritades upp i mjukvaran Autocad 2017. 

3.6 Kostnad och återbetalningstid 
När kostnaden  för hela  investeringen  togs  fram, beräknades kostnaderna  för  robot, verktyg, vision 

system och utbildning ihop. Alla uppskattade fasta investeringskostnader summerades ihop i variabeln 

IF. Begränsningar gjordes under arbetets gång att  inte uppskatta alla övriga kostnader på grund av 

tidsbrist.  Kostnader  för  småkomponenter,  exempelvis  sensorer  och  fixturer,  samt 

ombyggnadskostnader markeras som ej uppskattade. Alla okända kostnader samlades i variabeln α. 

Alla fasta kostnader dividerades med en uppskattad livslängd (T) och adderades med investeringens 

rörliga  kostnader  (IR).  IR  beräknades  genom  summering  av  timkostnad  för  robot,  montör  och 

uppskattad underhåll/programmering. Årskostnaden  för kollaborativ station  (KK) kunde då  fås  fram 

(ek. 1). 

För att få fram huruvida investeringen kommer vara lönsam eller inte, jämfördes årskostnader mellan 

kollaborativ och manuell station (KM) (ek. 2). 

         [1] 

        [2] 

Om KK är mindre kommer investeringen vara lönsam. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras tolkningar och analyser av arbetets resultat. 

4.1 Layoutförslag 
Arbetets huvudsyfte var att få fram en  layout med en kollaborativ robot. För att åstadkomma detta 

har station, moment och komponenter valts. Layouten har slutligen designats i 2D med programmet 

Autocad 2017. 

4.1.1 Station 

Produkttyp  1  är  en  spillfri  produkt  och  har  goda  förutsättningar  att  öka  i  volym  i  framtiden  och 

stationerna har för tillfället hög beläggning. Stationen X ansågs därför vara en  lämplig kandidat och 

valdes till projektet. Begränsningen att endast undersöka kollaborativ implementation på bord B och 

C gjordes, då bord A bara består av moment för tillverkning av produkttyp 2. 

4.1.2 Robot 

När sammanställningarna av parametrarna och jämförelserna var gjorda, valdes UR5 som robotmodell. 

Alla tre robotarna var säkerhetsmässigt, flexibelt och produktivt godkända. De parametrar som UR5 

utmärkte  sig  i  var  kostnad  och  kunskapskrav.  UR5  var  ca  360 000  kr  billigare  än  den  närmsta 

konkurrenten. Närmsta  återförsäljare  tillhandahåller  en  grundkurs  på  två  dagar,  vilket  anses  vara 

tillräckligt för att kunna börja arbeta med roboten. Med Yumi öppnas nya möjligheter för  lösningar 

komplexare moment, exempelvis monteringen i moment tio. Eftersom stationens tyngsta produkter 

väger mer än vad roboten klarar lyfta i en hand, begränsas dock modellen väldigt mycket. Då arbetet 

strävade mot automatisering av många moment  i stationen, ansågs  inte Yumi som  lämplig. Vidare 

bedömdes inte iiwa 700 vara ekonomisk försvarbar för företaget i dagsläget. 

4.1.3 Övriga komponenter 

På UR+ plattformen finns många komponenter och hjälpmedel för UR robotar. Där hittades samtliga 

kandidater för verktygs‐ och vision systemval. Verktyget till roboten som valdes var Robotiq 2F 140 

gripper.  Robotiq:s  gripper  har  tillräcklig  greppbredd  för  att  hantera  alla  produktstorlekar.  Även 

fingertopparna går att byta ut för att göra egna i 3D skrivare, som kan anpassas för produkterna. En 

viktig parameter som bör undersökas innan införskaffning av gripper är friktionen mellan fingrar och 

produkt. Störst blir påverkan om  roboten greppar  runt om en produkt och accelererar  rakt uppåt, 

friktionen beror på material,  gripkraft och  vinkel. Begränsning  i  arbetet  gjordes  att  inte  analysera 

problemet djupare, då det ansågs bli för resurskrävande. 

För att underlätta för både robot och montör valdes ett vision system till layouten. Sick PIM60 ansågs 

vara fördelaktigast då kameran inte måste placeras på roboten. Vision systemet ska sitta på en ställning 

och tala om för roboten när och var det finns en nippel att hämta. Vidare kan systemet enkelt flyttas 

om andra moment kräver funktionen. 

4.1.4 Moment 

Vid valet av moment för automatisering undersöktes dels hur självständig roboten var i olika förslag, 

vilken sorts utrustning som uppgifterna uppskattades kräva, samt hur hög automatiseringsgraden blev. 

I förslag 1 där roboten utför moment 3 ‐ 8 har den montörer både framför och bakom sig i stationen. 

Vidare behöves specialutrustning för at klara av vissa moment, samt att automationsgraden inte blev 
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hög. Förslag 1 valdes därför tidigt bort.  I förslag 2 gör roboten de sista momenten (11–15) och där 

behövs  specialutrustning  vid  dragningsmomentet.  Självständigheten  blir  större  eftersom  roboten 

endast måste  vänta  på  att  en  produkt  placeras  på  överlämningsyta  eller  i magasin.  Se  bilaga  3 

förklaring av hur momenten är uppdelade. I förslag 3 tilldelas roboten moment 3,4 och 11–15. I detta 

förslag är roboten mycket beroende av att arbetstakten uppehålls och att en montör arbetar samtidigt, 

se bilaga 4 för förklaring av hur momenten är uppdelade. 

Trots att förslag 3 resulterar i högre automationsgrad, anses förslag 2 mer fördelaktigt. Mest på grund 

av minskat beroende mellan människa och robot. För att inte få väntetid måste människan leverera till 

roboten  innan föregående produkt monterats  ihop. Om tillräckligt stor buffert skapas mellan robot 

och människa  kan  parterna  även  arbeta  vid  olika  tillfällen.  Ytterligare  fördel  är  att  inte mycket 

specialutrustning krävs. 

4.1.5 Layoutdesign 

Slutligt layoutförslag går att se i figur 11–13. På bord B har inte många ändringar föreslagits eftersom 

människans alla moment befinner sig där och ser likadana ut som i dagsläget. För att slippa transport 

mellan  olika  stationer  har  utrustning  för  de  två  sista momenten  flyttas  till  stationen.  Roboten  är 

placerad mellan bord B och C för att räckvidden ska utnyttjas. Överlämning från människa till robot 

sker efter moment tio, genom placering av produkt i markerad yta. Vision system talar om för roboten 

var produkten finns att hämta. Förutsättning är att produkterna placeras på samma sätt för att roboten 

alltid  ska  greppa  i  adaptern. Optimalast  är  att  ställa produkterna med den  största  ytan nedåt  för 

stabilitet. 

Bord C har roterats och modifierats till ett större bord med ett 90⁰ hörn för att roboten ska kunna nå 

arbetsytorna. Efter att ha hämtat en produkt på Bord B rör sig roboten till Bord C för att utföra moment 

11–14. Utrustning är placerad så att roboten får en bågrörelse med korta transportsträckor mellan 

momenten, vilket gör sekvensen effektiv. Paketering av produkterna sker på en vagn placerad mellan 

bord B och C, bakom roboten för att produkterna direkt ska kunna köras iväg till lager. Mål har varit 

att få momenten en bit ifrån roboten för att undvika konstiga rotationer, samt att undvika maximala 

räckvidden. Trots att roboten kan nå dit, kommer vikt och andra faktorer påverka mycket mer, vilket 

resulterar i olämpligt arbetsområde. I Figur 13 visas även ett uppskattat samarbetsområde. Människan 

kan enkelt nå längre in på robotens område, hur mycket skiljer sig från olika individer. Arbetsområdet 

är därför grovt uppskattat till var montörens rörelser ofta  förekommer, därför bör  förflyttning  från 

upphämtningsområde till åtdragningsmaskin planeras noga av säkerhetsskäl. Om människa och robot 

arbetar  samtidigt bör  ingen  stor  buffert hinna byggas upp. Montören  antas placera produkter på 

någorlunda samma ställe, varav hela vision systemets synfält inte beräknas bli arbetsyta. 
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Figur 11. Ny layout med förslag på placering av utrustning, samt några viktiga mått. 

 

Figur 12. Ny layout med arbetsytor för roboten, produktväg, samt montörens placering. 
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Figur 13. Ny layout med uppskattat samarbetsområde. 

4.2 Momentbeskrivning 
Layoutens olika moments beskrivs enskilt med utförande, föreslagen typ av utrustning, svårigheter och 

om momentet kan lösas på något annat sätt. 

4.2.1 Överlämning 

Efter att montören skruvat ihop nippelhus och adapter placeras produkten i avsatt yta. Vision system 

monterat på  stativ,  talar om  för  roboten när och var produkt  finns att hämta. Förutsättning är att 

produkterna  placeras  på  samma  sätt  för  att  roboten  enkelt  ska  greppa.  Optimalast  är  att  ställa 

nipplarna  med  adaptern  nedåt  för  stabilitet.  Alternativ  överlämning  kan  ske  via  rännsystem. 

Buffertstorlek blir då begränsad och rännan måste kunna anpassas för alla storlekar. 

4.2.2 Åtdragning 

Maskinen för åtdragning i dagsläget är en horisontell arm placerad ca 70 cm ovanför fixtur. Montören 

för ner armen och aktiverar verktyget genom att hålla in en knapp placerad där människan greppar. 

Armen är fäst i en anordning som kan röra sig i X‐, Y‐ och Z‐led. Dessutom är armen placerad så att 

momentet endast går att utföra med montörens högra hand. Att få verktyget i position för åtdragning 

kan resultera  i mycket rörelser, vilket  leder till påfrestning för människans högra sida. Vidare måste 

dragningen  ofta  aktiveras  för  att  verktyget  ska  hitta  rätt  orientering  och  kunna  föras  ner  ovanpå 

produkten. En specialdesignad arm skulle göra det möjligt för roboten att manövrera verktyget likt en 

människa, men aktivering blir dock svårare då utrustningen i dagsläget inte hanterar I/O‐signaler från 

roboten. Även om roboten byter grepp för att hålla inne aktiveringsknappen, blir det mycket svårt att 

orientera och placera verktyget rätt. 
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Diskussion med  Atlas  Copco,  tillverkare  av  produktionstekniska  lösningar,  gav  idé  om  alternativa 

metoder för momentet3. Att montera dragningsverktyget på roboten är ett alternativ. På UR:s hemsida 

finns  fallstudier  som  visar  att  robotarna  kan  användas  för  skruvmoment  (UR.  2018).  Genom  att 

montera verktyget direkt på roboten, förloras gripper och förmågan att greppa produkten, vilket gör 

att roboten endast kan skruva/dra ihop delar. Då momentet endast utförs en gång/produkt och det 

inte rör sig om massproduktion, anses alternativet inte lämpligt. En liknande lösning är att montera en 

dragare externt på  robotens arm. Fallstudier hos UR visar att  robotarna är kapabla  till att hantera 

externa skruvverktyg  (UR. 2018). Hänsyn behöver tas till sladdar för att roboten ska kunna röra sig 

problemfritt. Även då kan problem uppstå när andra moment ska utföras, om dragaren stöter emot 

annan utrustning. 

Lämplig  lösning kan  istället vara att  roboten  för produkten  till en  fast dragare, vilken  styrs av  I/O‐ 

signaler. Om dragaren har en utgångsposition kan roboten enkelt orientera produkten rätt. Problem 

som uppstår är att roboten inte klarar av att hålla emot vridmomentet som uppstår (upp till 90N) på 

egen hand. En komplett maskin och kontrollsystem från Atlas Copco kostar ca 150 000kr. 

4.2.3 Placering av tätning (dut) 

Duten är en cylinderformad tätning som placeras i mitten av adaptern för att smuts inte ska komma 

in. Precis som vid övriga moment kommer komponenterna osorterat i en låda, vilket skapar problem 

för  roboten. Dessutom  finns  svårigheter att  tycka ner duten  i nippeln med  föreslagen gripper. Att 

istället ha nippeln upp och ner i en fixtur och pressa nippeln (också vänd upp och ner) är en lösning. 

Förutom fixtur så krävs någon form av matningssystem. Förslag är en ränna som har plats för tillräckligt 

många dutar  för en order, då montör kan  fylla upp magasinet med dutar på rätt håll  innan ordern 

startas.  Optimalast  är  att  matningssystemet  för  komponenten  direkt  till  fixturen,  alternativt  att 

roboten plockar en dut och placerar  i  fixturen. Detta  tar  längre  tid, men utrustningen blir mindre 

avancerad. Tiden för att förbereda dutar räknas in som extra förberedelsetid för montör. 

Möjlighet  finns att automatiskt  sortera och mata  fram dutarna med maskin  från RNA Automation 

(RNA, 2014). Problemet är att den är för stor för stationen och med en kapacitet på 70–130 dutar/min, 

kan maskinen ses som onödig investering med dagens produktion på ca 140 produkter/dag. 

Momentet bedöms utföras snabbare av människan än roboten och är inte påfrestade för ergonomin. 

Att  låta människan placera dut  innan åtdragning kan vara ett fördelaktigt alternativ för att spara  in 

sekunder i total cykeltid. Dock minskar automationsgraden. 

Dutens syfte är att hindra smuts från att komma  in  i produkten. Om någon annan komponent eller 

medel används istället, kanske momentet kan utföras med enkel utrustning av roboten. 

4.2.4 Provkoppling 

I dagsläget är två par med provkopplingsstationer placerade med ca 30 cm mellanrum, vilket behövs 

för att aktiveringsknappar  ska  få plats. Om utrustningen  istället  samarbetar med  I/O‐signaler,  kan 

stationerna  placeras  i  en  grupp  och  därmed  spara  yta.  Aktiveringsknapparna  medför  en 

säkerhetsaspekt eftersom båda behöver tryckas in samtidigt, vilket gör att montörens händer inte är i 

närheten av utrustningen, vilket försvinner om roboten styr provkopplingen. Momentet utförs dock 

                                                            
3 Fridlund, Mattias; Key Account Manager, Atlas Copco. 2018. Telefonsamtal 17 april. 
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långt ifrån montören, så att risken för att händer hamnar i utrustningen under produktion byggs bort. 

De fyra stationer som används idag kan inte hantera alla storlekar, ca 15 % provkopplas på annat sätt. 

Hur  storlekarna  ska  provkopplas  om  roboten  utför momenten, måste  undersökas.  Förslag  är  att 

införskaffa liknande utrustning som klarar av resterande produkter. 

4.2.5 Märkning 

Märkning  är  ett  påfrestande  moment  för  ergonomin.  Allra  tydligast  är  bullret  som  orsakas  vid 

märkning. Även roboten utför märkningen vid stationen, är utrustningen placerad så att människor i 

närheten blir drabbade. En annan påfrestning som istället försvinner helt är vibrationerna. I dagsläget 

lägger montören produkten i fixtur och stabiliserar under märkningsprocessen. Att få bort en sådan 

exponering kan vara mycket fördelaktigt för människans ergonomi. Med robot utförs momentet på 

samma sätt, men med hjälp av I/O signaler. Eftersom märkningen sker på adaptern greppar roboten 

förslagsvis i en smalare del, för att kunna placera objektet i fixturen. Detta förslag kräver att utrustning 

flyttas/införskaffas till stationen. 

4.2.6 Paketering 

Sista händelsen  för nipplarna är paketering  i  lådor.  I dagsläget  sker paketeringen  i  lådor med  fyra 

nipplar  i  varje,  liggandes med  två  i  längd  och  två  i  bredd.  På  grund  av  saknad  av  lämplig  yta  på 

arbetsborden,  sker  förslagsvis  paketeringen  direkt  på  en  vagn,  vilket  redan  används  i  nuvarande 

produktion. Förutsättning är att lådorna står på samma ställe varje gång. Roboten kan få problem med 

att lägga ner flera produkter bredvid varandra, speciellt om verktyget är utrustat med specialdesignade 

fingrar.  Förslagsvis  placeras  produkterna  stående med  fler  i  varje  låda  för  att  göra  paketeringen 

smidigare och mer effektiv. Tiden för att placera vagn med lådor räknas in som extra förberedelsetid 

för montör. 

4.3 Återbetalning 
För att jämföra årskostnaderna mellan kollaborativ‐ och manuell station, behövdes den kollaborativa 

räknas ut. Fasta kostnader för investeringen hämtades från bilagorna 1, 5 och 6 och summerades ihop 

i tabell 7. 

Tabell 7. Fasta investeringskostnader 

Investering  Kostnad (kr) 

Robot  240 000  

Verktyg  42 400  

Vision system  20 000  

Utbildning (tre personer)  30 000  

Åtdragningsmaskin   150 000 

Ombyggnadskostnad  Ej uppskattad 

Övriga komponenter   Ej uppskattad 

Investeringskostnad (IF)   482 400 

Total investeringskostnad  482 400 + α 
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Angivna scahblonuppgifter från företaget var 250 kr/h för montör, antal produkter per år 35 000 st. 

och 1,2 kr/kWh. Vidare är robotens elförbrukning 150W i snitt (UR. 2018). Tillsammans med uppmätta 

cykeltider kunde en årlig monteringstid för montör och robot uppskattas (bilaga 7 och 8). Se tabell 9 

för rörliga investeringskostnader.  

Tabell 8. Rörliga kostnader för kollaborativ station. 

Investering  Årlig kostnad (kr) 

Montör  63 300 

Robot  42 

Underhåll/programmering  6 000 

Rörlig kostnad (IR)  69 300 

 

Robotens rörliga kostnad uppskattas med förutsättning att roboten endast är igång vid arbete. Om den 

exempelvis står i standby under längre tid kommer kostnaden att öka. Efter diskussion med företaget 

valdes en livslängd på sju år för beräkning av årlig kostnad för kollaborativ station: 

482	400
7

69	300 	
7

	138	300 	
7
	  

Jämförelse mellan manuell och kollaborativ station gav: 

138	300 	
7
	 111	500	 

Resultat: 

 

Detta visar att  investering av  föreslagen  layout, med beräkning på sju års  livslängd och nuvarande 

produktionsvolym,  inte kommer vara  lönsam. För att se när brytpunkten för återbetalningstiden är, 

används ek. [3]. Se figur 14 för grafisk presentation av årskostnaden. 

	        [3] 

Sätts siffror in fås: 

482	400
111	500 69	300

	
111	500 69	300

11,4
42	200

	å  
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Figur 14. Årskostnader för manuell och kollaborativ station (övriga kostnader är ej medräknade). 

Återbetalningstiden  skulle därmed  ligga på  runt 11,4 år plus  tid beroende på övriga kostnader. En 

annan parameter som är viktig att analysera är vid vilken produktionsvolym investering blir lönsam, 

med  livslängden  sju  år.  Se ek.  [4]  för beräkning  av  volymen P  som  representerar brytpunkten  för 

investeringen. Se bilaga 7 och 8 för beskrivning av variabler. 

∗ 	 ∗ 	 ∗
	

	 ∗ 	 ∗ 	 ∗

	

  [4] 

Vidare benämns volymen som är beroende av övriga kostnader som β. Med siffror fås: 

	

∗ 	 ∗ 	 ∗ .
	

49	700  produkter/år 

Produktionsvolymen måste  därför  snitta  ca  50 000  per  år,  en  ökning med  ungefär  40  %,  under 

beräknad  livslängd.  Volym  beroende  på  övriga  kostnader  tillkommer  också.  Se  figur  15  för 

årskostnader med ökad produktionsvolym. 
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A 

Figur 15. Återbetalningstid beroende på produktionsvolym/år (övriga kostnader är ej medräknade). 

Eftersom roboten och montören kan arbeta parallellt med en order, blir cykeltiden vad det tar för den 

långsammaste parten. I detta fall människans 26 sekunder, vilket ger minskning med ca 40 % i cykeltid. 

Företaget skulle då få en kapacitetsökning med samma siffra som gör det enklare att öka i volym. 

4.4 Analys av övriga moment 
Med föreslagen layout kan inte alla moment automatiseras. Vissa moment kräver tekniska lösningar i 

form av annat verktyg och speciell utrustning. Andra går att lösa med simpel pick and place, men ligger 

olämplig i sekvensen för att få flyt i produktionen. 

4.4.1 Placering av o‐ring 

Att få in o‐ringen i nippelhuset och adaptern är ett problem för roboten då den inte kan få o‐ringen på 

plats. Det finns speciella grippers och maskiner som klarar av att placera o‐ringar, men då kommer det 

även krävas någon sorts matare som sorterar o‐ringarna. ORG 85 är en gripper från SCHUNK, utformad 

för att placera o‐ringar både på  insidan och utsidan av produkten. Grippern klarar av att placera o‐

ringar med en diameter från 10 mm till 120 mm på insidan av produkten, men det beror även på hur 

hårda o‐ringarna är  (SCHUNK, 2018). Ena o‐ringen är hård  kan därför vara olämplig  för  verktyget. 

Alternativt kan en maskin användas som sätter  i o‐ringen  för  roboten. Asporing har en automatisk 

maskin som monterar i o‐ringen utan att den vrids eller skadas (Asporing, UÅ). Utrustningen kräver att 

roboten bara levererar komponenten till maskinen. 

4.4.2 Smörjning 

I dagsläget applicerar montören en liten mängd smörjmedel på ventilen som fördelas runt med finger 

eller pensel, vilket gör att resultatet blir ojämnt. Det finns maskiner som kan dosera rätt mängd medel 

för ventilen, men att få det jämnt fördelat runt hela komponenten blir problematiskt. Ett förslag är att 

sätta en cylinder på munstycket  från doseringsmaskinen. Ventilen placeras  i cylindern och smörjan 

fördelas då ut runt ventilen och roboten samtidigt snurrar på komponenten. Olika cylindrar behövs för 
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att alla storlekar på ventiler ska passa. Vidare hur dosering ska ske är osäkert. Om nytt medel fördelas 

ut för varje ny komponent kan mängden bli överflödig.  

4.4.3 Limning 

Att  applicera  lim manuellt  resulterar  i  ojämn  fördelning,  precis  som  vid  smörjning,  på  grund  av 

mänskliga  faktorn.  Utvecklad  teknik  från  samarbete mellan  Loctite  och  Henkel  ger möjlighet  till 

limfördelning med hög precision. En semiautomatisk kontrollenhet och doseringsventil kan styras med 

signal från roboten och dosera önskad mängd lim, med noggrannhet på 10 µm4. Endast utrustningen 

kostar ca 25 000kr. Kostnader för fixturer och hållare tillkommer, beroende på var ventilen placeras. 

Ju kortare avstånd mellan ventil och kontrollenhet, desto bättre resultat. Förslagsvis placeras därför 

ventilen direkt vid kontrollenheten  (möjlighet att montera ventil på  robot  finns) och  låter  roboten 

transportera produkten till systemet. Mängden lim som krävs är inte stor och doseringstiden uppfattas 

därmed bli kort. Noggrannheten påverkar också tiden Förslag är då att roboten håller produkten på 

plats under dosering. Alternativ är att placera produkten i fixtur för stabilitet eller för att kunna utföra 

andra  uppgifter.  Utrustningen  är  rekommenderad  från  Loctite,  baserat  på  nuvarande 

enkomponentslim Parker använder. Om lim byts kan systemet vara opassande. 

4.4.4 Placering av fjäder 

I dagsläget kommer fjädrarna osorterade i en låda till montören. Montören får för hand sortera och 

separera fjädrarna. Roboten klarar inte att utföra samma moment på egen hand. MAFU Automation 

har tre olika storlekar på maskiner för separering av fjädrar. Respektive maskiner kan hantera tre olika 

storlekar  av  fjädrar  (MAFU  Automation,  uå).  Alternativt  om  det  går  att  få  fjädrarna  levererade 

separerade  från  början.  Nuvarande  leverantör  kan  inte  leverera  fjädrarna  helt  separerade, men 

leverans kan ske med ca 100 komponenter i olika lager. Metoden resulterar i fler lådor och högre direkt 

kostnad, men mindre  trassel5.  Eftersom  robotens  potential  fortfarande  begränsas med minimalt 

trassel, uppskattas metoden inte lämplig. 

4.4.5 Placering av ventilhållare 

Formen för ventilhållaren består av en bas med tre utstickande armar och en cylinder som sticker upp 

i mitten. Cylindern placeras i fjädern och basen vilar då på fjäderns topp. Fjädern stabiliseras med ena 

handen samtidigt som ventilhållaren placeras med andra. Att plocka ventilhållarna i sig är inget stort 

problem då både toppen och botten är lämpliga för verktyget. Enklast är att greppa i cylinderdelen då 

orienteringen inte spelar någon roll. Placeringen blir dock enklare om basen istället greppas. För att 

greppa basen måste komponenten presenteras för roboten på rätt sätt. Antingen upp och ner, eller 

liggandes med basen först. Om orienteringen  inte alltid är  likadan, kan vision system krävas för att 

greppa rätt. 

Fjädern faller mot något håll och vilar mot en kant om inte stabilisering sker. För roboten blir placering 

då ett bekymmer. Om vision system klarar av att avgöra vart fjäderns hål ligger, är svårt att avgöra. 

Hur momenten efter utförs avgör om stabilisering av fjäder är nödvändig. Om inte, kan vision system 

vara ett billigt alternativ jämfört med specialdesignad utrustning eller fixtur. 

                                                            
4 Johansson, Peter. 2018. E‐mail 16 april <[peter.johansson@henkel.com]> 

5 Johansson, Michael; Spinova. 2018. Email 18 april <[michael.johansson@spinova.se]>  
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4.4.6 Montering 

Montering av nippelhus och adapter, kräver två händer. Ena handen använder verktyg för att trycka 

ner  ventilhållare  och  fjäder medan  den  andra  handen  skruvar  ihop  delarna.  Komponenterna  kan 

annars fastna och i dagsläget behöver montören skruva flera varv för att ventilhållaren inte ska hamna 

fel. För att roboten ska kunna lösa detta behöver den någon sorts specialverktyg som kan trycka ner 

fjädern och ventilhållaren samtidigt som den skruvar på adaptern. Alternativt någon utrustning som 

antingen trycker ner små komponenter eller skruvar ihop stora, medan roboten utför det andra. Vilket 

som i så fall kräver någon form av specialdesignad utrustning. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetes genomförande, resultat och helheten av projektet. 

5.1 Metod 
Arbetet har varit uppdelat i två delar. En akademisk del med teoretisk referensram vilket har lagt grund 

till en praktisk del. Arbetet har kontinuerligt kopplats till problembeskrivningen och målen som sattes 

upp i början av arbetet. På grund av tidsbegränsning och för att säkerställa att arbetet inte kommer 

utanför  ramarna,  har  avgränsningar  gjorts  under  projektets  gång.  Främst  inom  området  tekniska 

lösningar, där djupa analyser var tänkta från början. Vidare blev  layoutdesignen förenklad då andra 

moment  i arbetet  i arbetet ansågs viktigare. Arbetet har även följt tidsplaneringen som sattes upp  i 

början av arbetet för att uppnå målen, vilket anses ha gjorts. 

5.2 Jämförelser 
Jämförelser mellan olika komponenter har skett för att uppskatta vilka som passar bäst till layouten. 

Endast  tre  olika  kandidater  per  komponent  har  jämförts  för  att  begränsa  arbetet. Den  viktigaste 

komponenten var robot, eftersom modellen låg till grund för övriga delar och utformning av layouten. 

Eftersom  inget  specifikt  moment  önskades  automatiseras  från  början,  jämfördes  grundliga 

specifikationer  som  räckvidd,  vikthantering  och  hastighet.  Detta  ledde  till  grova  uppskattningar 

huruvida  modellerna  klarar  av  momenten.  Beräkningar  baserade  på  cykeltider  och 

produktionsvolymen resulterade  i en monteringstid på ca 2h om dagen. Priset blev därför en viktig 

faktor, förutsatt att modellerna  inte skiljde sig för mycket  i produktivitet och flexibilitet. Något som 

visade sig vara fördelaktigt med UR var plattformen UR+ där många produkter, lösningar och fallstudier 

finns att tillgå. UR certifikatet ger inte full garanti att komponenterna är optimala för layouten, men 

visar att folk i branschen har utformat dem för liknande syfte. 

5.3 Återbetalning 
Metoden att beräkna återbetalningstiden är simpel, men i detta fall ett effektivt tillvägagångssätt för 

att uppskatta om förslaget är värt att titta närmre på. Trots att vissa parametrar inte uppskattades och 

andra mycket grovt, kunde ett tydligt resultat fås fram. Tack vare att få variabler använts i beräkningar 

var det enkelt att få ut ungefär när investeringen når brytningspunkten för återbetalning. Både med 

avseende på ändring i livslängd och produktionsvolym. Övriga kostnader måste givetvis uppskattas om 

förslaget analyseras djupare.  

5.4 Tekniska lösningar 
Vill företaget titta närmre på implementation av kollaborativ robot med fler moment, måste tekniska 

lösningar användas. Många förslag är baserade på egna  idéer och redan existerande  lösningar som 

finns  på  marknaden.  Arbetsmomenten  som  inte  föreslagits  i  layouten  har  analyserats  och 

lösningsförslag har diskuterats. Vissa moment har undersökts mer än andra beroende på komplexitet 

och tidsbegränsning. Mycket arbete har lagts på förändringar i arbetssätt och utrustning, men inte så 

mycket i komponentdesign. Att utforma produkterna på andra sätt som gynnar monteringen, kan vara 

mer fördelaktigt än att göra dyra investeringar i maskiner.  

Moment 10 som är montering av nippelhus och adapter var den svåraste eftersom den kräver  två 

händer för montören. Montören måste trycka ner fjädern och ventilhållaren samtidigt som adaptern 
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skruvas på. Roboten klarar  inte av att göra  två  saker  samtidigt, därför behöver den någon  teknisk 

lösning, vilket arbetet  inte har hittat. Vidare kommer automatisering av moment 10 öppna upp för 

många möjligheter i stationen 

5.5 Projektets helhet 
Då  författarna  inte  hade  någon  stor  kunskap  inom  kollaborativa  robotar  sen  tidigare  var  den 

akademiska delen  till  stor hjälp. Förståelse  för hur en kollaborativ  station  fungerar ökade och gav 

mycket inspiration till arbetet. Referensramen gav också idéer på olika sätt robotar och människor kan 

samarbeta med varandra. Trevligt bemötande och god hjälp från företaget och skolan har gjort att 

genomförandet  flutit  på  bra. Det  hade  varit  intressant  att  designa  och  välja  komponenter  till  en 

kollaborativ station från grunden. Eftersom kollaborativa robotar är något som ökar inom industrin, 

har ämnet varit motiverande att arbeta med. 

Syftet med arbetet var att utvärdera kollaborativ  implementation vid en  lämplig station, vilket har 

gjorts.  Tack  vare  analyser  av moment,  utrustning,  kostnader  och  tekniska  lösningar,  kan  arbetet 

användas av företaget i framtiden och därför ses projektet som framgångsrikt. Analyserna pekar på att 

en investering förmodligen är mer ekonomiskt lönsam på en annan station. Projektets delmål och mål 

bedöms ha uppnåtts. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser. 

Parker med  sin  till  stor del manuella montering kan dra många  fördelar av  implementation av en 

kollaborativ robot, framför allt inom ergonomi, kvalité och produktivitet. Dessutom är det en teknik 

som utvecklas mycket de senaste åren och har stor potential framtiden. 

För att hjälpa företaget har en lämplig station, stationen X bord B och C, och dess moment studerats. 

Robotmodellen UR5 med gripper från Robotiq och vision system från Sick har föreslagits. Slutligen har 

en  layout designats och årskostnader har  jämförts för att se om en föreslagen  investering kan vara 

lönsam. En önskan från företaget var att försöka uppnå en hög automationsgrad, vilket har varit fokus 

i layouten. 15 moment kartlagdes och trots att många visade automatiseringspotential, gav moment 

10 upphov till problem då det inte löstes. Därför begränsades layouten mycket och resultatet blev ett 

förslag där roboten utför moment 11–15. 

Årskostnaden  på  layouten  jämfördes  med  den  nuvarande  kostanden  för  helt  manuell  station. 

Resultatet visade att investeringen inte skulle vara lönsam ur rent ekonomiskt perspektiv. Ytterligare 

beräkningar gjordes för att hitta brytpunkter för återbetalning.  Investeringen skulle bli  lönsam först 

efter ungefär elva år och om lönsamhet inom sju år vill uppnås, måste produktionsvolymen ligga i snitt 

ca 40 % högre per år. Dessa  siffror kommer dock att öka då övriga kostnader  som  innefattar bl.a. 

ombyggnad och viss utrustning, fortfarande behöver uppskattas. 

Med annan robotmodell, anses utfallet av årskostnaden inte kunna bli positivt. Iiwa 700 har en axel, 

mer, längre räckvidd och högre lyftkapacitet, vilket öppnar upp för mer möjligheter. Dock begränsas 

båda  av  att  de  endast  är  utrustade  en  arm  var,  vilket  gör moment  som  exempelvis  nummer  10, 

komplexa även för iiwa 700. En KUKA robot bedöms därför inte vara ekonomiskt försvarbar i Parkers 

läge. Situationen kan möjligtvis ändras om ett moment med hög beläggning, som endast kan utföras 

av iiwa, upptäcks. Vidare kan inte Yumi hantera de tyngsta produkterna med en hand, vilket gör den 

olämplig. UR5 rekommenderas således som modell för företaget vid investering. 

Implementation av en kollaborativ robot anses fortfarande kunna vara fördelaktigt ur ergonomisk och 

kvalitetssynpunkt.  Vad  gäller  lönsamhet  och  produktivitet  bör  andra  stationer  eller  uppgifter 

undersökas för att en investering ska vara fördelaktigt. Monteringstiden på ca 2 h/dag är den största 

anledning till att förslaget inte är lönsamt. Då robotens timkostnad är nästintill försumbar jämfört med 

människans, är volymen den faktor som påverkar mest. Trots att stationens kapacitet ökar i takt med 

minskad cykeltid, krävs en mycket stor volymökning. Om en ny station med kort räckvidd undersöks 

kan också UR3 övervägas att titta närmre på. 
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7 Framtida arbete 
I detta kapitel presenteras framtida arbete som projektet resulterat i. 

Om stationen X fortfarande önskas automatiseras, bör framtida arbete fokusera på att undersöka de 

olösta momenten. Det största hindret för tillfället är moment 10, vilket gör det till en viktig del att lösa. 

Eftersom vissa kostnader inte uppskattades blir dessa också en parameter att arbeta vidare med för 

att få tydligare resultat. Samtidigt som analyser gav upphov till tekniska lösningar för många moment 

behöver  de  utvärderas  ytterligare.  Framför  allt  hur  de  ska  implementeras  och  påverkan  på 

produktionen, yta och annan utrustning. 

En annan riktning för framtida arbete är att undersöka en station där roboten har högre beläggning än 

station X, vilket uppskattningsvis kommer betala av sig fortare. Ergonomi och kvalitet är också viktigt 

att ta hänsyn till utöver det ekonomiska perspektivet. Dessutom behöver det  framtida arbetet  inte 

fokusera  på  att  skapa  hög  automatisering  då  kostnader  och  komplexitet  kan  öka  snabbt,  vilket 

projektet visar. Som tidigare nämnt kan det vara fördelaktigt att starta smått vid implementationer av 

robotar i en produktion. Vilken väg som än väljs för framtiden, rekommenderas det att arbeta vidare 

med en UR robot. 
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Bilaga 1 – Robotmodeller 
Specifikationer för olika robotmodeller. 

Specifikationer  ABB Yumi6  UR 57  LBR iiwa 7 R8008 

Vikt (kg)  38  18.4  22 

Lyftförmåga (kg)  0,5/arm  5  7 

Rotation (grader)  +/‐ 168.5  +/‐ 360  +/‐ 170 

Repeterbart (mm)  +/‐ 0.02  +/‐ 0.1  +/‐ 0.1 

Räckvidd (mm)  559  850  800 

Hastighet (m/s)  1.5  1  1.7 

Krävs inhägnad  Nej  Nej  Nej 

Kostnad (t kr)  600 ‐ 6509  24010  70011 

Kostnad utbildning (t kr)  20  10  55 

Tid utbildning (h)  Ca 25  Ca 16  Ca 96 

 

                                                            
6 ABB (2018). Teknisk specifikation Yumi. 

http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106354A3254&LanguageCode=en&Docume

ntPartId=&Action=Launch [2018‐03‐21]  

7 Universal Robots (2018). Teknisk specifikation UR5. https://www.universal‐

robots.com/media/1801301/sve_199913_ur5_tech_spec_web_a4.pdf [2018‐03‐21] 

8 KUKA (2018). Teknisk specifikation LBR iiwa 7 R800. https://www.kuka.com/sv‐se/produkter‐

tj%C3%A4nster/robotsystem/industrirobotar/lbr‐iiwa [2018‐03‐21] 

9 ABB. 2018. 21 mars. Telefonsamtal 

10 Edström’s (uå). Bygg din robot från Universal Robots. http://www.edstromsmaskin.se/machineconfig [2018‐

04‐17] 

11 Cardemar, Lars. 2018. E‐mail 26 mars. < lars.cardemar@kuka.se > 
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Bilaga 2 – Momentbeskrivning 
Kort beskrivning av alla moment för tillverkning av produkttyp 1. 

Moment  Beskrivning 

1  Placering av nippelhus i fixtur och montering av PUR‐tätning (tjock o‐ring) i 

nippelnosspår. 

2  Smörjning av ventil med flourfett. 

3  Placering av ventil i nippelhuset. 

4  Nedpressning av ventil med hjälpmedel (verktyg/maskin). 

5  Läckagetest 

6  Applicera lim på nippelhus. 

7  Montering av fjäder i ventilen. 

8  Montering av ventilhållare på toppen av fjädern. 

9  Montering av o‐ring i adapter. 

10  Montering av nippelhus och adapter, behövs två händer. Ena handen 

använder verktyg för att trycka ner ventilhållare och fjäder medan den andra 

handen skruvar ihop delarna. Montören behöver skruva ca 3–4 varv (1080⁰–

1440⁰) för att ventilhållare och fjäder inte ska hamna fel. 

11  Åtdragning med maskin. 

12  Montering av dut i adaptern. 

13  Provkoppling 

14  Märkning (sker i märkningsrum). 

15  Paketering (sker vid ledig arbetsyta). 
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Bilaga 3 – Förslag två 
Förslag på uppdelning av moment mellan människa och robot, samt tider för robotens moment och 

endast den totala cykeltiden för människan. 
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Bilaga 4 – Förslag tre 
Förslag på uppdelning av moment mellan människa och robot, samt tider för robotens moment och 

endast den totala cykeltiden för människan. 
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Bilaga 5 ‐ Grippers 
Specifikationer för olika grippers. 

Specifikation   RG6 Gripper (On 

Robot)12 

RG2 Gripper (On 

Robot)13 

2F 140 (ROBOTIQ)14 

Pris (kr)15  39 400  32 800  42 400 

Gripkraft (N)  25 ‐ 120  2 ‐ 40   10 – 125 

Bredd (mm)  0 – 160    0 ‐ 100  0 ‐ 140 

Certifierad av UR  Ja  Ja  Ja 

Utbytbara fingrar  Ja  Ja  Ja 

Lyftkapacitet (kg)  1  0.65  2.5 

 

                                                            
12 On Robot (2017). RG6 Gripper. https://www.universal‐robots.com/plus/product/rg6‐gripper‐30672/ [2018‐

05‐23] 

13 On Robot (2017). RG2 Gripper. https://www.universal‐robots.com/plus/product/rg2‐gripper‐22723/ [2018‐

05‐23] 

14 ROBOTIQ (2017). Robotiq 2‐finger adaptive robot gripper. https://www.universal‐

robots.com/plus/product/robotiq‐2‐finger‐adaptive‐robot‐gripper‐22699/ [2018‐05‐23] 

15 Edström’s (uå). Bygg din robot från Universal Robots. http://www.edstromsmaskin.se/machineconfig [2018‐

04‐17] 
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Bilaga 6 – Vision system 
Specifikationer för olika vision system. 

Specifikation  Sick PIM6016  ROBOTIQ Vision17 

Pris (kr)18  20 000  46 000 

Maximalt synfält (cm)  79 x 58  64 x 48 

Minimalt synfält (cm)  22 x 15  10 x 7.5 

UR Certifierad   Ja  Ja 

 

                                                            
16 SICK (2018). PIM60. https://cdn.sick.com/media/pdf/5/45/945/dataSheet_VSPM‐6F2113_1062407_en.pdf 

[2018‐04‐18] 

17 ROBOTIQ (2016). CAMERA. 

https://assets.robotiq.com/production/support_documents/document/Specsheet‐Camera‐

English_20180223.pdf?_ga=2.181127908.2141922364.1521723250‐1929234725.1514919418 [2018‐04‐17] 

18 Edström’s (uå). Bygg din robot från Universal Robots. http://www.edstromsmaskin.se/machineconfig [2018‐

04‐17] 
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Bilaga 7 – Manuell station  
Bilagan visar viktiga kostnader, tider och produktinformation för manuell station. 

Montör   

Timkostnad (KtM)  250 kr 

Cykeltid (CM)  46 s 

Produkter / år (P)  35 000 st 

Årskostnad (KM)  111 500 kr 
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Bilaga 8 – Kollaborativ station 
Bilagan visar viktiga kostnader, tider och produktinformation för kollaborativ station. 

Montör   

Timkostnad (KtM)  250 kr 

Cykeltid (CKM)  26 s 

Produkter/år (P)  35 000 st 

Årskostnad   63 300 kr 

 

Robot   

Elförbrukning  150 W 

Elkostnad  1.2 kr/kWh 

Timkostnad (KtR)  0.18 kr 

Cykeltid (CM)  24 s 

Produkter/år (P)  35 000 st 

Årskostnad   42 kr 

 


