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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar automationsmöjligheter inom Saab. Arbetet bedrevs på den civila sidan av Saab i 

Linköping, mer känd som Saab Aerostructures, som ett examensarbete på kandidatnivå. Flygplansindustrin har 

i dagsläget en relativt låg grad av automatiserad tillverkning. Detta till följd av de många olika komplicerade 

moment som utförs samt av den relativt låga produktionstakten. Syftet med det här examensarbetet var att 

undersöka möjligheterna till att utöka graden av automatiserad tillverkning inom Saab Aerostructures 

produktion. 

För att undersöka detta spenderades tid i produktionen för att studera hur arbetet utförs. Med hjälp av 

undersökningen och samtal med personer inom produktionen togs ett antal tillämpningar fram på uppgifter 

som kan tänkas automatiseras med en robot. Eftersom Saab har begränsad erfarenhet inom det här området 

är den här rapporten mer av en förstudie för att sätta bollen i rullning och få företaget att börja integrera nya 

lösningar för att få en mer effektiv och automatiserad tillverkning av flygplansstrukturer.   

Arbetet resulterade i att två stycken olika förslag på automationslösningar ges. De två förslagen skiljer sig en 

hel del åt vad gäller både uppgift och lösning. Det ena föreslås använda sig av en robot som går att arbeta med 

sida vid sida, utan fysiska avgränsningar i form av stängsel. Den andra lösningen använder en traditionell 

industrirobot i en vanlig miljö med en skyddsbur. Lösningen med den traditionella industriroboten ser mest 

lovande ut eftersom arbetet som roboten kommer utföra resulterar i att cirka 40 operatörstimmar per vecka 

frigörs. Payback-tiden för den investeringen är ungefär 4 år, vilket Saab anser vara överkomligt. Denna lösning 

kombinerar tre uppgifter: fräsning, tätning och målning som alla utförs på en lastdörr. 

   



 
 

  



 
 

Abstract 
This report regards automation possibilities within Saab. The work was conducted at the Aerostructures 

division of Saab in Linköping, as a final thesis on a bachelor level. The aircraft industry today has a relatively 

low level of automated manufacturing. The reason for that is that it typically consists of several complicated 

operations and the production rate is relatively low. The purpose of this thesis was to examine the possibilities 

to increase the level of automated manufacture in production at Saab Aerostructures. 

To examine this, some time was spent studying how operations were conducted within production. The 

information collected combined with discussions within production resulted in a number of applications that 

might be possible to automate with a robot. Since Saab has limited experience in this field, this report should 

be considered as a pre-study to put the wheels in motion and initiate discussions regarding new solutions to 

achieve a more efficient and automated manufacturing process. 

The work resulted in two different suggested automation solutions. The suggestions differ in both scope and 

result. One of the suggestions uses a robot that an operator can collaborate with, without any safety fence. 

The other suggestion uses a traditional industrial robot in a more traditional robot cell. The suggestion of 

implementing a traditional industrial robot seems like the best alternative to proceed with. Its estimated 

payback time is approximately 4 years and it has the potential to reduce manual work by 40 hours a week. This 

solution combines three different operations that are conducted on the same cargo door: milling, sealing and 

painting. 
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1 Inledning 
Saab Aerostructures tillverkar flygplansdelar till flera olika flygplansmodeller av Boeing och Airbus. 

Produktionen är uppdelad i stationer där delarna för respektive flygplansmodell tillverkas. Vid genomförandet 

av det här examensarbetet ligger produktionen hos Saab Aerostructures på relativt låg takt. I jämförelse med 

produktionsvolymen i till exempel bilindustrin ligger alltid flygindustrin lägre, men på många stationer är 

takten låg även jämfört med andra flygplansmodeller. Till exempel arbetar majoriteten av arbetslagen endast i 

ett skift, vilket är en följd av den begränsade marknaden. Dock förbereds de flesta stationer för en taktökning 

inom den närmaste tiden. Vissa produkter har dock redan hög produktionsvolym, till exempel volymen på 

vissa skevroder som tillverkas i Linköping kan jämföras som flygplansvärldens bilindustri. Även denna station 

ska gå upp i takt i framtiden. 

Idag utförs de allra flesta momenten i produktionen helt manuellt eller semiautomatiskt, som till exempel 

borrning som utförs med olika semiautomatiska borrmaskiner. Många av dessa moment är monotona vilket 

kan göra arbetet tufft både fysiskt och psykiskt och kan i längden eventuellt vara hälsopåverkande. Saab vill 

fortsätta hålla sig konkurrenskraftiga och på grund av att det är hög konkurrens behöver Saab hela tiden 

arbeta framåt och förbättras.  

 

1.1 Företagsbeskrivning 
SAAB (Svenska Aeroplan AB) grundades 1937 med huvudkontor i Trollhättan och verksamhet i Linköping riktad 

mot flygindustrin, efter att svenska staten beslutat att utöka sin försvarsindustri. (Saabgroup, 2016a) 

Saab är idag ett globalt företag, verksamma på varje kontinent med totalt ungefär 14 600 anställda år 2015. De 

är involverade inom flera olika områden. Deras verksamhet innefattar produkter som används i luften, på 

marken, i vattnet och verksamheten kan delas in i en civil och en militär del. Det område som Saab kanske är 

mest känt för är flygindustrin. Den civila sidan av flygindustrin går under namnet Aerostructures och den 

militära sidan går under namnet Aeronautics. Aerostructures tillhör numera Industrial Products and Services 

(IPS). (Saabgroup, 2016b) 

På den militära sidan tillverkar de stridsflygplanet Gripen. De har genom åren haft flera olika modeller av 

Gripen och även andra militära flygplan som till exempel Draken och Viggen. Gripen har sålts till Sverige, 

Brasilien, Tjeckien, Ungern, Sydafrika och Thailand. 

På den civila sidan av företaget tillverkas moduler på kontrakt till flygplanstillverkare som till exempel Boeing 

och Airbus. Saabs tillverkning av egna flygplan för kommersiell trafik upphörde 1999 men flera av de flygplan 

som tillverkades är fortfarande i bruk. (Saabgroup, 2016c) 

För att nämna några andra områden förutom flygindustrin har Saab bland annat verksamhet inom: radar- och 

övervakningssystem, kamouflageteknik, säkerhetslösningar för flygplatser, bemannade och obemannade 

ubåtar, vapensystem både för användning på land och i vatten samt fjärrstyrda flygledartorn. (Saabgroup, 

2016d). 

 

1.2 Bakgrund 
Eftersom Sverige är ett land där löner för operatörer är höga i jämförelse med många andra länder, behöver 

Saab vara smartare och effektivare än konkurrenterna. Om Saab har större andel automatiserad tillverkning 

kan det medföra lägre produktionskostnader, vilket skulle leda till större vinstmarginal eller ett 

konkurrenskraftigare pris på produkterna. Det kan i sin tur leda till fler affärer och följaktligen fler jobb i 

framtiden. 
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Att ha en effektiv produktion är också enormt viktigt när produktionsvolymerna så småningom ökar. Redan 

idag har de börjat automatisera produktionen med bland annat en industrirobot som sköter en stor del av 

borrningen på en av lastdörrarna de tillverkar. De vill nu fortsätta effektivisera produktionen och denna gång 

se över möjligheterna med ett av de senaste tillskotten inom automation, nämligen kollaborativa robotar 

(Cherubini, Passama, Crosnier, Lasnier & Fraisse 2016). Kollaborativa robotar är robotar som är framtagna för 

att ha ett nära samarbete med operatörerna. De är ofta mindre än traditionella industrirobotar och om en 

operatör skulle komma i vägen för roboten under dess arbete stannar den vid antingen beröring eller med 

kapacitiva givare som känner av närvaron omkring sig (Bogue 2016). Utvecklingen och antalet modeller av 

kollaborativa robotar har ökat kraftigt på senare år och det är en bra tidpunkt att undersöka möjligheterna att 

implementera kollaborativa robotar. Det behövs inte längre dyr säkerhetsutrustning till en robotcell med 

skyddsstängsel utan nu kan robotar arbeta tillsammans med människor utan risk för skador på operatörerna. 

För mer ingående information om kollaborativa robotar i allmänhet, se kapitel 2.2 Kollaborativa robotar och 

för att få konkret information om några olika modeller se kapitel 4.1 Kollaborativa robotar. Förutom att 

investeringen blir lägre på grund av att det inte krävs lika mycket säkerhetsutrustnings, blir även utrymmet 

som roboten kräver mindre. En kollaborativ robot kan arbeta på mycket mindre yta än vad som tidigare var 

möjligt och området kring roboten är inte längre lika restriktivt. Då investeringen blir lägre behöver roboten 

inte vara sysselsatt i samma utsträckning för att det ska vara lönsamt att köpa in en robot. Arbetsytorna i 

Aerostructures produktion är relativt små och arbetsuppgifterna kräver ofta hög fingerfärdighet. Därför är det 

önskvärt att en undersökning av kollaborativa robotar genomförs. 

Saab har som önskemål att en investering av en robot inte ska behöva ta stor yta i produktionen. På många 

ställen finns det inte plats att införa en traditionell robotcell, med en industrirobot innesluten i 

säkerhetsutrustning och omringad av stängsel. Med tanke på detta önskemål passar kollaborativa robotar in 

bra. Dessutom är ett önskemål att roboten ska vara enkel att programmera för operatörerna. Detta för att det 

inte ska vara tidskrävande att byta arbetsuppgifter för roboten och att en extern eller intern programmerare 

inte ska behöva kontaktas. Dessa kollaborativa robotar är i de flesta fall väldigt lätta att programmera. 

Robotarna kan till exempel programmeras genom att operatören drar robotens arm/armar till önskvärda 

positioner och sparar ner dessa positioner med en knapptryckning (Bernier 2013). De kan också programmeras 

offline som traditionella industrirobotar, om så önskas. 

 

1.3 Problemformulering 
Frågeställningar innehållandes problem med att automatisera Saabs produktion i dagsläget: 

 Är det lönsamt att automatisera delar av produktionen trots att det inte handlar om masstillverkning? 

 Är det möjligt för en robot att utföra uppgifter som kräver stor fingerfärdighet? 

 Vilka modeller av robotar är lämpligast att använda? Kollaborativa eller traditionella? 

 För att en investering ska bli lönsam måste eventuellt flera tillämpningar kombineras. Hur flyttars 

roboten om dessa tillämpningar ligger på olika ställen? 

 För att en investering ska bli aktuell behöver roboten helst kunna ersätta en operatör med 40 timmar i 

veckan. Finns det tillämpningar som når detta önskemål? 

 

1.4 Syfte  
Syftet är att ge Saab förslag på tillämpningar som är möjliga att automatisera. Detta för att kunna effektivisera 

produktionen, genom att öka andelen automatiserad tillverkning. I denna rapport ligger fokus på att 

automatisera tillverkningen med hjälp av robotar. De olika tillämpningarna ska jämföras för att se vilka som är 

mest lönsamma och som frigör flest operatörstimmar.  
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1.5 Mål 
Målet är att ge Saab förslag på olika tillämpningar i produktionen som är möjliga att automatisera med en 

robot. Huvudfokus är på de kollaborativa robotarna och en sammanställning av möjliga robotar, samt förslag 

på en robot till varje utvald tillämpning, ska presenteras. 

 

1.6 Avgränsningar 
Med tanke på att det här examensarbetet endast utförs under 10 veckor behövs flera avgränsningar göras. För 

det första inspekteras inte alla stationer i produktionshallarna, endast ett urval av stationer studeras. Det 

skulle annars ta för lång tid att praktisera ute i produktionen för att kunna ta fram tillämpningar. Antalet 

möjliga tillämpningar skulle förmodligen bli väldigt många, vilket i sin tur skulle ha tagit för lång tid att studera 

mer ingående. De stationer som studeras valdes med hjälp av handledarna på Saab och samtliga ligger på den 

civila sidan av Saab (Aerostructures). Den militära sidan (Aeronautics), som också har ett visst behov av att 

undersökas om det är möjligt att automatisera en del av sin produktion trots ännu lägre takt, studeras inte 

eftersom det skulle ta för lång tid. 

Antalet robottillverkare som producerar kollaborativa robotar är vid den här tidpunkten relativt många. Det 

optimala skulle vara att besöka varje tillverkare, eller ett företag som använder robotarna, för att kunna 

inspektera dessa på nära håll och prova de olika tillämpningarna på samtliga robotar. Detta för att senare 

kunna jämföra alla mer rättvist mot varandra. Det är inte en möjlighet då det kommer ta alldeles för lång tid 

och därför läggs i princip all fokus på ett fåtal robottillverkare.  

Antalet tillämpningar är relativt många. Att undersöka samtliga tillämpningar närmre och sedan försöka 

integrera dem i produktionen är därför omöjligt med tanke på tidsramen. Därför väljs endast ett par 

tillämpningar ut som kan testas i den verkliga miljön i produktionen. 
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2 Metod 
Här beskrivs de olika tillvägagångssätt som användes under examensarbetet. Det beskrivs vad som utfördes i 

varje steg och förklaras varför det var relevant att utföra. 

 

2.1 Fallstudie 
En fallstudie handlar om hur information samlas i forskningssyfte. Det kan göras på flera olika sätt, för den här 

rapporten har praktik, studiebesök, marknadsundersökning, benchmarking och intervjuer använts.  

Fallstudie är bra att genomföra för att den genererar detaljrik empiri där den svåröverskådliga verkligheten 

speglas. Nya dimensioner kan upptäckas med fallstudier och fallstudien används för att teorin ska få växa fram 

ur empirin. Även resultatet utvecklas ur analysen för empirin. Det är oftast positivt att man är öppen för 

förändring och att man är kritisk till arbetet, eftersom det oftast leder till att arbetet blir av högre kvalitet. Det 

som eventuellt kan vara negativt med en fallstudie är att den är ovetenskaplig. Därför är det viktigt att man 

motiverar och diskuterar resultaten. (Blomkvist & Hallin 2014) 

 

2.1.1 Praktik  
Praktik bedrevs i produktionen och på lagret för att få bättre förståelse för den verksamhet som bedrivs på 

Saab Aerostructures och även för att hitta eventuella tillämpningar för robotar. Praktiken bestod av en halv 

dag vid produktionen av smådörrar och en halv dag på materialmottagning, lager och kontroll. Observationer 

gjordes, foton togs och intervjuer genomfördes för att få nyttig information. Praktik anses ge säkrare och mer 

relevant praktisk kunskap eftersom det blir en personlig erfarenhet av de arbetsuppgifter som utförs. Att få 

praktisk erfarenhet är väldigt nyttigt då det kan skilja sig mycket från vad som finns dokumenterat. Man ska 

inte stirra sig blind endast på teori. (Blomkvist & Hallin 2014) 

 

2.1.2 Studiebesök 
För att få bättre förståelse om robotar i allmänhet och för att se vilka olika typer av robotar som finns på 

marknaden, genomfördes studiebesök hos företag som tillverkar robotar. Observationer, foton och intervjuer 

var datainsamlingsmetoder som användes. Det var bra tillfällen att fråga vilka tillämpningar som robotarna 

används till idag och höra vad de tror om de tillämpningar som sammanställts. Det gjordes även besök hos 

företag och universitet som använder robotar i sin produktion och till forskning. Där kunde robotarna studeras 

under arbete och det var bra tillfällen att diskutera och fråga om tillämpningar med en opartisk källa. För mer 

ingående läsning och erfarenheter av dessa studiebesök, se kapitel 6 Utvärdering studiebesök. 

 

2.1.3 Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning genomfördes för att hitta olika tillverkare och olika modeller av robotar och då 

främst kollaborativa robotar. Bland annat har webbsidor och dokument i form av rapporter använts som 

datainsamlingsmetoder för marknadsundersökning. Detta för att i ett senare skede kunna jämföra modellerna 

mot varandra. De flesta av de robotmodeller som har tagits med i rapporten är högst relevanta för de 

tillämpningar som togs fram. Dock har vissa modeller inte börjat säljas på den europeiska marknaden och vissa 

modeller är inte lämpade för just de tillämpningar som togs fram. Dessa togs med för att visa läsaren vilka 

olika typer av kollaborativa robotar som finns på marknaden idag samt för att de eventuellt kan bli aktuella i 

ett senare skede. Om Saab kommer på fler tillämpningar där en kollaborativ robot behövs kan de fortfarande 

studera i den här rapporten vilka robotar som fanns vid tidpunkten för det här arbetet. 
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Eftersom robotar kan behövas på flera ställen i produktionen och det kanske inte blir lönsamt att köpa in en 

robot till varje station, genomfördes även en undersökning om vad det finns för lösningar när det gäller att 

förflytta en robot. Om en robot endast arbetar en kort tid per dag och skulle göra nytta på ett annat ställe kan 

det vara en bra idé att införskaffa någon form av transportmedel för roboten. Detta för att den enkelt och 

snabbt ska kunna flyttas mellan olika arbeten.  

 

2.1.4 Benchmarking  
För att strukturerat identifiera vilka tillämpningar i produktionen som är i behov av att förbättras och som kan 

tänkas automatiseras, användes en beprövad metod. Metoden som användes är en form av benchmarking. 

Enligt Rohleder och Silver (1997) är just benchmarking ett bra tillvägagångssätt för att identifiera delar i 

produktionen som behöver förbättras. Det finns flera olika former av benchmarking och de som användes i det 

här fallet är intern och extern benchmarking. 

Intern benchmarking innebär att liknande processer inom förtaget jämförs med varandra. Detta för att se vad 

som fungerar bra i respektive process och sedan kunna förbättra den ena eller till och med flera processer. 

Extern benchmarking innebär att företagets egna processer jämförs med processer inom andra företag.                                                                                                                                                

De företag som jämförs mot är oftast inom samma affärsområde där ofta liknande processer existerar. Dock är 

det också möjligt att jämföra med företag inom helt andra områden som har processer som helt skiljer sig från 

de egna, även om det då blir svårare att relatera till sina egna processer. (Codling 1995) 

 

2.1.5 Intervjuer  
Den vanligaste metoden för att få information i forskningssammanhang är med hjälp av intervjuer. Intervjuer 

genomförs för att få bättre förståelse inom ett område. Det är bra att intervjua flera personer med samma 

frågeställningar för att få en överblick om vad som verkar vara korrekt eller vilka svar som åsikter blandas in i. 

Med intervjuer kan man relativt enkelt se hur personer tänker kring olika frågeställningar. Svaret på 

frågeställningarna kan antingen tolkas som fakta eller dokumentation. Om det tolkas som fakta jämförs 

materialet med olika personer som intervjuas och se hur väl det stämmer. Om det tolkas som dokumentation 

är det synsättet man är ute efter, att inte eftersträva objektivitet. Det gäller att hela tiden vara lätt kritisk till 

vad som sägs. (Blomkvist & Hallin 2014) 

För att få nödvändig information från operatörerna i produktionshallarna genomfördes ett flertal 

ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer är väldigt öppna intervjuer utan förberedda frågor och 

kan vara bra att genomföra i början av ett projekt när man vill ha övergripande information (Blomkvist & Hallin 

2014). Ingen form av frågeformulär upprättades på förhand utan frågorna uppkom allt eftersom arbetet 

fortgick. Eftersom arbetet uträttades i närhet av produktionen var det inga problem att gå ut och ställa de 

frågor som dök upp under arbetet. Förkunskaper inom området saknades innan projektet startades och 

därmed passade ostrukturerade intervjuer in bra. 

Efterhand att projektet fortskred gick intervjuerna över till att vara mer semistrukturerade. Det innebär att 

intervjuerna fortfarande var ganska öppna men ett antal frågor och ämnen var bestämda på förhand. Detta är 

den vanligaste intervjumetoden. (Blomkvist & Hallin 2014)  

 

2.2 Investeringskalkylering 
För att kunna ge uppskattningar av vad en investering av en robot skulle komma att kosta, genomfördes 

investeringskalkyler av de tillämpningar som valts ut. Uträkningar genomfördes för att visa på kostnader och 

intäkter vad gäller både robot och tillämpning. Mejlkontakt med ekonomer på Saab och tidigare 

investeringskalkyler på liknande investeringar användes för att få fram ett så rimligt resultat som möjligt. 
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Målet med investeringskalkylerna är att räkna ut en ungefärlig payback-tid, som visar hur lång tid det kommer 

att ta innan investeringen blir lönsam. En annan viktig del av kalkylen är att visa hur många operatörstimmar 

som frigörs. I denna rapport har två olika uträkningar, som tar hänsyn till två olika sorters robotar med olika 

tillämpningar, genomförts. 

 

2.3 Källkritik  
Alla källor bör analyseras och kritiskt diskuteras om de är vetenskapligt användbara för syftet. Det kan vara 

klokt att se över vem som är författare, tänkt mottagare och framförallt vad budskapet är. Speciellt när det 

gäller vid intervjuer, kan uppgiftslämnare till exempel ha dolda budskap när det gäller vad de säger. Hänsyn 

behöver även tas till när i tiden texten är publicerad och om sändaren är beroende av omgivningen. (Blomkvist 

& Hallin 2014) 

Vid sökandet efter relevant data för robotar och lösningar för att transportera dessa, användes till största 

delen företagens egna hemsidor. Detta för att det är lättast att hitta all relevant information samlad på ett och 

samma ställe på deras hemsidor. I och med att det är tillverkarnas egna hemsidor kan informationen om 

produkterna vara förskönad då tillverkarna inte är opartiska mot sina egna (eller andra tillverkares) produkter. 

Men eftersom det mest handlar om tekniska specifikationer antogs att den information de publicerar 

stämmer. Tillverkarna bör ha mer att förlora om de blir påkomna med falsk marknadsföring än vad de har att 

vinna på att publicera falsk data. 

Till teori har akademiska tidskrifter och referentgranskade artiklar (peer review) varit huvudkällorna. Detta 

eftersom dessa artiklar granskas av andra kunniga personer inom ämnet och på grund av de krav som ställs på 

artiklarna. Genom hela examensarbetet har populärvetenskapliga källor undvikits till största möjliga mån. 

Detta eftersom de sällan, i motsats till de vetenskapliga källorna, granskas av andra kunniga personer inom 

ämnet och det huvudsakliga målet är ofta att skapa intresse istället för att tillhandahålla kunskap.  
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3 Teori 
Under denna del behandlas grundläggande information kring nödvändiga områden för rapporten.  

 

3.1 Traditionella industrirobotar 
Människan har tillverkat saker under tusentals år. Länge tillverkades och monterades allting manuellt med 

endast primitiva verktyg. Men trots att industrier med förbättrade tillverkningsprocesser, maskiner och drivna 

verktyg som underlättade arbetet växte fram under 1700- och 1800-talet och 1900-talets början, dröjde det till 

början av 1960-talet innan den traditionella industriroboten gjorde sin entré i historien. En industrirobot 

definieras av International Organization of Standardization (ISO) enligt följande: “automatically controlled, 

reprogrammable, multipurpose manipulator, programmable in three or more axes, which can be either fixed 

in place or mobile for use in industrial applications.” (SO 2016). Översatt till svenska lyder denna definition 

ungefär: automatiskt styrd, omprogrammerbar, universell manipulator, programmerbar i tre eller fler axlar, 

som antingen kan vara fast monterad eller förflyttningsbar för att användas till industriella tillämpningar. 

Studera figur 1 för att se en bild på en traditionell industrirobot.  

 

Figur 1 - ABBs första industrirobot, ASEA IRB6, som lanserades 1974 (ABB 2016a). 

Den förmodligen första installerade industriroboten Unimate (se figur 2) togs i bruk i General Motors 

produktion år 1961. Roboten levererades av ett av världens första industrirobotföretag Unimation, som 

grundades 1956 av uppfinnaren George Devol och fysikern Joe Engelberger. Unimate baserades på ett patent 

på en manipulator som Devol ansökte om 1954. Under den resterande delen av 60-talet började spridningen 

av industrirobotar långsamt att öka och nya tillämpningar upptäcktes. 1969 skrev Unimation ett avtal med det 

japanska företaget Kawasaki Heavy Industries där de kom överens att de skulle börja tillverka robotar i Japan. 

Det var då den stora boomen tog vid och många robottillverkare började dyka upp. Under 70-talet började 

dagens stora robottillverkare ABB (tidigare ASEA) och KUKA tillverka robotar. JIRA (Japan Industrial Robot 

Association) grundades 1975 och innehöll 46 företag med representanter och många stora företag runt om i 

världen visade intresse för industrirobotar. (Shimon 1999; International Federation of Robotics (IFR) 2012) 
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Figur 2 - Världens förmodligen första industrirobot, Unimate. Här visas ett exemplar som tillverkats i Japan (Kawasaki 2016). 

I figur 3 visas hur explosionsartat antalet industrirobotar har vuxit sedan 1973, då det fanns cirka 3000 robotar 

totalt som användes i produktion runt om i världen. Anledningen till ökningen var att ABB släppte den första 

roboten som var helelektrisk i stället för hydraulisk, år 1974 (ABB 2016a; IFR 2012). Roboten visas i figur 1. Att 

en robot var hydrauldriven hade varit det vanligaste sedan Unimate lanserades men efter att ABB lanserade 

sin modell tog de elektriskt drivna industrirobotarna över. Självklart förbättrades också prestandan och 

designen på industrirobotarna, vilket också var en stor bidragande orsak till boomen (ABB 2016a). Framför allt 

de senaste åren har användningen ökat kraftigt, vilket kan läsas av i figur 3 då hoppen mellan årtalen blir 

mindre. 

 

Figur 3 - Utvecklingen av antalet industrirobotar som används i världen (IFR 2012; IFR 2015). 

 

3.2 Kollaborativa robotar 
Tekniken inom robotik har haft en enorm utveckling genom åren. Robotarna har blivit snabbare, fått högre 

precision, mer komplicerat rörelseomfång och kan lyfta mer i förhållande till sin egen vikt. Men utformningen 

av robotens arbetsplats har varit sig lik under relativt lång tid. Roboten arbetar inne i en robotcell, avgränsad 

från människor med stängsel och ljusridåer för att människorna inte ska komma till skada. Det är först nu som 

man kan se en utveckling inom det här området. Robotarna kommer ut ur sina burar och samarbetar sida vid 

sida med människor för att få en mer flexibel montering eller tillverkning (Kallweit, Walenta & Gottschalk 

2015). Dessa nya robotar kallas på engelska för ”collaborative robots”, eller cobots, och den svenska 
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översättning som används här är kollaborativa robotar. Samarbetet mellan robot och människa, på engelska 

kallat Human-Robot Collaboration (HRC), kombinerar en människas flexibilitet och beslutfattande med en 

robots precision, repeterbarhet och uthållighet. Dock är det inte ett helt nytt område då det talades om cobots 

redan 1996 (Colgate, Wannasuphoprasit & Peshkin 1996) men det är först på senare år det verkligen tagit fart. 

Ursprungligen var uppgiften för de kollaborativa robotarna, enligt Paula (1997), att underlätta för 

operatörerna vid tunga lyft och jobbiga rörelser men idag är många fler tillämpningar möjliga som till exempel 

maskinbetjäning, montering och kittning. (SIS 2016) 

Anledningen till att människor kan arbeta nära dessa kollaborativa robotar är att de arbetar med en lägre 

hastighet än många traditionella industrirobotar, många modeller omges av ett mjukt skal och vaddering och 

är utformade att man inte ska kunna klämma sig på roboten. Om en kollaborativ robot stöter emot (eller är på 

väg att stöta emot) något objekt eller en människa under sitt arbete, stannar roboten automatiskt tills roboten 

blir återställt av en operatör. Det kan de göra till exempel genom att känna av moment eller använda sig av 

kapacitiva givare. De är lättare att programmera än de traditionella industrirobotarna vilket gör att en 

operatör kan programmera om roboten. På flera modeller flyttar man helt enkelt robotarmen/robotarmarna 

till önskade positioner och sparar ner de positionerna med en knapptryckning. (Bogue 2016). För att läsa mer 

om kollaborativa robotar samt se olika modeller av dessa se kapitel 5.1 Kollaborativa robotar. 

 

3.3 Kollaborativ operation 
Det är skillnad på en kollaborativ robot och en kollaborativ människa-robot operation. En kollaborativ robot är 

i sig själv säker att arbeta tillsammans med en människa tack vare dess design. Att den stannar vid kontakt 

(eller precis innan), arbetar i låg hastighet och har ett mjukt skal är exempel på egenskaper som kännetecknar 

en kollaborativ robot. En människa som arbetar tillsammans med en kollaborativ robot utför en kollaborativ 

operation, men det är viktigt att poängtera att för utförande av en kollaborativ operation krävs inte en 

kollaborativ robot. Det är fullt möjligt för en människa och en traditionell industrirobot att utföra kollaborativa 

operationer, trots att roboten i sig inte är säker för ett kollaborativt arbete. (Gerbers, Mücke, Dietrich & 

Dröder 2016; Faber, Bützler & Schlick 2015; Olsen & Johansen 2013) 

Med hjälp av diverse skyddsutrustning kan en industrirobot arbeta utanför en traditionell skyddsbur, idag finns 

till exempel vision-system som kan dela in området kring roboten i olika zoner (Michalos et. al. 2015). Följande 

exempel på hur ett fungera hör ihop med figur 4: När en operatör kliver in i den gröna zonen ges en visuell 

varning och/eller en varnande ljudsignal. När operatören når nästa zon, den gula, går roboten ner i en låg 

hastighet på 250 mm/s eller lägre för att den omedelbart ska kunna stanna när operatören äntrar den röda 

zonen, vilket är det område som roboten maximalt kan nå ut till (SIS 2011a). På det här sättet rör inte roboten 

på sig när operatören är inne i robotens arbetsområde men så fort när operatören går tillbaka till den gula 

zonen börjar roboten automatiskt att arbeta igen (i den reducerade hastigheten) utan att någon form av 

manuell återställning krävs. Roboten återgår till att arbeta i full hastighet igen när operatören når det gröna 

området. På detta sätt kan en operatör och en robot arbeta kollaborativt. Roboten utför det mesta av jobbet 

och operatören kan gå in och korrigera, kontrollera eller utföra ett visst arbetsmoment.  
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Figur 4 – Illustration av en industrirobot med ett säkerhetssystem uppdelat i olika zoner. 

 

3.4 Förflyttning av robot 
Ett alternativ för företag som har låg produktionstakt med många olika moment kan vara att kombinera flera 

tillämpningar för att utöka en robots tid under arbete. Detta kan leda till att roboten kan behöva transporteras 

mellan de olika tillämpningarna, ifall de utförs på olika stationer eller kanske till och med i en helt annan del av 

produktionen. Kollaborativa robotar är klart lättast att förflytta eftersom de är lätta att installera på en ny 

plats, de har låg vikt och de kräver inte en robotcell i samma utsträckning som en traditionell industrirobot. 

Det är dock möjligt att transportera även traditionella robotar. Det finns flera olika sätt att transportera en 

robot och dagens robotar kan transporteras både manuellt eller till och med helt automatiskt. (Voos & 

Wangmanaopituk 2013; Dang & Nguyen 2016) 

Automatisk förflyttning kan ske med en så kallad AGV (Automated Guided Vehicle eller Autonomous Guided 

Vehicle). Det är fordon som förflyttar sig, och i förlängning det eventuella objekt som den bär med sig, utan att 

en människa kontrollerar fordonet. För att veta vilken väg den ska åka och hitta dit den ska kan den använda 

sig av till exempel ledningstråd eller vision-system med kameror eller vision-system med lasrar (Miljkovic, 

Vukovic, Mitic & Babic 2013). Ett vanligt användningsområde för AGVs är vid hantering av material som i till 

exempel lager. Truckar har under flera år transporterat material till och från olika platser automatiskt 

(Martinez-Berberá & Herrero-Pérez 2010). Nu finns även möjligheten att transportera robotar automatiskt 

med hjälp av AGV mellan de olika arbetsstationerna som roboten ska arbeta vid. För mer information om 

lösningar inom automatisk förflyttning av robot och för att se några alternativ som finns på marknaden, se 

kapitel 5.3.1 Automatisk förflyttning. 

Ett annat alternativ är att helt manuellt förflytta roboten, antingen genom att bära den eller lägga den på en 

vagn och köra den till respektive arbetsstation. Eftersom de nya små kollaborativa robotarna är lätta kan de 

bäras kortare sträckor. Vid varje arbetsstation kan roboten sedan sättas på plats med en verktygsväxlare, likt 

lösningen som Chalmers har för sina UR-robotar, se kapitel 6.1.3 Chalmers. Positioneringsproblematik kan 

förekomma vid förflyttning av robot. Eftersom programmen som roboten arbetar efter är programmerade från 

vissa utgångspunkter, behöver roboten placeras så exakt som möjligt vid arbetsstationen för att operationen 

ska fungera planenligt. Det kan vara problematiskt att placera en förflyttad robot på exakt samma ställe varje 

gång. Därför har till exempel verktygsväxlare studerats för en mer exakt placering av kollaborativa robotar. 

Även OpiFlex placeringslösning har studerats, se kapitel 5.3.2 Manuell förflyttning. 
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3.5 End effector 
En robot är en väldigt flexibel källa till arbetskraft som kan utföra många olika moment och arbetsuppgifter. 

Några exempel på uppgifter som robotar utför idag är: svetsning, målning, palletering, materialhantering, 

maskinbetjäning, borrning, fräsning, limning, tätning, polering, montering och skruvning. Endast en robotarm i 

sig själv kan dock inte utföra särskilt många av dessa arbeten. Det som gör en robotarm flexibel är i själva 

verket det som sitter i änden av armen. Det processverktyg, oavsett uppgift, som fästs i änden på roboten 

kallas på engelska end-of-arm tooling (EOAT) eller end effector (Paatz 2007). End effector är den benämning 

som används i den här rapporten. 

Det finns en uppsjö av olika end effectors till olika användningsområden och även inom samma 

användningsområde. De kan styras med pneumatik, hydraulik och/eller elektricitet. Två end effectors med 

samma uppgift kan skilja sig mycket åt i utseende och vilka mekaniska principer som används. En end effector 

som ska användas för att plocka upp objekt kan till exempel använda sig av två fingrar som klämmer fast 

objektet mellan fingrarna, alltså ett gripdon (gripper) eller använda sugproppar som använder vakuum för att 

lyfta objektet (Fantoni et. al. 2014). För att se exempel på end effectors som använder olika principer för att 

plocka upp objekt, se figur 5. 

 

Figur 5 - Till vänster visas en end effector från Schmalz som använder vakuum för att lyfta objekt. Till höger visas en gripper från Schunk 
som greppar objektet mellan fingrarna (Schmaltz 2016; Schunk 2016). 

Eftersom en robot kan utföra många olika uppgifter och det finns många varianter av end effectors kan det 

vara en bra idé att snabbt kunna byta end effector, vid byte av uppgift. För det syftet finns verktygsväxlare 

(tool changer), se figur 6. Huvudenheten av verktygsväxlaren sitter på robotarmen och de end effectors som 

roboten ska kunna byta mellan har enheter monterade på infästningen av end effectorn. Alla dessa enheter 

som monteras på end effectors infästning passar huvudenheten och därför kan byte av end effector utföras på 

ett smidigare sätt. I de fall där inte verktygsväxlare används är end effectorn ofta monterad med flera 

fästelement och att demontera en använd end effector och montera nästa kan vara tidskrävande. 
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Figur 6 - En automatisk verktygsväxlare från ATI. Enheten till vänster är den som fästs på end effectorn och till höger visas 
huvudenheten som fästs på robotarmen (ATI 2016a). 

Verktygsväxlare kan vara både manuella och automatiska. Vid användning med manuella verktygsväxlare 

sköter operatören bytet av verktyg och oftast har verktygsväxlaren en låsanordning som går väldigt snabbt att 

öppna och låsa. Om bytet av verktygsväxlare ska skötas av roboten kan de automatiska verktygsväxlarna 

användas. Då sköter roboten låsning och öppning automatiskt med till exempel pneumatik. (ATI 2016b) 

 

3.6 Programmering 
Det finns flera olika sätt att programmera en robot. De som nämns här är offline-programmering, via teach 

pendant och walkthrough. Offline-programmering innebär att programmeringen utförs med en datorbaserad 

mjukvara och är den vanligaste programmeringsformen för industrirobotar. Offline-programmering har en 

kostnadseffektiv fördel jämfört med andra typer av programmering. Tiden det tar för ett produktionsstopp (till 

följd av programmering) för en robot kan reduceras till 85 % om offline-programmering används, för små 

volymer (Wittenberg 1995). Det är enbart under tiden som programmet överförs till roboten från datorn som 

det behöver vara produktionsstopp. Programmeringsmetoden är även säkrare för operatörerna och det går 

snabbare att introducera en ny robotcell med ett förinstallerat program. Däremot är själva programmeringen 

relativt komplicerad och det krävs god kunskap för offline-programmering. Det går att skriva programmet både 

i skrift och i grafiskt typsnitt, se figur 7 och 8. Offline-programmering gör att roboten kommer positioneras 

med god precision och repeterbarhet. Dock bestämmer inte programmet hur roboten kommer röra sig mellan 

punkterna, utan det bestämmer roboten. Eftersom det kan uppstå problem beroende på vilken väg roboten 

tar behövs en simulering av robotprogrammet göras i en virtuell robotcell. Att simulera virtuellt tillåter att 

arbetet kan fortsätta som vanligt eftersom programmet inte behöver testas med roboten i verkligheten. 

(Wittenberg 1995) 

 

 

Figur 7 - Skriftligt språk inom programmering (Ribeiro 2016). 



15 
 

 

Figur 8 - Grafiskt typsnitt inom programmering (Ribeiro 2016). 

 

Ett annat sätt att programmera en robot är med hjälp av dess teach pendant. Teach pendant gör att det går att 

styra roboten online med mängder av funktioner och olika koordinatsystem. Se figur 9 för en bild av en teach 

pendant. Roboten och teach pendant är sammankopplade och roboten rör sig i realtid enligt operatörens 

instruktioner, via teach pendanten. Operatören styr roboten till de punkter som krävs och sparar ner dem via 

teach pendanten. Programmeringsmetoden är enkel men tar tid att utföra. Detta leder till produktionsstopp 

eftersom roboten används under hela programmeringstiden. Denna metod är inte heller alltid lika precis som 

eventuellt kan krävas. (Wittenberg 1995) 

 

Figur 9 - Figuren visar hur en teach pendant från Yaskawa ser ut (motoman 2016). 

Den kanske lättaste programmeringsmetoden kallas för walkthrough. Denna metod går ut på att operatören 

tar tag i roboten och flyttar roboten den väg som operatören vill att roboten ska röra sig. Roboten scannar och 

sparar koordinaterna för att sedan spela upp rörelsen som roboten precis blivit lärd. Det går att justera 
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hastigheten trots att programmeringshastigheten är låg. Denna metod används främst bland kollaborativa 

robotar. Men den kan även användas vid industrirobotar, då bör operatören dock passa sig på grund av att 

robotens säkerhetsutrustning måste avaktiveras under programmeringen. (Gupta & Arora 2007) 

 

3.7 Standarder och riskanalys 
Vid en installation av en robot måste alltid operatörernas säkerhet säkerställas. Detta uppnås genom att följa 

gällande regelverk och standarder samt att en riskanalys genomförs. Som nämnts tidigare är de kollaborativa 

robotarna i sig själva säkra att arbeta med. De följer gällande maskindirektiv och standarder. Men eftersom 

roboten ska utföra någonting måste arbetet, end effectorn och arbetsmaterialet tas i beaktning. Det finns 

sedan början av 2016 en standard för kollaborativa robotar (SIS 2016) som kompletterar standarderna som 

behandlar industrirobotar och underlättar införandet av kollaborativa robotar i produktionen. De standarder 

som behandlar industrirobotar, ISO 10218-1:2011 och ISO 10218-2:2011, nämner endast kort kollaborativa 

robotar och därför krävdes det en ny standard när användningen av kollaborativa robotar ökat. ISO 10218-

1:2011 behandlar själva roboten och ISO 10218-2:2011 behandlar robotsystemet och integreringen av roboten 

(SIS 2011a; SIS 2011b). (Fast-Berglund, Palmkvist, Nyqvist, Ekered & Åkerman 2016) 

Ovanpå dessa standarder ska en installation av en robot, inom EU, även följa EU:s säkerhetskrav 

(Maskindirektivet) för att kunna CE-märkas (EUR-Lex 2006). En riskanalys ska, enligt Gopinath och Johansen 

(2016) genomföras för att hitta alla eventuella faror och risker med installationen och arbetet. Detta för att 

kunna åtgärda dem genom att till exempel eliminera risken genom att avskärma vissa arbetsmoment eller 

hitta ett annat sätt att genomföra arbetet på, så risken aldrig uppstår. 
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4 Inventering och analys av potentiella tillämpningar  
Här presenteras olika tillämpningar som anses möjliga att automatisera. 

 

4.1 Praktik 
I produktionen studerades arbetsmomenten för fyra stycken smådörrar tillsammans med arbetsledare för 

respektive dörr. Dörrmonteringen är indelad i två arbetslag där det ena producerar Crew Escape Door (CED), 

Forward Electrical Equipment Access Door (FEEAD) och After Electrical Equipment Access Door (AEEAD). Det 

andra arbetslaget producerar Bulk Cargo Door (BCD). Samtliga dörrar har en produktionstakt på tre dörrar per 

vecka men arbetssättet för respektive arbetslag skiljde sig en hel del åt. Däremot kommer takten höjas till fyra 

dörrar i veckan inom en snar framtid. 

Det arbetslag som producerar CED, FEEAD samt AEEAD tillverkar dörrarna på respektive dörrstation. Två 

operatörer hjälps åt att tillverka hela dörren, från början till slut, på en och samma plats. Kort beskrivet 

tillverkas samtliga dörrar, även om de skiljde sig en del åt, enligt följande: förarbete, montering, tätning, 

målning och tvättning av eventuellt spill av tätningsmedel eller färg. Därefter skickas den till nästa station som 

är kontroll hos arbetsledaren innan de paketeras och lagerläggs. 

Det andra arbetslaget som tillverkar BCD delade upp arbetet i en monteringslina. Arbetet delas upp i fem 

stationer där en person utgör den första stationen där förarbete med ramen till dörren utförs. Efter det sätts 

ramen upp på skinnet (själva väggen på dörren som alla delar monteras på) i en jigg där två stycken montörer 

monterar ihop dörren, applicerar tätning i sammanfogningar samt tvättar bort eventuellt spill av 

tätningsmedel.  Efter det sätts dörren upp i en annan jigg där fästelementen tätas. När tätningsmedlet torkat, 

målas det över med färg för att smuts inte ska fastna i tätningsmedlet och för att få samma färg som dörren. 

Nästa station är fräsning där den del av fästelementen som sticker ut på utsidan av dörren fräses ner. Sedan 

skickas dörren till sista stationen där kontroll och eventuellt efterarbete och förbättringar genomförs. 

På lagret var flödet inte det mest optimala. Godsmottagningen var rörig och innehåller långa 

transportsträckor. Det är lämpligt att se över hela lagret, dock mer som ett eget examensarbete. Dock finns 

några tillämpningar som är möjliga att automatisera även som det ser ut i dagsläget. 

 

4.2 Framtagna tillämpningar 
Dessa tillämpningar togs fram genom att studera produktionen. Arbetsmomenten som genomförs för 

respektive tillämpning studerades när operatörerna arbetade. Under tiden rådfrågades operatörerna om det 

var något/några speciella moment som de helst såg att en robot skulle kunna utföra åt dem. Tillämpningarna 

som tas upp här är en blandning av tillämpningar som operatörerna föreslog, som togs fram under praktiken i 

produktionen samt förslag från våra handledare på Saab. 

 

4.2.1 Bulk Cargo Door - Tätning 
Tätning med tätningsmedel används på dörren för att skydda utsatta punkter mot korrosion. Vid BCD 

appliceras detta tätningsmedel vid alla fästelement som sammanfogar antingen aluminium med aluminium 

eller aluminium med komposit. De fästelement som sammanfogar komposit med komposit behövs inte tätas.  

Appliceringen av tätningsmedlet utförs helt manuellt vid en egen jigg (station). Det är ett relativt omfattande 

arbete som tar ungefär tre timmar för en erfaren arbetare. Det är väldigt noga med att spill inte får 

förekomma eller att appliceringsområdet blir större än nödvändigt. All eventuell spill eller klet ska tvättas bort. 

Se figur 10 för korrekt tätning av fästelement. 
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En robot skulle kunna sköta denna applicering av tätningsmedel (förutom de mest svåråtkomliga 

fästelementen). Vid manuellt arbete används en pensel. Då det skulle vara svårt att fastställa att roboten gör 

ett tillräckligt bra jobb med en pensel skulle ett alternativt verktyg behöva tas fram. Vid LCD (Large Cargo 

Door) används ett rör med skumgummi, som kallas ”duttare”, som doppas i tätningsmedel och sedan placeras 

ovanpå ett fästelement. Om en liknande lösning för roboten tas fram skulle det kunna lösa problemet.  

Utmaningar med den här tillämpningen är: 

 Att det är väldigt noggrant med att spill inte får förekomma. Detta skulle kunna lösas genom att en 

arbetare tvättar efter roboten, precis som en operatör gör efter sig idag. Roboten skulle inte få vara 

allt för slarvig så att tvättiden tar för lång tid. 

 Det är väldigt noggrant med att tillräckligt tätningsmedel appliceras och täcker fästelementen 

ordentligt. Detta för att inga luftbubblor får förekomma.  

 Fästelementen har varierande storlek, vilket skulle innebära att en operatör skulle behöva byta 

verktyg på roboten, om inte en verktygsväxlare kan användas till det också. Dock bör detta inte vara 

särskilt tidskrävande. 

 Att det är trångt och på flera ställen väldigt svåråtkomligt. En arbetare skulle kunna ta de svåraste 

punkterna medan roboten gör den största delen av arbetet. 

 Storleken på dörren gör att vissa robotar utesluts direkt för denna tillämpning, då roboten måste ha 

en räckvidd på över 1200 mm. Detta för att nå alla fästelement som ska tätas. 

Fördelar/möjligheter med den här tillämpningen är: 

 Det finns utrymme för att installera en robot vid dagens station. 

 Om den här tillämpningen skulle vara framgångsrik finns det flera andra liknande tillämpningar i 

produktionen. 

 Verktyget/penseln är relativt lätta saker för en robot att lyfta (robotens lyftförmåga bör inte vara en 

begränsande faktor). 

 

Figur 10 – Ett korrekt tätat fästelement. Denna tätning sker idag med pensel. 

 

4.2.2 Bulk Cargo Door – Målning 
Alla fästelement som tätats med tätningsmedel ska efter att de torkat, målas över. Vissa fästelement målas till 

och med två gånger. Även vissa fästelement som inte tätats ska målas vilket innebär att målningen är ett 

väldigt tidskrävande moment. All målning utförs helt manuellt med pensel. Att införa en robot som sköter 

målningen eller i alla fall en viss del av målningen är därför önskvärt. Se figur 11 för exempel på målade 

fästelement. 

Utmaningar med den här tillämpningen är: 
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 Få roboten att täcka fästelementen med tillräckligt med färg och samtidigt inte spilla för mycket färg 

som senare måste tvättas bort. 

 Om färgen ska sprayas måste den eventuellt spädas ut med någon form av lösningsmedel, vilket kan 

leda till att operationen måste ske i en skyddad miljö. 

Fördelar med den här tillämpningen är: 

 Det finns redan befintliga robotsystem som är programmerade att måla med sprutpistoler som till 

exempel airbrush. Färgstrålen från en pistol kan vara väldigt koncentrerad vilket bör innebära minimalt 

med spill och rinnande färg. 

 Precis som med tätningen är det ett moment som finns på många ställen i produktion och skulle det gå 

att automatisera finns det möjlighet att implementera lösningen även där. 

 

 

Figur 11 – De fästelement som är övermålade med grön färg har målats med pensel. 

 

4.2.3 Bulk Cargo Door – Fräsning 
Fräsningen utförs genom att en operatör manuellt fräser delar av fästelementen med ett fräsverktyg. För att få 

en uppfattning av hur fästelementen ser ut och hur mycket de sticker ut innan fräsning, se figur 12. Vanligtvis 

sticker fästelementen ut 1,7 – 1,9 mm från framsidan av dörren. Fräsverktyget idag känner av när det når en 

plan yta (i detta fall dörren) som gör att fräsningsoperationen för just det fästelementet är klart. Detta arbete 

tar ungefär två timmar för en erfaren arbetare. Det är ett monotont (ca 200 fästelement på varje dörr fräses) 

och med tanke på hur lång tid det tar, ett ganska tungt arbete. Fräsverktyget som används väger ungefär 2,9 

kg och vid fräsning roterar och oscillerar verktyget, vilket gör att det är ansträngande att hålla verktyget stabilt. 

Anledningen till att fräsverktyget roterar är att den del som ska fräsas består av titan och därför blir det ett 

stort motstånd. Det krävs även arbete i flera olika höjder som kan göra det besvärligt för operatören. Här finns 

det stora möjligheter att integrera någon form av robot som kan sköta fräsningen.  

Utmaningar med den här tillämpningen är: 

 Lönsamhet – om fräsningen tar ungefär två timmar med en robot per dörr och det endast produceras 

tre dörrar per vecka skulle det bli alldeles för mycket outnyttjad tid för att investeringen skulle vara 

lönsam. Utmaningen är då att försöka hitta andra moment som roboten kan utföra mellan 

fräsningsoperationerna. 

 End effector – ta reda på om det finns något processverktyg för roboten som liknar det de använder 

vid manuell fräsning. 

 Riskanalys – är det möjligt att låta en kollaborativ robot utföra fräsningen. Alltså om det är möjligt att 

låta en robot sköta en fräs utan att behöva ha en säkerhetsbur runt roboten och eventuellt andra 

säkerhetsåtgärder. Alternativt skulle en traditionell industrirobot kunna utföra arbetet. Dock blir det 

då en högre installations- och programmeringskostnad. 
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 Vilka krafter krävs för att hålla fräsen stabil, för att få ett bra resultat? Är en kollaborativ robot 

tillräckligt stabil eller krävs en mer robust industrirobot? 

Fördelar/möjligheter med den här tillämpningen är: 

 Operatörerna är positivt inställda till att låta en robot sköta detta krävande arbete. 

 Fräsningen ser alltid likadan ut. Det är samma sorts dörr med samma sorts fästelement som ska fräsas 

varje gång. 

 

 

Figur 12 - Den utstickande delen av fästelementen, på utsidan av dörren fräses bort. 

 

4.2.4 Skevroder – Shimsning 
Shims är ett flytande medel som används för att eliminera glapp mellan två delar. Det gör att det blir tätt 

mellan delarna utan att det bildas några luftbubblor eller luftfickor samt att delarna monteras på samma sätt 

varje gång, oavsett om ytorna emellan har små variationer. Det hjälper även till att hålla delarna på plats till 

dess att de fästs ordentligt med fästelement. Artiklarna som shimsas är så kallade hinge- och jack-artiklar som 

efter shimsningen monteras på skevroder. På varje skevroder ska fem stycken hinge-artiklar och två stycken 

jack-artiklar monteras. Ingen av de sju artiklar är identisk med en annan, vilket gör att sju olika program för 

roboten kommer krävas. Först behandlas shimset till lagom viskositet. Sedan penslas shimset på tre sidor av en 

artikel med hjälp av en träspatel innan artikeln monteras på skevrodret. Se figur 13 för att se en artikel som 

har shimsats av montören. För tillfället produceras 24 stycken skevroder i veckan, vilket innebär att 120 hinge-

artiklar och 48 jack-artiklar shimsas varje vecka. Det tar cirka tio minuter att shimsa alla artiklar till ett 

skevroder vilket gör att shimsningen tar cirka en timme om dagen. Om shimset råkar hamna på kroppen eller 

på kläderna är det i princip omöjligt att tvätta bort. Det är inte särskilt hälsosamt att få shims på huden 

eftersom kroppen kan absorbera kemikalierna. Sett ur ett arbetsmiljöperspektiv är det önskvärt att kunna 

automatisera shimsningen. Eftersom det är många artiklar i veckan som ska shimsas kan det löna sig att 

automatisera processen, framförallt eftersom takten kommer öka till 26 skevroder inom ungefär ett halvår. 

Det är även möjligt att takten kommer öka ytterligare längre fram i tiden. 

Utmaningar med den här tillämpningen är: 

 Att få roboten att hitta shimset i burken för att sedan bre ut medlet på en artikel. Detta eftersom ifall 

roboten skulle göra likadant som de gör manuellt idag kommer nivån i burken sjunka efter varje 

applicering. En automatiserad dispensering av shimset kan lösa det problemet.  

 Att få roboten att applicera ett jämnt lager med shims över artiklarna. 

Fördelar med den här tillämpningen: 

 Artiklarnas tre sidor liknar varandra och rörelsen för roboten upprepas någorlunda för dessa tre sidor 

på varje artikel, eftersom att artiklarna är så pass lika. 

 Det är relativt många artiklar per vecka som shimsas. 
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Figur 13 - En shimsad artikel som är klar att monteras på skevrodret. 

 

4.2.5 Lager – Tavelkittning 
Vid kittningen fästs artiklar som behövs till en viss monteringsstation på tavlan, för att sedan skicka den kittade 

tavlan till monteringsstationen. Detta kallas tavelkittning och det utförs på Saab helt manuellt. Fem tavlor 

kittas dagligen för att sedan fraktas ner till produktionen av skevroder där montörerna använder delarna som 

kittats till monteringen. Tavlorna kittas alltid på samma sätt och på samma plats, varje dag och tar ungefär en 

timme per dag att utföra arbetet. För att få en överblick av hur en färdigkittad tavla ser ut, se figur 14. 

Utmaningar med den här tillämpningen är: 

 Infästningarna på tavlan skulle behöva bytas ut då de gummiband som för tillfället används skulle göra 

det onödigt svårt för en robot att fästa artiklarna på tavlan. 

 Det är trångt mellan hyllorna där artiklarna ligger vilket skulle göra det onödigt svårt eller omöjligt för 

en robot att kunna hämta artiklarna. Det innebär att stationen kommer behövas göras om. 

 Materialet behöver placeras på samma sätt varje gång i lådorna för att roboten ska greppa artiklarna 

likadant varje gång. I dagsläget ligger artiklarna oordnat i lådorna. En alternativ lösning är att ett 

vision-system införskaffas. 

 Det är så pass långa avstånd mellan lådorna med artiklar att få robotar har tillräcklig räckvidd för att 

kunna hämta samtliga artiklar. 

 Hitta andra tillämpningar för roboten eftersom det skulle vara en för stor investering om roboten 

skulle stå stilla resten av dagen efter att ha kittat klart sina fem tavlor. 

Fördelar/möjligheter med den här tillämpningen är: 

 Monotont arbete som ser likadant ut varje gång. 

 Inga tunga artiklar vilket innebär att robotens maximala lyftförmåga inte kommer vara en avgörande 

faktor. 

 Gott om plats för att bygga om hyllorna så att både avståndet mellan hyllorna kan göras större samt 

att avståndet mellan lådorna kan göras mindre. 

 En relativt vedertagen pick and place-operation som det finns många exempel att studera i 

verkligheten. 
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Figur 14 – Som en kittad tavla ser ut i dagsläget. 

 

4.2.6 Lager – Kontroll 
Uppackning av artiklar tar i dagsläget alldeles för mycket tid för kontrollanterna. Samtliga artiklar som Saab 

köper in ska kontrolleras, för hand, av en kontrollant. Eftersom Saab har som krav på sina underleverantörer 

att produkterna de köper in ska vara felfria, paketeras de flesta artiklar individuellt. Det innebär att i en låda 

som innehåller till exempel 200 brickor till fästelement, är varje bricka inpackad i flera lager bubbelplast och 

flera varv tejp. Detta leder till stora mängder inkommande förpackningar i godsmottagningen som väntar på 

att kontrolleras. Det i sin tur leder till att det är rörigt och kan verka ostrukturerat. 

För att kunna bli kontrollant behövs minst ett års erfarenhet på Saab och en hel del utbildning. Deras tid är 

med andra ord för värdefull för att till största del slösas bort på att paketera upp artiklar. En robot som kan 

hjälpa till med att packa upp artiklarna hade varit till stor hjälp. 

Utmaningar med den här tillämpningen är: 

 Inpackningen av två artiklar är aldrig identisk. Att programmera en robot att utföra uppackningen 

skulle vara väldigt komplicerat. Det skulle också vara tidskrävande att hela tiden programmera om 

roboten när en ny typ av artikel ska packas upp. 

 Roboten skulle förmodligen vara tvungen att skära upp en del tejp. En stor risk som medföljer skulle då 

vara att roboten skadar artikeln. En robot med ett skärande verktyg kräver säkerhetsutrustning och 

kan omöjligt arbeta sida vid sida med en kontrollant (även om det är en kollaborativ robot). 

Fördelar/möjligheter med den här tillämpningen är: 

 Väldigt tidsbesparande för kontrollanterna som har fullt upp med att kontrollera artiklarna. 
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4.2.7 Automatisering av lager 
Lagret är utspritt över en stor yta. Mycket av det lagerlagda materialet ska kittas och föras vidare till 

arbetsstationer för montering. Idag går arbetare runt i lagret och placerar artiklarna på vagnar och skickar ut 

dessa till monteringsstationerna. Detta hade varit bra att se över och effektivisera. Ett alternativ för att öka 

andelen automatiserad lagerhållning är att införskaffa lagermoduler. Då kan alla detaljer läggas på ett 

standardiserat sätt för varje kit, i ett eget fack i modulen. Då kan en robot sköta all kittning och samverka med 

lagermodulen för att hämta rätt fack med artiklar. En operatör skulle sedan kunna sköta transporten av 

vagnarna till monteringsstationerna. 

   Utmaningar med den här tillämpningen är: 

 Krävs mycket planering för att göra om hela lagret. 

 Stora investeringar med automatiska lagermoduler. 

Fördelar/möjligheter med den här tillämpningen är: 

 Effektivisering av lagret kommer generera i stora förbättringar. Det kommer finnas mer golvyta till 

annat och det kommer inte krävas lika mycket personal på lagret. 

 Operatörerna kommer kunna arbeta med annat än kittning.  

 Det kan komma att bli ett bättre flöde för hela lagerprocessen.  
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5 Inventering av potentiella robotar och förflyttningsalternativ 
Här presenteras resultaten av de marknadsundersökningar som genomförts. 

 

5.1 Kollaborativa robotar 
Här presenteras den information om de kollaborativa robotarna som togs fram under 

marknadsundersökningen. Relevant data och lite bakgrundsinformation finns att läsa om varje robot. För en 

sammanställning med den viktigaste informationen i tabellform för snabb översikt, se Bilaga 1. 

 

5.1.1 YuMi 
YuMi är en kollaborativ robot från ABB. Det är en tvåarmad robot (se figur 15), vilket utmärker den i 

jämförelse med dess konkurrenter som alla (förutom Baxter och NEXTAGE) är enarmade. Varje arm har sju 

DOF (Degrees Of Freedom) vilket ger roboten 14 DOF totalt. Med DOF menas antalet rörliga axlar. Det är en 

väldigt precis robot med en repeterbarhet på +/- 0,02 mm med en maximal verktygshastighet på 1500 mm/s. 

Den har dock en relativt låg lyftförmåga på endast 0,5 kg per arm. Ett argument ABB har för den låga vikten är 

att de inte tycker att den verkligen är kollaborativ om den kan hantera för stora vikter (om den till exempel 

skulle tappa lasten) samt att det i så fall skulle krävas högre moment för att stoppa roboten. YuMi är främst 

framtagen för att hantera elektronik och därmed anser de att ingen högre lyftförmåga krävs. Namnet kommer 

ifrån engelskans ”you and me”, som översätts till ”du och jag”, vilket kommer ifrån att roboten och operatören 

kan arbeta sida vid sida. YuMi har en räckvidd på 559 mm per arm och väger 38 kg. Styrskåpet är inbyggt i 

kroppen på roboten för att göra den enkel att förflytta och installera. Det enda som krävs för installation är ett 

uttag på 100-240 V och sedan kopplar man ihop roboten med dess teach pendant (som är en touch pad) 

genom ett lokalt nätverk. (ABB 2016b; ABB 2016c) 

YuMi har vadderade armar för att en person som kommer i dess väg inte ska skada sig och lederna är 

utformade på så sätt att en person inte ska kunna klämma sig. Den avbryter sin uppgift när den får fysisk 

kontakt med något föremål/någon person som uppgår till ett visst moment i en axel och fortsätter sitt arbete 

först när operatören startar den via teach pendant. YuMi lanserades i april 2015. (ABB 2016b; ABB 2016c) 

 

Figur 15 - ABBs tvåarmade kollaborativa robot YuMi (ABB 2016d). 

 

5.1.2 Roberta P40, P80 och P120 
Roberta är en enarmad robot som utvecklades av den tyska tillverkaren Gomtec och som lanserades i tre olika 

storlekar sommaren 2014. Figur 16 visar Roberta i Gomtecs version, ABB har sedan övertagandet bytt 

standardfärgen till ABBs grå färg (se YuMi i figur 15).  



26 
 

Våren 2015 köptes Gomtec upp av ABB och Roberta blev således ABBs andra kollaborativa robotmodell. 

Gemensamt för de tre modellerna är att de har 6 stycken DOF och en repeterbarhet på +/- 0,1 mm. Den 

minsta robotarmen, P40, har en räckvidd på 600 mm, lyftförmåga på 4 kg och väger 14,5 kg. Mellanmodellen 

P80 har en räckvidd på 800 mm, lyftförmåga på 8 kg och väger 19,5 kg. Den största modellen, P120, har en 

räckvidd på 1200 mm, lyftförmåga på 12 kg och väger 30,5 kg. (Alpman 2015; Bélanger-Barrette 2014) 

 

Figur 16 - Roberta som utvecklades av Gomtec, köptes upp av ABB 2015 (roboticsupdate 2016). 

 

5.1.3 Universal Robots 3, 5 och 10 
Universal Robots (UR) är en dansk robottillverkare som tillverkar tre olika modeller. Samtliga modeller visas i 

figur 17. De är i grunden likadana men de är olika stora och kan hantera olika vikter. UR3 är den minsta 

robotarmen, den har en räckvidd på 500 mm, en maximal lyftförmåga på 3 kg och väger 11 kg. UR5 är 

mellanalternativet, den har en räckvidd på 850 mm, en maximal lyftförmåga på 5 kg och väger 18,4 kg. UR10 

är den största varianten, den har en räckvidd på 1300 mm, en maximal lyftförmåga på 10 kg och väger 28,9 kg. 

UR3 har oändlig rotation i slutleden medan UR5 och UR10 endast kan rotera 180⁰ åt respektive håll (360⁰ 

totalt). Samtliga robotar har 6 DOF, en maximal verktygshastighet på 1000 mm/s och en repeterbarhet på +/- 

0,1 mm. Redan 2009 lanserades den första roboten, UR5, på marknaden. UR10 tillkom år 2012 och UR3 

lanserades 2015. (Universal Robots 2016a; Universal Robots 2016b; Universal Robots 2016c) 

Precis som för YuMi stannar robotarmarna vid fysisk kontakt, visserligen krävs något högre moment. De kan 

även programmeras att arbeta i en reducerad hastighet när en människa finns i dess arbetsområde och återgå 

till normal hastighet när människan har lämnat detta område. Till skillnad från YuMi har Universal Robots 

robotarmar, likt mer traditionella robotar, ett externt styrskåp. (Universal Robots 2016a; Universal Robots 

2016b) 

 

Figur 17 - Universal Robots kollaborativa robotar, från vänster till höger: UR3, UR5 och UR10 (Universal Robots 2016d). 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzvb2zYjMAhVJCSwKHXijBz0QjRwIBw&url=http://www.roboticsupdate.com/2015/05/abb-positions-roberta-alongside-yumi-with-gomtec-acquisition/&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNGUnXAK6RPAHIGiLln3fmaqEcSGRA&ust=1460533598793144
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVkOGhzojMAhULEiwKHb7jDnsQjRwIBw&url=http://www.universal-robots.com/products/help-me-choose/&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNGjQUIEyR5nr1kvac3W4PdpaGSiIA&ust=1460533724447402
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5.1.4 LBR iiwa R800 och R820 
Den tyska robottillverkaren KUKAs kollaborativa robotar LBR iiwa R800 och R820 är även de enarmade. De 

lanserades år 2013 (KUKA 2016a). LBR är tyska och står för Leichtbauroboter vilket översätts till lättviktsrobot 

och iiwa är en engelsk förkortning som står för ”intelligent industrial work assistant”, vilket ordagrant översätts 

till ”intelligent industriell arbetsassistent”. Gemensamt för de två modellerna är att de har 7 DOF vilket tillåter 

ett större rörelseomfång än motsvarande robotar med 6 DOF. De två modellerna är väldigt lika 

utseendemässigt (se figur 18) men vikterna som de kan hantera skiljer sig faktiskt väsentligt åt. Den mindre 

modellen R800 har en lyftförmåga på 7 kg, maximal räckvidd på 800 mm, en repeternoggrannhet på +/- 0,1 

mm och väger 22,3 kg. Den större modellen R820 kan hantera dubbelt så mycket vikt som R800, det vill säga 

14 kg. Den har en maximal räckvidd på 820 mm, en repeternoggrannhet på +/- 0,15 mm och väger 29,5 kg. 

Liksom de flesta andra kollaborativa robotar känner iiwa av momentet på sina DOF och stannar när momentet 

blir för stort, med andra ord när den har stött emot något objekt, en människa eller om den hanterar för tunga 

vikter. (KUKA 2016b) 

 

Figur 18 - KUKAs kollaborativa robotar iiwa, till vänster R800 och till höger R820 (publiteconline 2016). 

 

5.1.5 Franka Emika 
Franka Emika är en kollaborativ robot från det relativt nystartade företaget KBee, se figur 19. Det är ett tyskt 

företag som grundades 2013 i München och som har uppbackning från en av branschens största tillverkare i 

och med att företagets största ägare är KUKA (Franka 2016a). Franka introducerades den 23 april 2016 och 

visades upp för första gången den 25 april 2016 under Hannover-mässan. Det är den billigaste roboten av de 

som jämförs i den här marknadsundersökningen, med ett baspris, där robotarm, styrskåp och teach pendant 

ingår, på endast 9 900 € (cirka 92 000 SEK). Trots det låga priset är Frankas tekniska specifikationer jämförbara 

med andra kollaborativa robotar i samma storlek. Den har 7 DOF, kan lyfta upp till 3 kg, en räckvidd på 800 

mm, en repeterbarhet på +/- 0,1 mm och väger 18,5 kg. Den har verktygshastighet på hela 2000 mm/s, vilket 

är dubbelt så hög hastighet jämfört med Universal Robots robotar. Precis som flera andra kollaborativa 

robotar har Franka momentgivare i alla sina DOF och stannar när momentet blir för högt, det vill säga när den 

har stött emot något objekt, en människa eller om den försöker lyfta en för hög vikt. (Franka 2016b, Franka 

2016c) 
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Figur 19 - Franka Emika tillverkas av företaget KBee som har KUKA som största investerare i företaget (Franka 2016d). 

 

5.1.6 Sawyer 
Sawyer är en enarmad robot från den amerikanska tillverkaren Rethink Robotics, se figur 20. Den lanserades 

2015 som Rethink Robotics andra kollaborativa robot (Rethink Robotics 2016a). Det är en rörlig robot som kan 

utföra komplicerade rörelsemönster då den har 7 DOF. Den har den längsta räckvidden av robotarmarna med 

7 DOF med en räckvidd på 1260 mm. Repeterbarheten är +/- 0,1 mm, den kan hantera en vikt på 4 kg och 

väger 19 kg. (Rethink Robotics 2016b) 

 

Figur 20 - Rethink Robotics enarmade robot Sawyer (Rethink Robotics 2016c). 

 

5.1.7 Baxter 
Baxter (figur 21) var den första roboten som tillverkades av Rethink Robotics. Den lanserades 2012 för den nya 

marknaden för kollaborativa robotar (Rethink Robotics 2016a). Några tillämpningar som Baxter har använts till 

är: kittning, paketering, materialhantering och maskinbetjäning. Det är en tvåarmad robot som, precis som 

YuMi, totalt har 14 DOF (7 per arm). Den har en maximal lyftförmåga på 2,2 kg, en räckvidd på 1210 mm men 

är i jämförelse med sina konkurrenter en ganska tung robot med sina 74 kg. Ett frågetecken angående Baxter 

är dess repeterbarhet. I specifikationen på Rethink Robotics hemsida finns inget värde på repeterbarheten. 

(Rethink Robotics 2016d; Rethink Robotics 2016e) 
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Figur 21 - Rethink Robotics första robot: Baxter (Rethink Robotics 2016e). 

 

5.1.8 NEXTAGE 
NEXTAGE är en människoliknande robot från den japanska robottillverkaren KAWADA Robotics. Utseendet, 

som kan studeras i figur 22, skiljer sig från de andra kollaborativa robotar som tas upp här. Namnet kommer 

från att den är en ”next generation industrial robot”, vilket betyder ”nästa generations industrirobot”. 

Roboten lanserades 2009 (KAWADA Robotics 2016a). Det är den kollaborativa robot med flest DOF, utav de 

som jämförts i den här rapporten, med 15 stycken. Den har dock bara 6 DOF per arm och av de resterande är 2 

för nacken och 1 i midjan. Lyftförmågan är 1,5 kg per arm (3 kg totalt) och den har den näst bästa 

repeterbarheten på +/- 0,03 mm (endast YuMi är bättre med +/- 0,02 mm). Själva roboten väger 29 kg men 

tillsammans med styrskåpet som roboten sitter fast på blir totalvikten 130 kg. Den ska dock enligt tillverkaren 

vara enkel att förflytta då styrskåpet är utrustat med hjul. Den är utrustad med kameror på både huvudet och 

båda armarna. Den på huvudet läser av omgivningen och positioner för roboten medan de på armarna läser av 

armarnas positioner. (KAWADA Robotics 2016b) 

 

Figur 22 - Den människoliknande roboten NEXTAGE (KAWADA 2016). 

 

5.1.9 CR-35iA 
Det japanska robotföretaget Fanuc tillverkar den starkaste samverkande roboten som jämförs här med en 

lyftförmåga på 35 kg. Den heter CR-35iA, se figur 23, som har både räckviddscertifieringar och 

säkerhetscertifieringar. Roboten kan avlasta människan med tunga lyft och komplicerade positioneringar inom 

olika branscher. Med detta kan människan utnyttja sin yrkesskicklighet med arbete som kräver det. Den 

kollaborativa roboten har mjuka gummiskal och kraftsensorer som gör att operatören är säker och inte kan 

skadas. Dessutom är det i princip omöjligt att klämma sig på roboten. Att människor och robotar arbetar sida 

vid sida gör att arbetet blir effektivare, snabbare och säkrare. CR-35iA kan puttas bort av operatören ifall den 

kommer för nära. Ingen specialprogrammering eller komplicerade språk krävs. Standardlösningar finns som 

underlättar upplärningen av roboten. Lämpliga tillämpningar för CR-35iA är repetitiva arbeten inom bland 



30 
 

annat fordons-, förpacknings-, distributions- och metallbearbetningsbranschen. Det finns även sensorer som 

gör att CR-35iA kan se och därmed göra mer avancerade arbeten. CR-35iA har 6 DOF, väger 990 kg, har en 

räckvidd på 1813 mm och en repeterbarhet på +/- 0,08 mm. Eftersom roboten kan lyfta 35 kg och väger så 

pass mycket leder det till att CR-35iA enbart har en verktygshastighet på 250 mm/s. Däremot om man 

installerar säkerhetssensorer kan roboten uppnå en hastighet på 750 mm/s. (Fanuc 2016a). 

 

Figur 23 - CR-35iA är en av de starkaste kollaborativa robotarna i världen (Fanuc 2016b). 

 

5.1.10 HC10 
Yaskawa har nyligen visat upp deras första kollaborativa robot, HC10 (se figur 24). Den ska lanseras under 

Automatica-mässan i München i år (2016) och än så länge finns det inte speciellt mycket information kring 

denna tillgänglig. Dock verkar den fungera ungefär som Fanucs CR-35iA. Det yttre skalet på roboten är täckt i 

gummi för att ta bort klämrisker och skarpa kanter. HC10 kraftövervakas i varje enskild axel jämfört med Fanuc 

som kraftövervakas i basen av roboten. (Bouchard 2015) 

 

Figur 24 - Yaskawas första kollaborativa robot HC10 (Yaskawa 2016). 

 

5.2 Traditionella industrirobotar 
Med tanke på att vissa av de tillämpningar som presenteras i kapitel 4 innebär hantering av eventuellt farliga 

end effectors (till exempel en fräs) kan en lösning med en traditionell industrirobot vara intressant. Om end 

effectorn och materialet som roboten ska arbeta med leder till att roboten måste avgränsas med 

skyddsstängsel, kan det vara intressant att använda traditionella industrirobotar i stället för kollaborativa 

robotar. Detta eftersom industrirobotar oftast är väldigt precisa, har en bra repeterbarhet och generellt är mer 

robusta. Det är en väl beprövad teknik som använts i industrin i flera decennier medan majoriteten av de 

kollaborativa robotarna ännu inte har använts i ett decennium. De har vanligtvis också högre verktygshastighet 

och kan för det mesta hantera högre vikter än kollaborativa robotar. I det här fallet är dock inte hög vikt något 

som begränsar valet av robot. Robotens maximala lyftförmåga behöver inte överskrida 6 kg och räckvidden ska 

http://blog.robotiq.com/author/samuel-bouchard
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVgMHw7qTNAhWIKJoKHSmUDagQjRwIBw&url=https://www.yaskawa.eu.com/en/news-events/news/article/news/yaskawa-at-automatica-2016-collaboration-between-a-human-operative-and-a-motoman-machine/?tx_news_pi1[controller]%3DNews%26tx_news_pi1[action]%3Ddetail%26cHash%3D454738af8bc49b5473b228b02d4af637&psig=AFQjCNGbkblbvrISLbbMYHi5iZFDmk6i-g&ust=1465902598255140
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vara högre än 1200 mm samtidigt som roboten inte ska ta upp för mycket plats. Detta för att den ska ha 

tillräcklig räckvidd för att nå över hela arbetsområdet (BCD-dörren) men förmodligen inte behöver använda en 

allt för tung end effector. Därför har endast mindre industrirobotar som möter de kraven valts ut. 

Men det kan fortfarande vara relevant att installera en robot som kan utföra en kollaborativ operation. Med 

hjälp av diverse skyddsutrustning kan operatörer arbeta tillsammans med industriroboten som gör det till en 

kollaborativ operation, se 3.3 Kollaborativ operation. 

Relevant data finns att läsa om varje robot. För en sammanställning med den viktigaste informationen i 

tabellform för snabb översikt, se Bilaga 2. 

 

5.2.1 ABB IRB 1600-6/1,45 
IRB 1600-6/1,45 är en industrirobot från ABB. Se figur 25 för att få en bra överblick av roboten. Den har en 

maximal räckvidd på 1450 mm, en maximal lyftförmåga på 6 kg, en repeterbarhet på +/- 0,02 mm samt 6 

stycken DOF. Eftersom det är en industrirobot skiljer sig vikten markant från de kollaborativa robotarna och 

den här roboten väger 250 kg. (ABB 2016e) 

 

Figur 25 - En mindre industrirobot från ABB (ABB 2016f). 

 

5.2.2 KUKA Cybertech KR 6 R1820 
KR 6 R1820 är en ny industrirobot från KUKA som lanseras 2016 för att fasa ut deras äldre modell KR 6-2. 

Denna nya modell visas i figur 26. Den har en maximal räckvidd på 1820 mm, maximal lyftförmåga på 6 kg, en 

repeterbarhet på +/- 0,04 mm och 6 stycken DOF vilket gör den jämförbar med ABBs IRB 1600-6/1,25. Någon 

vikt finns ännu inte att finna men även den bör vara i klass med ABBs motsvarighet eller möjligtvis bättre då 

dess föregångare, KR 6-2, väger 235 kg (KUKA 2016e). (KUKA 2016f) 
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Figur 26 - Industrirobot från KUKA som snart kommer ersätta deras tidigare modeller (KUKA 2016g). 

 

5.2.3 Yaskawa HP20D-6 
Yaskawas motsvarighet till ABBs och KUKAs industrirobotar, som nämns ovan, är HP20D-6. Av de tre 

industrirobotarna som jämförs har Yaskawas modell den längsta räckvidden på 1915 mm men har samtidigt 

den sämsta repeterbarheten med sina +/- 0,06 mm. Precis som ABBs och KUKAs robotar har denna en maximal 

lyftförmåga på 6 kg och har 6 stycken DOF. Roboten väger 273 kg och kan studeras i figur 27. (Motoman 

2016b) 

 

Figur 27 – Yaskawa HP20D-6 (Robots 2016). 

 

5.3 Förflyttning av robot 
Här presenteras några olika lösningar på att förflytta både traditionella industrirobotar och kollaborativa 

robotar som finns på marknaden idag. 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW2ejV7d7MAhWKDZoKHaxVB0IQjRwIBw&url=http://www.kuka-robotics.com/en/products/industrial_robots/low/cybertech/&bvm=bv.122129774,d.bGs&psig=AFQjCNFWGqBOCoDqsJxwQ8k0gyVxSTYi8Q&ust=1463497090916787
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5.3.1 Automatisk förflyttning 
Robotar kan använda sig av AGV (Automated Guided Vehicle) eller vara integrerade med AGV för att förflytta 

sig automatiskt. Exempel på kollaborativa robotar som är integrerade med AGV kan studeras i figur 28 och 29. 

Figur 28 visar KMR iiwa vilket är KUKAs vagn (KMR) med en integrerad kollaborativ robot (LBR iiwa). Vagnen 

har ett rörelsemönster som på engelska heter omnidirectional movement. Det innebär att vagnen kan röra sig 

fritt i alla riktningar till följd av konstruktionen på dess hjul, som är så kallade Mecanum-hjul. Detta, 

tillsammans med att vagnen scannar miljön runt om sig med hjälp av lasrar och att den är trådlös tack vare 

batteridrift, gör det till en väldigt flexibel lösning. (KUKA 2016c) 

 

Figur 28 - KUKAs AGV med integrerad iiwa (KUKA 2016c). 

 

Figur 29 visar Neobotix modell MMO-500, en AGV med en integrerad UR10. Det finns flera alternativ att välja 

mellan både vad gäller vagn och robot. De erbjuder robotar från både UR, KUKA och Schunk och totalt finns 

det nio robotalternativ. Två av dessa alternativ är traditionella industrirobotar från KUKA och i dessa fall krävs 

en större vagn än den som visas i figur 29. Likt KUKAs KMR har Neobotix modell Mecanum-hjul, vilket tillåter 

den att förflytta sig i vilken riktning som helst. Även den här vagnen använder sig av laserscanners för att läsa 

av omgivningen men som tillval finns även sensorer som använder sig av ultraljud. 

 

 

Figur 29 - Neobotix AGV med en integrerad UR10 (Neobotix 2016). 

 

5.3.2 Manuell förflyttning 
Ett annat alternativ är att ha roboten på en vagn som sedan förflyttas manuellt. En enkel lösning är att ha en 

vagn och robot separat och vid förflyttning placeras roboten på vagnen. Vid arbetsstationen monteras endast 

roboten på plats och vagnen kan användas till annat. Ett annat alternativ är att roboten är integrerad i vagnen. 

Ett exempel på en sådan lösning kan studeras i figur 30. Där visas KUKAs manuella vagn flexFellow där, precis 

som för KMR, en iiwa är integrerad. Detta kan vara ett billigare alternativ till de automatiska varianterna och är 

användbart om roboten inte behöver flyttas särskilt ofta eller några långa sträckor. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSkdyEib7MAhVmYpoKHaK7DiwQjRwIBw&url=http://www.kuka-robotics.com/sweden/se/products/mobility/KMR_iiwa/&psig=AFQjCNEZviyUDCe9wE0gdPdzTBB9bz8Pkw&ust=1462370566460128
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Figur 30 - KUKAs manuella vagn som har en iiwa monterad på plats (KUKA 2016d). 

 

Ett annat exempel på manuell förflyttning av robot är företaget OpiFlex lösning. I det här fallet handlar det 

endast om traditionella industrirobotar. OpiFlex integrerar ABB-robotar i sina vagnar som sedan kan 

transporteras mellan arbetsstationer, där de placeras i dockningsstationer. Väl på plats kan de arbeta helt utan 

säkerhetsstängsel, tack vare den inbyggda säkerheten med laserscanners (OpiFlex 2016a). Förflyttning kan 

utföras manuellt med en vanlig palltruck men kan även utföras automatisk, eftersom det finns automatiskt 

styrda palltruckar (AGV) (OpiFlex 2016b). En av OpiFlex lösningar kan studeras i figur 31. 

 

Figur 31 - OpiFlex MRP10 som är utrustad med en ABB IRB 1600. (OpiFlex 2016c) 
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6 Utvärdering studiebesök 
Här beskrivs de olika studiebesöken som genomfördes för att få mer erfarenhet och kunskap om robotar i 

allmänhet och kollaborativa robotar i synnerhet. Här har extern benchmarking (se kapitel 2.1.4 Benchmarking) 

använts för att jämföra befintliga robottillämpningar från andra företag. Detta gjordes för att få tips och idéer 

till vad för tillämpningar robotar kan utföra.    

 

6.1 Yaskawa 
Det här studiebesöket var ett allmänt besök där Yaskawa själva bjöd in studenter från Linköpings universitet 

och Linnéuniversitetet. Besöket startade med en föreläsning, innehållandes diverse information om företaget, 

och efter det gavs en rundtur i Yaskawas fabrik i Torsås. Ny information som framkom var bland annat att 

själva robotarmarna produceras i Asien och fraktas sedan till Sverige men att styrskåpen produceras och 

sammankopplas med robotarmarna i Torsås. Yaskawa levererar en hel del robotarmar av olika storlekar och 

med olika tillämpningar, både standardtillämpningar och specialbeställda, kundanpassade tillämpningar. 

Yaskawa tillverkar även kundanpassade end effectors. 

Efter rundturen fick varje besökare testköra en av Yaskawas robotar i deras robotlabb i Kalmar. Att få 

möjlighet att programmera robotar och se hur snabbt och precist de kan arbeta, var ett bra inlärningstillfälle. 

 

6.2 ABB Robotics 
Besöket hos ABB i Västerås var anordnat av Saab och var specifikt anpassat för Saabs intressen. Besöket var en 

uppföljning på den kontakt Saab tidigare har haft med ABB angående deras robotar och mer specifikt deras 

nya kollaborativa robot YuMi. 

Besöket började med en rundtur i ABBs produktionshallar för att få en överblick hur deras produktion av 

robotar ser ut. Till skillnad från Yaskawa producerar ABB även robotarmarna i Sverige. Dock har de även 

produktion på andra kontinenter och till exempel YuMi produceras än så länge endast i Asien. 

Efter rundturen visades ett exemplar av YuMi upp. En kort demonstration genomfördes av en representant 

från ABB innan alla besökande från Saab fick prova att själva programmera enklare uppgifter åt YuMi. Man 

programmerar enkelt roboten genom att med händerna styra YuMis armar till de positioner man vill att den 

ska ta och spara positionerna i en användarvänlig applikation på dess teach pendant. Den går även att 

programmera offline som traditionella robotar, vilket kan vara bättre vid komplicerade, mer exakta och långa 

arbetsmoment. 

Representanten från ABB höll sedan några korta presentationer om ABB, YuMi och den nuvarande och 

framtida marknaden för robotar. Sedan diskuterades olika tillämpningar för YuMi. De eventuella tillämpningar 

som valts ut från Saabs produktion diskuterades och tips om fortsatt arbete utgavs.   

 

6.3 Chalmers 
För att själva testa att programmera en UR-robot, känna på hur mycket kraft som krävs för att stanna roboten 

och testa vad den kan göra i allmänhet, besöktes Chalmers i Göteborg. Chalmers har tre stycken UR-robotar i 

ett av sina laboratorier varav två stycken UR3 och en UR5. Den robot som fanns tillgänglig att utföra tester 

med var en av deras UR3. 

Först utfördes en kort demonstration av kontaktpersonen på Chalmers innan test med funktioner och 

programmering utfördes. Precis som YuMi är dessa UR-robotar väldigt lätta att programmera utan att man har 

genomfört någon lång utbildning. Det går att dra armen till de positioner som önskas och spara de 
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positionerna på den tillhörande teach pendant. Men det går även att programmera roboten offline för att få 

den mer precis. 

Intressant att se och känna på roboten i verkligheten. Repeterbarheten kan variera beroende på lasten och hur 

varm roboten är (hur länge den har kört). Det finns risk för att roboten kan börja skaka lite vid vissa rörelser, 

hastigheter och vikter. 

För att smidigt kunna flytta på deras UR3-robotar har de monterat manuella verktygsväxlare på foten av 

robotarna och på olika bord där de ville kunna sätta upp roboten. För att studera denna lösning, se figur 32. De 

verktygsväxlare de använde är från tillverkaren Schunk och modellnumret för växlarna som monterats på 

borden är HWA-080 och modellnumret för de som monteras på robotfötterna är HWK-080. Dessa 

verktygsväxlare tillåter dem att snabbt och smidigt flytta på roboten och sätta upp den på en ny plats med en 

noggrannhet på 0,01 mm. De har även en verktygsväxlare på deras UR5 för att snabbt kunna byta end effector 

på roboten. Även denna verktygsväxlare kommer från Schunk och har modellnummer SWA-011 och SWK-011, 

där den ena sitter på roboten och den andra sitter på två olika end effectors. De verktygsväxlare som växlar 

end effector är automatiska så att roboten kan programmeras att byta själv medan de som kopplar samman 

robot och bord är manuella. Detta var en väldigt intressant lösning för att enkelt kunna byta position på 

roboten med hög precision. 

 

Figur 32 - En utav Chalmers två UR3-robotar som monteras på plats med hjälp av en verktygsväxlare. 

 

6.4 Optoskand 
För att få se en robot från Universal Robots som är i drift och få se ett exempel på en tillämpning genomfördes 

ett besök på företaget Optoskand i Mölndal, Göteborg. Optoskand är ett företag som arbetar med fiberoptik 

för kraftfulla lasrar (high-power lasers). De har sedan ett par år tillbaka en UR5 i bruk i ett av deras 

laboratorier. Roboten hanterar små artiklar av glasfiber som kontrolleras av två stycken kameror (som inte 

sitter på roboten). Artiklarna är cylindriska, har en diameter på ungefär 2 mm och en höjd på cirka 10 mm. 

Varje batch innehåller 100 stycken artiklar som är placerade i en bricka med fasta positioner. 

Roboten är monterad på en vagn som även är robotens arbetsplats. Arbetsbänken på vagnen har tre fasta 

platser där brickor monteras. En bricka har den nya batchen med otestade artiklar, en bricka är för underkända 

artiklar och en är för godkända artiklar. På arbetsbänken finns också kontrollutrustningen och en plats där 

roboten kan vända artiklarna (de måste kontrolleras en gång från varje håll). Roboten använder endast ett 
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specialtillverkat gripdon och hanterar inte några farliga komponenter, vilket gör att den kan stå och arbeta helt 

öppet, utan säkerhetsutrustning. Detta tillåter personalen att arbeta kollaborativt med roboten. 

Robotens uppgift är att: 

1. Ta den första otestade artikeln från brickan. 

2. Placera den i testområdet. 

3. Vänta på att testet ska bli klart (cirka 10 sekunder). 

4. Ta upp artikeln och placera den i ett ställ. Därefter positionerar sig roboten så den kan vända artikeln 

180⁰. 

5. Efter att den vänt artikeln placeras den återigen i testområdet. 

6. Roboten väntar cirka 10 sekunder på att testet ska bli klart. 

7. Beroende på testets resultat, placeras artikeln antingen först i brickan med underkända eller först i 

brickan med godkända artiklar. 

8. Sedan sker samma sak med den andra otestade artiklarna och den fortsätter tills den har testat 

samtliga 100 artiklar. 

Tiden det tar för roboten att slutföra en bricka är faktiskt längre än när en människa utför uppgiften. Dock 

tillåter det personalen att jobba med andra saker under tiden medan roboten arbetar och de slipper utföra en 

väldigt monoton uppgift. Den operatör som det diskuterades med tyckte att införandet av roboten har varit 

väldigt positivt. 

Det fanns dock några negativa saker som de har upptäckt under tiden de haft roboten. Robotens 

repeterbarhet på +/- 0,1 mm är lite för dålig för att hantera så pass små artiklar felfritt. Under en batch med 

100 artiklar är det 2-3 stycken som roboten missar att plocka upp. De har programmerat roboten att den 

stannar när den inte har greppat en artikel korrekt. De upplever också att roboten ibland kan börja skaka så 

pass mycket att den tappar artikeln eller att den hamnar snett. Här är de inte säkra på om det är UR i 

allmänhet eller just deras robot som drabbas av dessa skakningar. 

 

6.5 Elmia Automation 
Ett besök på Elmia automationsmässa genomfördes tillsammans med handledarna från Saab. Främst för att få 

en bredare och djupare förståelse kring olika industrirobotar och kollaborativa robotar. Besöket gjordes även 

för att få svar på frågor vad gäller allt kring robotar, verktygsväxlare, förflyttningsmetoder och olika 

säkerhetsfunktioner. Mässan har bidragit till närmare inblick eftersom det var ett tillfälle att klämma och 

känna på olika robotar och då framför allt de kollaborativa robotarna. Det var ett fantastiskt tillfälle att prata 

med företagsrepresentanter, få kontaktuppgifter och information som behövs för att utvärdera robotarna mer 

noggrant. En väldigt nyttig erfarenhet var att kunna känna hur stort moment som krävs för att stanna de olika 

kollaborativa robotarna och jämföra dessa med varandra under samma dag. Flera intressanta seminarier om 

kollaborativa robotar framfördes av de stora aktörerna på robotmarknaden. ABB, KUKA, Yaskawa och UR 

berättade om deras syn på kollaborativa robotar samt deras funktioner och arbeten kring kollaborativa 

robotar.  

De robotar som fanns på plats att studera närmare och jämföra under mässan var: YuMi, UR3, UR5, UR10, CR-

35iA, iiwa R800 och iiwa R820. 
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7 Analys av utvalda tillämpningar 
Här presenteras de tillämpningar som valdes ut för att bedriva fortsatt arbete med. Tillämpningarna visas kort 

upp i tabell 1 men beskrivs mer ingående längre ner. Där beskrivs val av vilka tillämpningar som kan 

kombineras och vilken robot som är lämplig för arbetet. Dessa tillämpningar valdes ut under ett möte med 

handledare på Saab, där en sammanställning med alla framtagna tillämpningar presenterades. 

Tillämpningarna diskuterades och efter att samtliga personer inblandade i examensarbetet var överens valdes 

följande tillämpningar ut. De robotar som är aktuella för nedanstående tillämpningarna finns sammanställda i 

bilaga 3. 

Tabell 1 - Snabb översikt av tidsåtgång per operatör för varje tillämpning och antal gånger per vecka som momenten utförs. 

Tillämpning 
Ungefärlig tidsåtgång för 

en operatör [h] 
Antal 

gånger/vecka 

Tätning 3 3 

Målning 5 3 

Fräsning 2 3 

Shimsning 1 5 

Tavelkittning 1 5 

 

 

7.1 BCD – Tätning, målning och fräsning 
Vid BCD togs tre stycken tillämpningar fram. Ingen utav tillämpningarna är lönsamma att automatisera 

individuellt då robotens tid under arbete endast skulle vara någon eller några timmar per dag. Detta skulle 

resultera i att payback-tiden skulle bli orimligt lång. Tätningen tar ungefär en och en halv till två timmar när två 

arbetare hjälps åt och över tre timmar om en ensam operatör gör hela arbetet själv. Målningen tar ca fyra - 

fem timmar för en arbetare och fräsningen genomförs på ungefär två timmar. Om man däremot kan 

kombinera dessa tre tillämpningar och låta roboten sköta alla tre ökar möjligheten för att en investering ska bli 

lönsam inom en rimlig framtid, se bilaga 3. Dessa tre moment sker i direkt anslutning till varandra och skulle 

kunna utföras på samma arbetsplats, nämligen platsen där fräsningen sker idag. För att se en del av utrymmet 

som fräsningen utförs på samt jiggen som dörren fästs i, se figur 33. Eftersom roboten vid fräsningen skulle 

behöva använda en fräs blir inte den här tillämpningen kollaborativ och säkerhetsutrustning kommer behöva 

användas. Det i kombination med att roboten inte skulle behöva flyttas runt, leder till att möjligheten att 

investera i en traditionell industrirobot kommer undersökas. Figur 34 visar övergripande hur stationen för de 

sammanfallna tillämpningarna kan se ut i framtiden. I dagsläget är takttiden tre dörrar i veckan för BCD men 

inom några få år kommer de gå upp i fyra dörrar i veckan, vilket är vad som i dagsläget räknas som fulltakt. 
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Figur 33 - Arbetsplatsens utformning för dagens fräsning. Den gula ställningen på bilden är jiggen som dörren fästs i. 

Säkerhetsinhängning
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med räckvidd

 

Figure 34 - En schematisk bild över en traditionell industrirobot som utför fräsning, tätning och målning av fästelement på BCD dörren. 
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Eftersom det blir svårt för en robot att applicera färg och tätningsmedel med en pensel behövdes ett annat 

tillvägagångssätt än det som används vid BCD idag. Därför genomfördes intern benchmarking (se kapitel 2.1.4 

Benchmarking). I en annan del av produktionen, på andra artiklar genomförs spraymålning av fästelement. 

Dock är det manuell spraymålning med sprutpistol på artiklar som har mer lättåtkomliga fästelement. Trots 

det är detta en mer intressant metod att använda för en robot, eftersom det finns befintliga lösningar där 

robotar på andra företag utför spraymålning. Att det redan utförs spraymålning på Saab visar också att det är 

möjligt att få bra applicering av färg på fästelement även när färgen späds ut (vilket den måste göras om den 

ska spraymålas).  

För tätningen var det ännu viktigare att hitta en alternativ metod. Detta eftersom det inte går att spraymåla 

tätningsmedlet och det kommer vara svårt att programmera en robot som ska applicera det med pensel. Även 

här hittades en annan lösning inom företaget genom intern benchmarking. Vid tillverkningen av en annan dörr 

används ett verktyg som internt kallas för ”duttare” (som nämndes i kapitel 4.2.1 Bulk Cargo Door – Tätning), 

se figur 35. Det är ett plaströr med skumgummi med ett stansat hål för att ge plats åt fästelement. Röret 

doppas i tätningsmedel så det stansade hålet fylls och sedan placeras duttaren över fästelementet och roteras 

för att applicera ett jämnt lager tätningsmedel. Denna process anses vara ett bättre alternativ att studera 

vidare för att automatisera än applicering med pensel. 

 

Figur 35 - "Duttaren" som används till applicering av tätningsmedel på fästelement. 

7.2 Shimsning och tavelkittning 
Shimsning av hinge- och jack-artiklarna till skevrodren tar i dagsläget ungefär tio minuter per skevroder att 

utföra. Varje montör shimsar de sju artiklar som hör till det skevroder som de ska montera ihop för tillfället, se 

figur 36 för ett exempel på en shimsad artikel. Samtliga artiklar shimsas alltså inte vid en och samma tidpunkt. 

Skulle de göra det skulle shimsningen ta ungefär en timme varje dag. Eftersom det är svårt att automatisera en 

process som endast tar en timme per dag och få den investeringen att bli lönsam, kan shimsningen 

kombineras med en eller flera andra tillämpningar. Eftersom det kan bli problem att flytta roboten mellan 

stationer som tillhör olika produkter kan shimsningen kombineras med tavelkittningen. Detta eftersom de 

kittade tavlorna ska till samma produkt som shimsningen, alltså skevrodren. Tavlorna som kittats används vid 

monteringen av skevrodren efter att hinge- och jack-artiklarna monterats. Att kitta samtliga fem tavlor tar 

cirka en timma per dag och sker på en helt annan del av produktionshallen. Figur 37 visar den plats där 

tavelkittningen sker. Eftersom det är samma takt och momenten inte behöver utföras under samma tidpunkt 

på dagen passar dessa moment bra att kombinera. I det här fallet kommer med all sannolikhet inte 

säkerhetsutrustning behövas eftersom roboten varken kommer ha en farlig end effector eller hantera något 

farligt. Roboten kommer även behöva förflyttas för att utföra dessa två olika tillämpningar då shimsningen och 

kittningen idag sker på två olika platser. Detta leder till att möjligheten att använda en kollaborativ robot 
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kommer undersökas. För att få en överblick på hur arbetsplatsen för shimsningen ser ut idag, se figur 36. För 

att få en överblick hur arbetsstationerna kan se ut i framtiden, se figur 38 för shimsning och figur 39 för 

tavelkittning.  

 

Figur 36 - Arbetsbänk som används till shimsning idag. 

 

Figur 37 - Arbetsplatsen för kittning av tavlor idag. 
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Figur 38 - En schematisk bild på en kollaborativ robot som shimsar artiklar till skevrodret. 
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Figur 39 - En schematisk bild på en kollaborativ robot som kittar en tavla med artiklar till en viss arbetsstation. 
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7.3 Investeringskalkyler 
Den första kalkylen är för en industrirobot som arbetar med BCD. Anledningen till att en industrirobot valdes 

för den här tillämpningen är att det, oavsett om en kollaborativ robot skulle väljas, behövs 

säkerhetsutrustning. Eftersom roboten kommer hantera ett farligt verktyg vid fräsningen måste den avskärmas 

med till exempel stängsel för att människor inte ska komma till skada. Det krävs också förmodligen en mer 

robust robot för just fräsningen eftersom det är delar av titan som ska fräsas. Det kommer också krävas 

omfattande programmering för de tre tillämpningarna, vilket gör att offline-programmering rekommenderas 

som programmeringsmetod. De kollaborativa robotarnas enkla programmering skulle alltså vara helt 

bortkastad. 

Tillämpningarna som är tänkta för roboten är fräsning, tätning och målning. Detta eftersom att dessa 

tillämpningar är i följd och stationerna där dessa tillämpningar utförs ligger bredvid varandra. Det finns 

möjlighet att göra alla tre momenten på samma station, alltså slå ihop de två stationer som används idag till 

en. Se bilaga 4 för siffror på varje kostnad och intäkt. Payback-tiden för en investering av KUKA Cybertech KR 6 

R1820 robot är cirka 4 år. Motsvarande robotar av ABB och Yaskawa bör ligga inom samma prisklass och bör 

inte påverka kalkylen allt för mycket om en av dessa skulle vara att föredra. Se figur 40 för en överblick för 

kostnader och intäkter. Operatörskostnaderna som använts är 259 kr/h, vilket var medelkostnaden för en 

industriarbetare i Sverige år 2010 (Wreder 2010).  

 

Figur 40 - Ett resultatdiagram för att visa kostnader och intäkter för en industrirobot med tre tillämpningar för BCD. Den punkt där 
kostnad och intäkt korsar varandra blir payback-tiden. 

 

Den andra uträkningen som utförts är för en kollaborativ robot, närmre bestämt en UR10. UR10 valdes 

eftersom den har en lång räckvidd, som kan komma att krävas för kittningen, och att det är en relativt billig 

robot. För det här förslaget passar en kollaborativ robot bättre eftersom den förmodligen inte kommer 

hantera en farlig end effector eller utföra något farligt arbete. Roboten kommer också behöva flyttas mellan 

de två tillämpningarna och en kollaborativ robot är lättare att förflytta. Roboten ska i detta förslag arbeta med 

skevroder. Tillämpningar som ska utföras med roboten är tavelkittning och shimsning. Tavelkittningen kommer 

då förmodligen ske på morgonen/förmiddagen och shimsningen tidig eftermiddag. Roboten kommer alltså 

förmodligen flyttas två gånger per dag. Se bilaga 5 för siffror på varje kostnad och intäkt. Payback-tiden för 

denna robot är cirka 10 år. Se figur 41 för en överblick för kostnader och intäkter. Samma operatörskostnader 

har använts som för investeringskalkylen för BCD. 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

0 1 2 3 4 5

KR

ÅR

BCD
Kostnad

Intäkt



45 
 

 

 

Figur 41 - Ett resultatdiagram för att visa kostnader och intäkter för en kollaborativ robot med två tillämpningar för skevroder. Den 
punkt där kostnad och intäkt korsar varandra är payback-tiden. 

 

Den största anledningen till att kalkylen för BCD ger en bättre payback-tid än kalkylen för skevrodren är antalet 

operatörstimmar som ersatts. När de tre nämnda tillämpningarna för BCD kombineras blir arbetstiden för 

roboten 40 timmar per vecka. När de två tillämpningarna för skevrodren kombineras uppgår robotens 

arbetstid endast till 15 timmar per vecka. Eftersom dessa kalkyler visar hur lång tid det tar att få tillbaka 

investeringen i form av besparad operatörslön, resulterar det i att skevrodrets payback-tid blir mer än dubbelt 

så lång. 

Kostnader som valts att ta hänsyn till i kalkylerna är valda för att de med största sannolikhet kommer uppstå 

investering av en robot. De är framtagna genom att studera gamla kalkyler på liknande investeringar samt 

genom samtal med både personer som tidigare gjort kalkyler och personer som arbetar med att se över 

kalkyler. Se bilaga 4 och 5 för att se vilka siffror som använts. Alla kostnader är dock inte korrekta utan endast 

uppskattningar utifrån tidigare kalkyler. Robotarnas priser har uppgivits av försäljare för respektive robot, 

priset på end effectors har tagits fram av Schunk (för olika modeller), utbildningskostnader för att lära sig om 

roboten, säkerhet och programmering är priser från robotföretags samt ISO:s egna kurser. 

Säkerhetsutrustningskostnaden, projektkostnad, installation och programmering är uppskattad utifrån tidigare 

kalkyler från Saab. Övriga kostnader samt årliga kostnader är rent av uppskattade och bättre uppskattade 

siffror måste tas fram vid fortsatt arbete. 
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8 Diskussion & slutsats 
En hel del olika områden behöver diskuteras och förklaras på olika sätt som visar varför metoden och 

resultatet har blivit som de är. 

 

8.1 Automatisering 
Målet med det här examensarbetet ändrades flera gånger under arbetets gång. Från allra första början var 

målet att identifiera tillämpningar i produktionen som kunde effektiviseras med hjälp av en kollaborativ robot. 

Därför lades all fokus i början på kollaborativa robotar, vilket tydligt kan ses i kapitel 5 Inventering av 

potentiella robotar och förflyttningsalternativ där ett flertal kollaborativa robotar beskrivs. Under arbetets 

gång upptäcktes att det för en del tillämpningar skulle vara bättre att investera i en traditionell industrirobot 

och därav krävdes även en liten marknadsundersökning av dessa. Då arbetet var långt gånget vid det här laget 

genomfördes endast en kort undersökning eftersom det inte fanns tillräckligt med tid för en längre. Detta är 

anledningen till att den här rapporten är så pass fokuserad på kollaborativa robotar. 

 

8.2 Tillämpningar 
Målet med tillämpningarna har även det varierat en del. Från början var tanken att kartlägga en del 

tillämpningar och sedan välja ut och fokusera på en eller två. Några veckor in i examensarbetet skulle 

tillämpningarna väljas ut under ett möte med våra handlare från Saab. De ville inte förkasta någon utav de 

tillämpningar som presenterades och därför ändrades målet till att kartlägga fler tillämpningar utan att gå 

djupare in på någon av dessa. Målet var nu att skapa en sammanställning med de tillämpningar som kan 

automatiseras, vilken robot som rekommenderas till respektive tillämpning samt vilka tillämpningar som kan 

tänkas kombineras med varandra. Dock ändrades det här målet tillbaka efter någon vecka och det beslutades 

än en gång att vi endast skulle fokusera på en eller två tillämpningar. 

Den tillämpning som vi tror är enklast att automatisera är fräsningen. Fästelementen är placerade på samma 

sätt på varje dörr och alla fästelement är av samma typ och storlek. Dessutom är det ett tungt arbete som 

skulle vara mycket uppskattat om det går att lösa. Eftersom fräsningen endast tar ca 2 timmar per dörr att 

utföra och takten är tre dörrar per vecka kombinerades den här tillämpningen med tätning och målning. Dessa 

kommer förmodligen inte vara lika lätta att automatisera men för att investeringen ska kunna bli lönsam inom 

en rimlig framtid krävdes mer tid i arbete. Vi tror fortfarande att den här kombinationen är genomförbar och 

bör fortsätta att arbetas på, se kapitel 9 Fortsatt arbete. 

 

8.3 Programmering 
Eftersom roboten kommer utföra flera olika moment i förslagen, hade det varit en fördel om 

programmeringen var genomförd i förväg. På detta sätt kommer produktionen igång snabbare, vilket innebär 

minskade förluster på grund av stoppad produktion. Detta innebär att offline-programmering är att föredra 

som programmeringsmetod för de olika arbetsuppgifterna. Dessa program kan sparas på en dator för att 

sedan laddas över till roboten när just den arbetsuppgiften ska utföras. Det innebär att flera 

nedladdningsprogram kommer behöva finnas tillgängliga och att operatören kommer behöva ladda ner 

programmen när roboten ska byta arbetsuppgifter.  

 

8.4 Investering 
Vad gäller investeringskalkylerna finns ett flertal felkällor. En felkälla är antalet operatörstimmar det kommer 

ta i framtiden vid investering av en robot. Eftersom roboten utför flera moment som operatören tidigare 
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utförde kommer såklart många timmar att frigöras men frågan är hur mycket de kommer behöva understödja 

roboten. Till exempel fixa i ordning färg och tätningsmedel och byta slipskär till fräsen. Men också kontroll ifall 

roboten utfört arbetet korrekt eller om förbättringar behöver göras manuellt. Det finns områden där roboten 

förmodligen inte kommer att nå alla fästelement för tätning och målning och även tiden för kompletterande 

arbete blir svår att uppskatta.  

En aspekt som också är värd att ha i åtanke vid investering av en robot är hur en robot sköter arbetet i 

jämförelse med en människa. En robot kommer inte att komma för sent, vara sjuk, ha dåliga dagar och 

behöver inte ta några raster. Roboten kommer i vissa fall ta över arbetsuppgifter som kommer förbättra 

arbetsmiljön för operatörerna. Även en sådan aspekt är svår att sätta ett värde på trots att den kommer 

påverka investeringskalkylen. Det är än så länge osäkert om det kommer ta kortare, längre eller lika lång tid för 

roboten att utföra arbetet. Det är möjligt att man vid införande av en robot kan öka takten ytterligare utan att 

behöva anställa fler operatörer. 

Vad gäller operatörslönen som vi räknar med i kalkylerna ligger den på 259 kr/timme. Det är en genomsnittlig 

lön för en industriarbetare i Sverige år 2010. Eftersom det här är en ganska gammal källa kommer förmodligen 

den genomsnittliga lönen vara högre år 2016 (i år). I och med att det är operatörstimmar som en robot 

kommer ersätta blir payback-tiden kortare ju högre operatörslönen är. Detta leder till att de payback-tiderna 

som räknas ut i den här rapporten förmodligen är längre än vad de ska vara. Men eftersom vi inte hittade 

någon nyare källa är det den lön som har använts i den här rapporten. 

Payback-tiden för en investering av en kollaborativ robot som utför shimsning och kittning är cirka 10 år. Detta 

är en väldigt lång tid för att få tillbaka pengarna för en investering. Det man måste ha i åtanke är att man 

samtidigt investerar i (för företaget) helt ny teknik inom automation. Att investera i en kollaborativ robot kan 

vara värdefullt för att få in kompetensen i företaget och i framtiden kanske hitta andra tillämpningar som 

roboten kan utföra. Eftersom den inte har särskilt lång tid under arbete per dag skulle det kunna fungera att 

använda den för tester på andra delar av produktionen, vilket i sin tur kan leda till utökad automation. Detta är 

så klart svårt att sätta ett värde på och kan därför inte tas hänsyn till i kalkylen, även om det i slutändan kan ha 

stor påverkan på värdet av investeringen. 

Vi bedömer att det är svårt att få igenom investeringar inom automation på Saab. Ett problem som vi stött på 

vad gäller att räkna hem en investering är kravet på operatörstid. Kravet är att en investering inom automation 

måste frigöra minst en person, alltså 40 timmar i veckan. Helst 40 timmar för samma operatör och inte 

fördelat på flera operatörer. Uppfylls inte detta krav förkastas förslaget omedelbart. Varje station som 

studerades i det här examensarbetet innehåller väldigt många olika arbetsmoment. Detta leder till att det kan 

vara svårt att få ihop tillämpningar för till exempel kollaborativa robotar där de arbetar 40 timmar i veckan. 

Det finns möjligheter att effektivisera och automatisera delar av produktionen med kollaborativa robotar och 

det är ett steg som Saab bör ta. Detta skulle i sin tur kunna leda till en mer effektiv produktion och en 

behagligare arbetsmiljö. För att kunna genomföra detta och i längden bli ett effektivare företag anser vi att 

Saab bör lätta på detta krav. 

En annan aspekt som man bör ha i åtanke är att större företag antagligen kan få lite billigare produkter än att 

behöva betala ursprungspriset. De robotpriser som används i kalkylerna i denna rapport är företagens 

listpriser. Förmodligen kan företaget som säljer robotarna se Saab som en potentiell storkund som kommer 

automatisera produktionen med fler robotar och därmed kan företaget dra av några procent från listpriset. 

Detta för att företaget önskar se till att dess kunder blir bra bemötta och att de vill köpa fler produkter från 

just det företaget. Alltså kommer förmodligen priserna på robotarna, som används i kalkylerna, vara lägre än 

beräknat vid en investering. 
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8.5 Sociala aspekter 
Om man tittar på de sociala aspekterna hos operatörerna är de flesta glada och väldigt hjälpsamma när 

intresse för deras arbetsstationer visas. Trots att det är mycket frågor och diskussion kring om robotar kommer 

ersätta dem. De är positiva med att få hjälp av en robot med det tunga, monotona och slitsamma arbetet som 

det faktiskt är. I stort sett är allt arbete manuellt och det skulle underlätta för operatörerna med en hjälpande 

hand, i detta fall med en robot. När vi pratat med operatörer har de gett förslag om tillämpningar som de 

tycker är jobbiga samt som de tror att en robot skulle klara av. Vi har lyssnat på operatörerna och som tidigare 

nämnts valt fräsning, tätning och målning. Anledningen till att fräsningen valdes ut är på grund av att det är ett 

slitsamt arbete och vad vi anser en av de enklaste uppgifterna att automatisera. Tätningen valdes eftersom det 

är så pass mycket tätning och att det är hälsopåverkande. Målningen är främst vald för att det är så pass 

mycket målning på varje dörr och om man kommer fram till en bra lösning finns det fler stationer det kan 

appliceras på. Dock valde vi att förkasta operatörernas tips när det gäller att automatisera tvättning och 

rengöring av dörrarna. Detta för att smutsen aldrig kommer vara på exakt samma ställe på varje dörr. För att 

lösa detta skulle någon form av dyrt vision-system behöva köpas in.  

8.6 Etik och genus 
Saab är ett företag vars vision lyder ”It´s a human right to feel safe”. Översatt till svenska lyder det ungefär 

”Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg”. Saab anser sig själva vara ett företag som sysslar med 

säkerhet. Många av deras produkter är framtagna för att till exempel försvara ett lands gränser. Exempel på 

sådana produkter är Gripen, A26 och Carl-Gustaf. Trots att Saabs syfte är att sälja dessa produkter för att 

länder ska kunna försvara sig och skydda sin befolkning kan dessa produkter användas till andra syften. Det är 

trots allt krigsmateriel.  

Med detta sagt har detta examensarbete genomförts på avdelningen Aerostructures som tillverkar 
flygplansstrukturer till den civila marknaden. Inget arbete inom rapporten har behandlat någon av de militära 
avdelningarna inom Saab. Men eftersom det är samma företag kan kunskapen från den här rapporten inom 
automatisering användas inom andra avdelningar på Saab. Detta kan leda till att tillverkningen av krigsmateriel 
kan komma att effektiviseras. Detta är en ståndpunkt som varje individ måste ta i beaktning och reflektera 
över. Vissa människor anser med tanke på ovan att det inte är okej att arbeta inom ett sådant företag. Men 
som sagt det är upp till var och en. Vi bedömer att detta examensarbete endast kommer att påverka 
Aerostructures. Detta eftersom takten är högre för den civila marknaden och till och med där är det svårt att 
hitta automationslösningar som kan löna sig att investera i på grund av den låga takten. Därav anser vi att 
automatisering på den militära marknaden är svår att genomföra med hjälp av det här examensarbetet. Detta 
leder till att vi inte har haft några etiska dilemman med att genomföra det här examensarbetet. 

Om man studerar genusperspektivet i produktionen idag är det blandat med män och kvinnor. Dock är 
andelen män mycket högre, vilket förmodligen till en viss del beror på det tunga och slitsamma arbetet. Om 
produktionen automatiseras mer och minskar det tunga arbetet kommer antagligen flera kvinnor både kunna 
och vilja arbeta i produktionen på Saab. Det tunga arbetet är antagligen inte den enda anledningen till att 
yrket i produktionen är mansdominerande, trots att det är en stor anledning. Det kommer förhoppningsvis 
förändras ifall de tunga lyften sköts av en robot som förenklar arbetet för människan.   

Det här arbetet handlar om automation och närmre bestämt att försöka införa robotar som kan utföra 
uppgifter som människor utför idag. Frågan man alltid måste ställa sig vid en sådan uppgift är: kommer 
företaget ersätta en människa om roboten tar över uppgiften? Med andra ord kommer operatören att bli 
uppsagd när dennes arbetsuppgifter har tagits över av en robot? På Saab råder det vid det här tillfället i princip 
brist på personal i produktionen. Saab har ett rekryteringsbehov som kommer öka inom de närmsta åren när 
takterna på deras produkter ökar. Detta leder till att de inte behöver säga upp någon vid införandet av robot, 
utan de kommer bli placerade på andra delar av produktionen. Flera av de tillämpningar som vi har tänkt 
automatisera i det här arbetet är dessutom arbetsuppgifter som operatörerna själva tycker är monotona 
och/eller jobbiga att utföra. De är positivt inställda till att en robot ska utföra det arbetet i stället så att de kan 
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ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Ett argument som annars kan användas är att införandet av robotar kan 
hjälpa till att behålla jobb inom Sverige. Operatörslöner är höga i Sverige och många företag har genom åren 
flyttat sin produktion till låglöneländer. Att (i andra fall än detta) ersätta några operatörer med robotar kan 
leda till att de som inte ersätts i produktionen får behålla jobbet, i stället för att samtliga skulle sägas upp om 
produktionen skulle flyttas till ett annat land. 
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9 Fortsatt arbete 
Vad gäller de utvalda tillämpningarna bör den som kombinerar tätning, målning och fräsning vara 

genomförbar då roboten frigör nästan 40 timmars arbetstid. Vad gäller fortsatt arbete på den här 

tillämpningen bör det undersökas vad som krävs för att lösa det här förslaget. En dagplan för roboten kommer 

behöva tas fram för att lägga upp robotens arbete. En bra början är att undersöka vilka end effectors för 

respektive tillämpning som bör tas fram, om det är möjligt att lösa tekniskt och att undersöka ifall end 

effectorn/metoden är kvalificerad hos kunden. Antingen genom att en helt ny end effector konstrueras och 

testas eller att en befintlig end effector köps in och testas. Som tidigare nämnts rekommenderar vi att Saab 

använder sig av en traditionell industrirobot för det här förslaget. När det säkerställts att dessa end effectors 

utför ett godkänt arbete på det riktiga objektet kan en integratör kontaktas. Detta för att kunna genomföra 

tester med en robot, utföra en ordentlig riskanalys och se över området där roboten ska installeras. Därefter 

behöver offerter tas in för att få mer exakta siffror för att genomföra ett investeringsäskande. 

Dessutom har en annan tillämpning kommit fram i slutet av examensarbetet. Det är en större lastdörr, LCD 

som har dubbelt så hög takt som BCD. Med andra ord i dagsläget sex dörrar i veckan och inom en snar framtid 

åtta dörrar i veckan. Det är mycket mer tätning och målning, vilket leder till att de två momenten tar längre tid 

på LCD än för BCD. Dessutom finns det strängtätning som önskas automatiseras. Detta innebär alltså att det 

finns mer arbete och är högre takt vilket är bra förutsättningar för automatisering med robot. Eftersom 

arbetet för LCD är väldigt likvärt det arbete som utförs på BCD kan dessa två förslag och tillämpningar fortsätta 

arbetas med, parallellt med varandra. 

Även den andra utvalda tillämpningen, som kombinerar shimsning och tavelkittning, rekommenderas att Saab 

fortsätter arbeta med. Detta eftersom det är en tillämpning som en kollaborativ robot kan utföra. Denna 

tillämpning är inte nära att frigöra 40 timmar i veckan från operatörerna men för att få in kompetensen om 

kollaborativa robotar måste företaget börja någonstans. Förhoppningsvis kommer i så fall mer intresse uppstå 

och fler tillämpningar hittas. Dessutom bör tavelkittningen vara enkel att utföra med en kollaborativ robot och 

det bör vara en smidig övergång till automatisering med en robot. Dock kan programmeringen och val av end 

effector bli bekymmersamt då det är många olika former och strukturer på artiklarna som ska kittas till varje 

tavla. Om man redan har integrerat en kollaborativ robot som arbetar med en kittningsapplikation innan en 

automatisering på lagret sker (se nedan), kan det vara till stor hjälp för att lättare komma igång med kittningen 

för hela Saab Aerostructures. 

Vad gäller de övriga tillämpningarna rekommenderas starkt att Saab Aerostructures ser över sin 

lagerverksamhet. All hantering av material på lagret sköts idag manuellt. Enda från godsmottagningen till att 

artiklarna levereras till produktionen. Här finns stora förbättrings- och automationsmöjligheter genom att 

investera i till exempel lagerautomater. I dagsläget ligger all materiel i vanliga hyllor. All kittning sköts av 

personalen men skulle kunna automatiseras med hjälp av till exempel kollaborativa robotar som samverkar 

med lagerautomaterna. Även inom transport av materiel i produktionen bör möjligheter att automatisera ses 

över. Som nämns i kapitel 4.2.6 Lager – Kontroll tar uppackningen av inkomna artiklar för lång tid i dagsläget. 

För att minska antalet förpackningar och inplastade artiklar bör kraven på leverantörerna ändras. 

Saab bör vidta flera åtgärder för att öka graden av automatisk tillverkning av flygplansstrukturer. De som 

nämns i den här rapporten är bara några förslag på ändringar och vi rekommenderar att Saab fortsätter att 

effektivisera sig på alla sätt de kan. Inte för att hänga med konkurrenterna, utan för att fortsätta ligga före. 

Flygplansindustrin har stor potential att bli mer automatiserad och fler företag kommer i framtiden att satsa 

på högre automationsgrad.  
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Bilaga 1. Sammanställning kollaborativa robotar 

Robot Tillverkare 
Antal armar 

[st] 
Total lyftförmåga 
[kg] 

Räckvidd 
[mm] 

Verktygshastighet 
[mm/s] 

Repeterbarhet 
[mm] 

Vikt 
[kg] 

Totalt antal 
DOF [st] Pris 

Ca pris 
[tkr] 

YuMi ABB 2 0,5 559 1500 +/- 0,02 38 14 500 tkr 500 

Roberta 
P40 ABB 1 4 600 N/A +/- 0,1 14,5 6 € 27 900 261 

Roberta 
P80 ABB 1 8 800 N/A +/- 0,1 19,5 6 € 30 300 283 

Roberta 
P120 ABB 1 12 1200 N/A +/- 0,1 30,5 6 € 32 700 305 

UR3 
Universal 

Robots 1 3 500 1000 +/- 0,1 11 6 149 tkr 149 

UR5 
Universal 

Robots 1 5 850 1000 +/- 0,1 18,4 6 209 tkr 209 

UR10 
Universal 

Robots 1 10 1300 1000 +/- 0,1 28,9 6 256 tkr 256 

iiwa 7 
R800 KUKA 1 7 800 N/A +/- 0,1 22,3 7 € 69 950 653 

iiwa 14 
R820 KUKA 1 14 820 N/A +/- 0,15 29,5 7 € 78 850 736 

Franka 
Emika KBee 1 3 800 2000 +/- 0,1 18,5 7 € 9 900 93 

Sawyer 
Rethink 
Robotics 1 4 1260 1000 +/- 0,1 19 7 $29 000 239 

Baxter 
Rethink 
Robotics 2 2,2 1210 N/A N/A 74 14 $25 000 206 

NEXTAGE 
KAWADA 
Robotics 2 3 N/A N/A +/- 0,03 29* 15 N/A N/A 

CR-35iA Fanuc 1 35 1813 250/750** +/- 0,08 990 6 € 60 000 562 

HC10 Yaskawa 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

* Roboten väger 29 kg. Men roboten sitter fast på ovansidan av dess styrskåp och tillsammans blir totalvikten 130 kg. 

** 750 mm/s gäller endast när området är övervakat av säkerhetssensorer.   
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Bilaga 2. Sammanställning traditionella industrirobotar 

Robot Tillverkare 
Antal armar 

[st] 
Total lyftförmåga 

[kg] 
Räckvidd 

[mm] 
Repeterbarhet 

[mm] 
Totalt antal DOF 

[st] 
Pris 

Ca pris 
[tkr] 

IRB 1600 ABB 1 10 1450 +/- 0,05 6 N/A N/A 

HP20D-6 Yaskawa 1 6 1915 +/- 0,06 6 N/A N/A 

KR 10 R1420 
Cybertech 

KUKA 1 10 1420 +/- 0,04 6 € 34 600 323 
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Bilaga 3. Sammanställning aktuella robotar 

  

Robot Tillverkare Typ av robot 
Antal 
armar 

[st] 

Total 
lyftförmåga 

[kg] 

Räckvidd 
[mm] 

Verktygshastighet 
[mm/s] 

Repeterbarhet 
[mm] 

Totalt antal 
DOF [st] 

Pris 
Ca pris 

[tkr] 

Roberta P120 ABB 
Kollaborativ 

robot 
1 12 1200 N/A +/- 0,1 6 € 32 700 305 

Roberta P80 ABB 
Kollaborativ 

robot 1 8 800 N/A 
+/- 0,1 

6 € 30 300 283 

UR10 
Universal 

Robots 
Kollaborativ 

robot 
1 10 1300 1000 +/- 0,1 6 256 tkr 256 

iiwa 7 R800 
KUKA 

Kollaborativ 
robot 

1 7 800 N/A +/- 0,1 7 
€ 69 950 653 

Sawyer 
Rethink 
Robotics 

Kollaborativ 
robot 

1 4 1260 1000 +/- 0,1 7 $29 000 239 

IRB 1600 ABB 
Traditionell 

industrirobot 
1 10 1450 N/A +/- 0,05 6 N/A N/A 

HP20D-6 Yaskawa 
Traditionell 

industrirobot 
1 6 1915 N/A +/- 0,06 6 N/A N/A 

KR 10 R1420 
Cybertech 

KUKA 
Traditionell 

industrirobot 
1 10 1420 N/A +/- 0,04 6 € 34 600 323 
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Bilaga 4. Investeringskalkyl för industrirobot till BCD
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Bilaga 5. Investeringskalkyl för en kollaborativ robot för skevroder 


