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Sammanfattning 
Denna förstudie behandlar robotisering av en process som monterar två stiftade tåtar i en 

plastkontakt, detta bildar ett kablage. Idag monteras tåten till plastkontakten manuellt. Förstudien 

undersökte om robotisering är tekniskt möjlig och ekonomiskt försvarbar. 

Robotiseringen sker genom att en robot fattar tag i en stiftad tåt i stiftmaskinen med ett gripdon, sedan 

förs den stiftade tåten in i en plastkontakt med hjälp av roboten. Stiftmaskinen är en Schleuniger 67 

cc. Simuleringar av två koncept genomfördes med en mock-up av maskinen och ligger som underlag 

för de uppskattade cykeltiderna för den robotiserade processen. 

Två laborationer genomfördes för att undersöka svårigheterna vid robotiseringen av processen och 

om det är tekniskt möjligt. Första laborationen bestod av att utforma ett gripdon som kunde hantera 

produkterna utan att skada dem. Andra laborationen gav underlag för ett uppskattat kvalitetsbyte för 

processen.   

Första laborationen bestod av hur det konstruerade gripdonet skulle kunde fatta tag i den stiftade 

tåten utan att skada tåten eller ändra dess position eller orientering. Genomförandet av laborationen 

var i enlighet med ``try and fail`` metoden. Laborationen gav riktlinjer avseende på konstruktionen av 

gripdonet och vilket arbetstryck som är lämpligt för operationen. För högt arbetstryck resulterade i att 

gripdonet skadade tåten, för lågt arbetstryck resulterade i att friktionskraften mellan tåten och 

gripdonet blev för låg för att stiftet skulle föras in i kontakten. 

Andra laborationen bestod av att utröna ett approximativt värde av den robotiserade processens 

kvalitetsutbyte. I denna laboration utfördes 65 stycken försök till att bilda ett kablage med roboten 

och antalet godkända noterades. 

Resultatet från laborationen med de berörda produkterna som används idag vid montering av ett 

kablage gav kvalitetsutbytet 51%. Företaget som skall eventuellt investera har krav på att 

kvalitetsutbytet är 95% för att robotisering av processen skall genomföras. En omfattande analys av 

resultatet från denna laboration ger indikationer på att kravet kan uppnås med vidare 

produktutveckling av berörda produkter och gripdon.   

En ekonomisk analys i form av en pay-off kalkyl ligger som underlag för att bedöma om robotiseringen 

är ekonomiskt försvarbar, och gav ett approximativt värde för hur mycket förädling av produkten som 

den robotiserade processen skall ta över från den manuella monteringen. Den förädling som görs av 

den robotiserade processen kallas i denna förstudie för automatiseringsgrad. 

Analys av pay-off kalkylen, produkterna samt resultat från laborationerna, anser författaren att 

robotisering av processen är teknisk möjligt och ekonomiskt försvarbart med de approximativa 

värdena för automatiseringsgrad på 22 % av den manuella monteringen och med 95% kvalitetsutbyte.  

  



Abstract 
This pilot study investigated the robotization of a process that connects two pined conductors to a 

plastic contact and thereby forming a cabling. The pilot study examined if the process is technically 

possible and economically feasible to robotize. Today the pined conductors are attached to the 

cabling manually. 

Introduction of robotization is done so that a robot seizes one pined conductor at a time in the pin 

machine (Schleuniger 67) with a gripper and inserts same into the plastic contact.  

To determine if the process is technical possible to robotize two experiments were conducted with a 

gripper that was designed for this purpose. 

The purpose of the first was to investigate how the gripper could engage the pined conductor 

without damaging same or change its position or orientation. The experiment was carried out as a 

“try and fail” type. 

The experiment resulted in guidelines regarding the design of the gripper and which working 

pressure was recommendable for the process. A too high pressure could damage the pined 

conductor and a too low would cause the friction force between the conductor and the gripper to be 

too low to insert the pined conductor into the plastic contact. 

The goal of second experiment was to find an approximate value for the quality yield of the process 

(that is the number of approved cablings in %). In this experiment 65 attempts to form a cabling was 

performed and the number of approved cablings was checked and documented. 

The result from the experiment – using the present conductors and plastic components – was a 

quality approval rate of 51%. 

The company requires that the quality yield is higher than 95% in order to robotize the process. 

A thorough analysis of the result of the experiment and discussion with company representatives 

indicates that the required quality yield can be reached with some further development of the 

involved components and the gripper making the designs more “automation friendly”. 

A financial analysis was made using a pay-back calculation in order to determine when and if 

robotization is financially justified and resulted in an approximate value regarding how much of the 

value –added in the operation that is to be automated. This value-added that will be performed by 

the robot is defined as the degree of automation. 

The conclusion is that robotization (automation) is technically feasible with a degree of automation 

of 22% and a quality yield of 95%. 

This is based upon: the pay-back analysis, the present design of the used components and the result 

from the experiments.  
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1 Inledning 
Detta examensarbete är en förstudie till en frågeställning angående om robotisering av en process är 

tekniskt möjlig och ekonomisk försvarbar. Processen kontakterar två stiftade tåtar i en plastkontakt, 

detta bildar ett kablage. Förstudien innehåller riktlinjer för hur man skall genomföra robotisering av 

processen så som placering av robot, utformning av gripdon, uppskattat värde för processens 

kvalitetsutbyte och hur mycket förädling den måste göra för att vara ekonomiskt försvarbar. Detta 

examensarbete är sista delen av utbildningen högskoleingenjör inom maskinteknik vid Karlstads 

Universitet fakulteten för hälsa-, natur- och teknikvetenskap. Studenten/författaren skall använda sina 

kunskaper som reflekterar utbildningen för att utröna problem och föreslå lösningar för dem med 

vetenskapliga bevis. Examensarbetet kommer ligga som underlag för att studenten får godkänt av 

examinatorn, som är docent Nils Hallbäck vid Karlstad Universitet. 

1.2 Företag 

Detta arbete genomfördes på uppdrag av Kablage Produktion AB i Västerås som är en legotillverkare 

av kablage med en stor variation på sina kunder som tex ABB Motor och SVAB (joysticktillverkare), 

Kablage Produktion AB har 55 stycken anställda varav 25 stycken i produktionen. 

För att utröna denna frågeställning har Kablage Produktion AB anlitat Robotdalen i Västerås som är ett 

innovationsföretag med 16 stycken anställda. Robotdalen är en statligt ägd organisation, 

organisationens huvuduppgift är att automatisera Sveriges industrier och att hjälpa mindre 

innovationsföretag att etablera sig. I skrivande stund är Robotdalen finansierat av Vinnova. 

Handledaren från Robotdalen heter Ingemar Reyier som är teknik- & applikationsansvarig för 

industrirobotar. 

1.3 Syfte 

Kablage Produktion AB har en global konkurrens från framfört allt låglöneländer. Man vill undersöka 

automationsmöjligheterna för att minska arbetskostnaderna som är större i Sverige än i de 

låglöneländer som konkurrenterna befinner sig i. 

Processen vid legotillverkningen av kablage är relativt enkel att utföra manuellt, men dess stora 

produktflora medför svårigheter att automatisera. Uppdragsgivaren Kablage Produktion AB har blivit 

tilldelad öronmärkta pengar av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet), och förväntas att leverera 

en rapport som belyser de problem och möjligheter för automation. 

1.4 Riktlinjer 

Uppdragsgivaren anser att den första implementationen av robotik i fabriken är en integrering av en 

robot med en stiftmaskin som befinner sig i produktionen. Maskinen stiftar tåtar som sedan 

kontakteras för hand med en plastkontakt, detta bildar ett kablage. Stiftmaskinen är av märket 

Schleuniger modell crimp center 67. Uppdragsgivaren vill ha en simulering av den robotiserade 

processen som illustrerar att roboten fattar tag i den stiftade tåten i maskinen och genomför 

kontaktering av den i plastkontakten. Denna simulering kommer också ligga som underlag för att 

uppskatta en cykeltid för den robotiserade processen. För att ta fram konkreta uppgifter gällande hur 

bra den robotiserade processen kan vara på att montera kablage, användes begreppet kvalitetsutbyte.   
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Kablage Produktion AB har valt ut de svåraste produkterna att automatisera från sitt sortiment. 

Svårigheten ligger i produkternas geometri och storlek. 

1.5 Mål 

Kablage Produktion AB vill införa automation i flera delar av fabriken och konkurrerar på den 

internationella marknaden genom att sänka arbetskostnaden för deras produkter. Förstudien skall 

belysa problemen med robotisering. Approximera nyckeltal med underlag för den robotiserade 

operationen, nyckeltalet i fråga är kvalitetsutbytet. En ekonomisk analys för att utröna den 

robotiserade operationens ekonomiska försvarbarhet.  

 

1.6 Utförande  

Denna förstudie är den första inom detta område och flera problem behövde belysas för att utröna 

om robotisering av processen är teknisk möjlig och ekonomisk försvarbar.  

För att analysera dessa frågeställningar utfördes två laborationer Robotdalens laboratorium i Västerås. 

En ekonomisk analys samt en simulering som ligger som underlag för teoretiska cykeltider för den 

robotiserade processen. 

För att roboten ska kunna fatta tag i den stiftade tåten från maskinen har författaren konstruerat ett 

gripdon för roboten, och undersökt vilken drivning som är mest lämpad för operationen. 

Frågeställningen avseende matningen av plastkontakter till den robotiserade processen har 

undersökts av studenter från ABB-gymnasiet i Västerås. 

1.7 Rapportens struktur 

Rapporten är upplagd med en vetenskaplig struktur med kapitlen: Teori, Förstudie, Metod, Resultat, 

Utvärdering och Fortsättning. 

Teori behandlar de litteraturstudier som ligger som underlag för de antaganden som 

studenten/författaren har gjort. 

Förstudie behandlar vilka produkter som roboten skall montera samt hur de monteras idag. Hur 

maskinens operation ser ut, uppskattning av automatiseringsgrad, vilken robot som är lämplig för att 

integreras med maskinen, betänkligheter gällande konstruktion av gripdon, vad laborationerna skall 

utröna och hur de skall genomföras, hur simuleringen skall utföras, val av samt redovisning av den 

ekonomiska kalkylen, vad känslighetsanalysen skall belysa och Kablage Produktions premisser för 

automatiseringen.    

Metod redovisar hur simuleringen genomfördes, förfarandet av laborationerna, ekvationer för den 

ekonomiska kalkylen samt förfarandet för känslighetsanalysen för den ekonomiska kalkylen. 

Resultat redovisar konstruktionen av gripdonet, resultatet från andra laborationen, resultatet från 

simuleringen som ligger som underlag för de uppskattade cykeltiderna för den robotiserade processen 

och resultatet av den ekonomiska analysen.  



3 
 

Utvärdering Innehåller felkällor vid den andra laborationen, utvärdering av gripdonet och förfarandet 

vid konstruktionen av detta, utvärdering av Kablage Produktions premisser avseende kvalitetsutbytet, 

utvärdering av simuleringen samt en känslighetsanalys av kalkylen. 

Slutsats behandlar vad författaren anser beträffande robotiseringen och hur denna kan genomföras 

på ett framgångsrikt sätt. 

Fortsättning behandlar vad Kablage Produktion AB bör gå vidare med för att robotisera operationen. 

Information samling 

Litteraturstudier har gjorts från böcker som båda handledarna har rekommenderat samt böcker som 

studenten har hitta via sökfunktionen på Mälardalen Högskolas bibliotek. Interjuver med anställda från 

Robotdalen och studiebesök på Kablage Produktion AB liksom observationer skedde kontinuerligt.  
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2 Teori   

2.1 Robotik 

Robotens fördelar jämfört med människan är att den kan utföra monotona och energikrävande 

uppgifter samt att den är förbrukningsbar. Med en bra robotisering kan man befria operatörer från 

tråkigt och monotont arbete som kan bidra till arbetsskador. Man kan även öka produktionens 

kapacitet-flexibilitet, vilket gör det lättare att parera marknadens svängningar. Med industrirobotar 

kan man automatisera även en flexibel produktionslayout tack vare dess möjligheter till 

omprogrammering. Utmärkande egenskaper för robotar jämfört med specialmaskiner är deras 

programmerbarhet [Gunnar S. Bolmsjö 2006, sid 127]. 

Enligt Gunnar S. Bolmsjö 2006 har priset för robotar fallit med 60 % sedan 90-talet trots att 

prestandan har blivit bättre. Detta gör det möjligt för robotisering av processer som tidigare inte var 

ekonomiskt försvarbara. Erfarenhet och studier visar att en robots livslängd i genomsnitt är 12 år. 

[Gunnar S. Blomsjö 2006 sid 87] 

2.2 Gripdon 

Gripdonet är robotens verktyg som ofta används för materialhantering och montering, de gripdon 

som är vanligast är mekaniska-, flexibla-, vakuum- och magnetgripdon. 

Enligt Gunnar S. Bolmsjö finns det generella parametrar som är väsentliga vid val och konstruktion av 

gripdon. 

1. Vikt. Gripdonets vikt begränsar robotens lastkapacitet. 

2. Geometrisk utsträckning och volym vilket är väsentligt för gripdonet åtkomlighet. 

3. Gripkraft och gripytor. Objektets vikt och friktion mellan gripytor bestämmer erforderlig 

kraft. 

4. Noggrannhet. Gripdonet tillverkas med god precision, så att gripdonet fixerar objektet under 

hanteringen. 

5. Miljötålighet, många processer sker i en tuff miljö som orsakas av kemikalier eller dylikt som 

kräver en speciell hänsyn. 
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2.3 Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbyte är ett effektiviseringstal som visar hur bra operationen är på att förädla produkter. 

����	
�
�
��
� = 	
��
��	����������	��ℎ�
�� − �����
�	��ℎ�
��

��
��	����������	��ℎ�
��
					(����
	��	1) 

Kvalitetsutbyte används som matematisk faktor i uträkning av operationens UTE-tal (utrustningens 

totala effektivitet = kvalitets utbyte x tillgänglighet x anläggningsutnyttjande) även kallat TAK-tal. 

UTE-tal är ett internationellt mått för effektivisering av den mekaniserade utrustningen, på engelska 

kallas det för OEE-tal (Overall Equipment Effectiveness). Med hjälp av OEE-talet studeras hur väl en 

investering utnyttjas. De defekta produkterna är ett slöseri med tid och pengar för att de kasseras 

eller omarbetas, samt eventuellt administrativt arbete gällande rapportering och undersökning av 

fel. (Christer Nord, Bengt Pettersson, Berndt Johansson 1997). 

2.4 Automatiseringsgrad 

I denna förstudie är automatiseringsgraden den del av värdeökningen som roboten utför på 

produkterna i stället för montering för hand som sker idag. 

2.5 Laboration 

Laborationerna delas in i torr eller våt, sluten eller öppen laboration. Torr laboration innebär att 

laborationen sker med icke fysikalisk utrustning, våt är med fysikalisk utrustning, sluten menas att 

slutresultatet känt och öppen är slutresultatet okänt. [Håkan Hult 2000]. Hegarty har funnit att en 

laboration skall utformas för att nå endast ett syfte. Om man försöker nå flera syften samtidigt har 

det visat sig att man alltför sällan uppnår något. [Håkan Hult 2000 sid 15] 

2.6 Simulering 

Simuleringar kan användas för att minimera kostnaden för utvecklingsarbetet vid projekt. Istället för 

att göra fysiska mock-up:er görs virtuella modeller av dem i ett datorprogram, detta gör att 

kostnaden vid ´´trail and error´´ metoden blir mindre jämfört med om man hade använt metoden 

med fysisk utrustning. [Hans Johannnesson, Jan-Gunnar Persson & Dennis Petterson 2013]. 

Enligt Hans Johannnesson, Jan-Gunnar Persson & Dennis Petterson 2013 avseende kinematisk analys 

av en robots rörelser så räcker det med att man för in enkla geometridelar i simuleringen för att ge 

ett tillfredställande resultat. Med kinematisk analys menas att man analyserar rörelser utan att 

beakta vad som orsakar dem.  

Det är en självklarhet att dessa geometridelar skall representera motsvarande gällande vad som skall 

simuleras, speciellt när det gäller rörelser i trånga utrymmen.      

Enligt Gunnar Blomsjö 2006 kan I en generell applikation utnyttja simuleringssystem för olika lösnings 

principer för ett produktionsavsnitt beträffande åtkomlighet, materialflöde och cykeltider. 

2.6.1 Simuleringsprogram Robotstudios & RAPID 

Robotstudios är ett simuleringsprogram för ABB:s robotar. Efter färdigställd simulering konverteras 

simuleringen till RAPID som är ett programmeringsspråk för ABB:s robotar som ger 

rörelsebeskrivningar till roboten. Robotstudios har ett integrerat CAD program vilken är väldigt 
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primitivt jämfört med senaste versionerna av Creo, men kan användas till modellering av enkla bord, 

ställningar och mekanismer. 

2.7 Ekonomisk analys  

En ekonomisk analys är när man begrundar en frågeställning via flera infallsvinklar. I denna förstudie 

görs den ekonomiska analysen genom att författaren antar att robotiseringen genomförs av en 

investering och komplimenterar med infallsvinklar från en känslighetsanalys.     

2.7.1 Investering 

I en marknadsekonomi måste varje företag som är utsatt för konkurrens hela tiden sträva efter att 

effektivisera sin verksamhet, t.ex. genom att investera.  

En investering innebär att man tar in kapital för att uppnå sina mål som oftast är kopplad till en 

ekonomisk agenda. Det är fundamentalt för företag att utföra investeringar för att kunna bedriva en 

lönsam verksamhet under en längre tid. Investeringar ligger som grund för att utforma verksamheten 

hos företag [Birger Ljung & Olle Högberg 1999]. 

Även om investeringar helst skall ske med långsiktiga mål, måste man ha en organisation som är 

flexibel och förändringsbenägen som gör att man kan genomföra åtgärder mot marknadens 

fluktuationer och oförutsedda händelser. I många fall måste även personalen utbildas för att hantera 

den nya produktionsapparaten. [Ulf E. Olsson 1998] 

Investerings typer 

Det är vanligt förekommande i företag är att olika investeringar pågår samtidigt, investeringar inom 

personal, nya maskiner, lokaler och marknadskampanjer etc. Därför delar man in investeringar i olika 

klasser med avseende på deras lönsamhetskrav för att de skall genomföras. 

 Nedan visas klassindelningen rangordnad avseende på stigande lönsamhetskrav.   

1. Nya produkter/marknader – nya krav på produktionen 

2. Intäktsökning – t.ex. högre kvalitet möjliggör högre pris 

3. Rationaliseringsinvestering – vi måste minska produktionskostnaden 

4. Kapacitetsökning – vi kan inte leverera i den omfattning kunderna önskar 

5. Tvingade skäl – t.ex. ny miljölagstiftning (inkl arbetsmiljö) 

[Birger Ljung & Olle Högberg] 

För en tvingande investering beträffande minskade utsläpp kan ju oftast inga lönsamhetskrav ställas. 

För att ta risken med att gå ut med ny produkt eller in på en ny marknad ställs oftast högre 

lönsamhetskrav. 

En investering måste alltid finansieras – detta kan ske på i princip två på olika sätt: 

- Med eget kapital  

- Genom att ta nya lån till verksamheten 

Detta medför att investeringen påverkar företagets ekonomi - därför behövs ett korrekt 

beslutsunderlag avseende om investeringen skall genomföras. En del av detta beslutsunderlag bör 
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bestå av en ekonomisk kalkyl, där man beräknar de kostnader och intäkter som investeringen 

genererar se figur 1. Man delar in investering i  

- Grundinvestering 

- Resulterande intäkter (Inbetalningsposter) 

- Resulterande omkostnader (Utbetalningsposter) 

I grundinvesteringen kan tex följande poster ingå. 

• Byggnader, maskiner och inventarier 

• Mark och markanläggningar   

• Planering- & utredningskostnader 

• Utbildnings- & inkörningskostnader 

• Verktyg, tillbehör m.m.  

Omkostnaderna (utbetalningsposterna) består typiskt av: 

• Råvaror och andra insatsvaror (direkt material) 

• Löner inkl. sociala avgifter (direkta och indirekta) 

• Förbrukningsmaterial, energi, underhåll, kassationer, reservdelar, verktyg, tillbehör, etc. 

(material- och tillverkningsomkostnader) 

• Administration avgifter 

• Marknadsförings- och försäljningskostnader 

• Ränta på rörelsekapital 

Inbetalningsposterna kan bestå av: 

- Ökad försäljning av nya produkter 

- Ökad försäljning av befintliga produkter 

- Sänkta omkostnader (se omkostnader)  

[Ulf E. Olsson] 

 

Figur 1 Diagram av hur en lycka investering kan genererar intäkter och kostnader jämfört med hur det ser ut om 

investeringen inte har genomförts. 
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En förutsättning för att en investering skall genomföras är att resulterande intäkter och besparingar 

är större än de kostnader som investeringen förväntas generera inklusive hänsyn till risker och 

osäkerheter. (Undantag är de investeringar som görs pga tvingande skäl.) 

2.7.2 Investeringskalkyler 

Syftet med ekonomiska kalkyler är att i ekonomiska termer beräkna konsekvenserna av ett eller flera 

olika investeringsalternativ. [Ulf E. Olsson 1998, Sid 11]. 

Med en kalkyl beräknar man om en investering är lönsam att utföra, vidare ger den underlag för att 

kunna jämföra olika investeringar. 

Beslut man kan ta av kalkyler 

Utgångpunkten vid all investeringsbedömning måste vara att den relaterar de förslagna 

investeringsprojekten till företagets mål. [Ulf E. Olsson 1998 sid 184]  

De beslut som kan fattas med kalkylen som underlag, beror på vilka mål och konsekvenser som kalkylen 

berör. Att fatta ett beslut genom att endast beakta sifforna som visas i kalkylen kan få oönskade 

konsekvenser som berör tex kunder, andra delar av produktionen. Dock kan kalkylen visa potentiella 

risker och möjligheter med investeringen. [Birger Ljung & Olle Högberg 1999]. 

Det är mycket viktigt att en korrekt bedömning utförs om hur och när investeringen skall utföras. Detta 

kräver en omfattande och ingående kunskap om marknaden samt konkurrenssituationen.  

Det är viktigt att komma ihåg att investeringskalkylen inte ger en fullständig bild av 

investeringsprojektet och därför inte heller kan vara det enda beslutsunderlaget. [Ulf E. Olsson 1998 

sid 185]. 

Ekonomisk livslängd 

Investeringar kan inte nyttjas i en oändlig tid. Den ekonomiska livslängden är inte samma som den 

fysiska livslängden. Den tid som den är verksam och fungerar enligt planen kallas ekonomisk 

livslängd. Hur lång den ekonomiska livslängden varierar, med avseende på tex vilken utrustning som 

skall köpas och hur den används. Samma utrustning kan ha olika ekonomiska livslängd beroende på 

hur de används. Att besluta hur lång den ekonomiska livslängden är krävs relevant erfarenhet och 

kunskap om utrustningen och dess ändamål. [Ulf E. Olsson 1998]   

Restvärde 

De värde som tillgången har efter att den ekonomiska livslängden har gått ut kallas restvärde. Detta 

värde kan ha underlag från tex andrahandsmarknaden och skrotvärdet av utrustningen. Restvärdet 

kan vara negativt avseende på att en kostnad måste ske för att få bort utrustningen eller återställa 

platsen som investeringen har varit verksam. Att uppskatta ett restvärde kan var svårt och de är vanligt 

att man väljer att bortse detta värde. [Ulf E. Olsson 1998].    
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2.7.3 Typer av kalkyler 

Det finns ett antal olika investeringskalkyler. Vilken man skall välja beror på vilken kalkyl man känner 

sig bekväm med och vilka beslut som skall fattas med kalkylen som underlag. 

Alla kalkyler utom en i detta avsnitt har ränta som parameter i kalkylen. De kalkyler som använder 

ränta som parameter härrör från Nuvärdemetoden som är huvudmetoden av investeringskalkyler. Den 

enda kalkylen som är relevant och inte använder en ränta vid en investering är Pay-back metoden.  

 

Nuvärdemetoden (Net Present Value – NPV) 

Metoden baseras på att man beräknar alla utbetalningsposter och inbetalningsposter som sker när 

investeringen är verksam till en tidpunkt, denna tidpunkt är när grundinvesteringen genomförs. När 

man har beräknat differensen av inbetalnings- och utbetalningsposterna multipliceras de med en 

nuvärdefaktor, som är en matematisk kvot som beräknas med kalkylränta och den ekonomiska 

livslängden se ekvation 2.  

Kalkylräntan (k) sätts av beslutsfattaren av investeringen och baseras dels diskontering av kapitalet, 

och vilken risk investeringen medför. Ju högre risk, ger högre kalkylränta, ger en högre faktor som sätts 

kalkylen. Risken härrör tex från uteblivet kapital, marknads- & konkurrenssituation.  

Arbetsgång för en investerings kalkyl enligt nuvärdemetoden 

• Bestäm värdet på grundinvesteringen 

• Bedöm den ekonomiska livslängden 

• Bestäm kalkylränta 

• Beräkna Nuvärdefaktor 

• Beräkna värden på årlig differens mellan inbetalningsposter och utbetalningsposter 

Den teoretiska formeln för att beräkna Nuvärdet (NPV) är: 

1

(1 + �)"
= #�ä������
��										(����
	��	2) 

� = �������ä�
� 

� = å�	��
��	'���	����
��	'��	'���(�ö���� 

#*+ =
(,- − .-)

(1 + �)"/
+

(,0 − .0)

(1 + �)"1
+

(,2 − .2)

(1 + �)"3
+

(," − .")

(1 + �)"
…− 5 + 6										(����
	��	3) 

, = ,���
���	�'����
 

. = .
��
���	�'����
 

5 = 5���	����
��	�' 

6 = 6��
�ä��� 
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Om differensen mellan inbetalningens poster och utbetalningsposter är lika varje år används 

ytterligare en faktor som kallas nusummefaktor. De beräknas enligt ekvation 4 se nedan. 

#�((����
�� =
1 − (1 + �)7"

�
					(����
	��	4) 

� = �����(	���	�	���ä�'��� 

� = �������ä�
� 

Nuvärdets (NPV) ekvation blir då: 

#*+ =
1 − (1 + �)7"

�
∗ (, − .) − 5 + 6					(����
	��	5) 

6 = ���
�ä��� 

, = ,���
���	�'����
 

. = .
��
���	�'����
 

5 = 5���	����
��	�' 

[Ulf E. Olsson 1998] 

Detta innebär att framtida överskott diskonteras med kalkylräntan- ju högre ränta desto mindre är en 

framtida intäkt eller besparing värd. 

Bedömningen av nuvärdemetoden är om kalkylen visar ett positivt resultat så är investeringen lönsam, 

investeringens intäkter täcker utbetalningsposterna samt den risk som man är benägen att ta för att 

den skall verkställas. [Ulf E. Olsson 1998] 

Annuitetsmetoden 

Metoden är lik Nuvärdemetoden. Skillnaden mellan dem är att med Annuitetsmetoden beräknas den 

årliga avkastningen var för sig vid den tid då investeringen är verksam se figur 2.  
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Figur 2 Visar skillnaden mellan Nuvärdemetoden och Annuitetsmetoden 

Beräkningen av denna kalkyl sker genom att man beräknar differensen mellan inbetalningsposterna 

och utbetalningsposterna, subtraherar differensen med grundinvestering som har en faktor. Denna 

faktor kallas Annuitetsfaktor är tabellerad och kan beräknas via ekvation 6.   

Om differensen mellan inbetalningsposterna och utbetalningsposterna är lika stor varje år: 

���	
�
����
�� =
�

1 − (1 + �)"
					(����
	��	6) 

� = �������ä�
� 

� = �����(	���	���ä�'� 

���	
�
 = (, − .) − 5 ∗ ���	
�
����
��					(����
	��	7) 

, = ,���
���	�'����
 

. = .
��
���	�'����
 

5 = 5���	����
��	�' 

 

Varierar den årliga differensen. Beräknas först nuvärdet med Nuvärdemetoden, sedan beräknas 

annuiteten med Annuitetsfaktorn på nuvärdet.    

���	
�
 = #�ä���
 ∗ ���	
�
����
��					(����
	��	8) 

[Ulf E. Olsson 1998] 

Payback-metoden 

Med Payback-metoden beräknar man hur lång återbetalnings tid är för investeringen. Metoden är 

enkel att genomföra och lättförståelig jämfört med de andra kalkylerna. Företaget sätter ett krav för 

hur lång återbetalningstiden får vara för att investeringen skall genomföras. [Ulf E. Olsson 1998] 
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Fördelar med metoden: 

- Enkel att använda och förstå 

- Ingen kalkylränta behöver antas 

- Restvärdet behöver ej beaktas 

Nackdelar med metoden: 

- Gynnar kortsiktiga investeringar 

- Säger inget om vad som händer efter återbetalningstiden 

[Ulf E. Olsson 1998] 

2.7.4 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen gör man dels för att validera kalkylens trovärdighet samt att ta fram de kritiska 

värden som måste uppnås för att investeringen skall bli en god affär. Med en känslighetsanalys belyser 

man de slutsatser som kalkylen är baserad på.  

Parametrar som kan göras om till variabler är: 

- Grundinvesteringen 

- kalkylräntan och ekonomiska livslängden vid räntebaserade kalkyler 

Andra parametrar kan också göras om till variabler, de som berör intäkterna och kostnaderna. 

Intäkterna kan avspeglas som besparingar, vad händer om den rationella investeringen inte 

åstadkommer de besparingar som man har antagit. Kostnaderna kan tex avspegla 

arbetskostnaderna, vad händer om lönekostnaden ökar. Analys av de icke värderbara 

konsekvenserna är att beakta, hur påverkar investeringen arbetsmiljön, produktionen, 

kundrelationerna och företagets konkurrens egenskaper. [Ulf E. Olsson 1998] 

  



13 
 

Figur 6 Urklippt från databladet 

för stiftet med toleranser. 

Tvärsnittet är upp & ner gentemot 

figur 5.   

Figur 5 Bild av plastkontakt som är urklippt från databladet för plastkontakten. 

3 Förstudie 
Förstudien utfördes på Kablage Produktion AB och Robotdalen. Större delen av information samling 

kom ifrån intervjuer och samtal med personal som VD, maskinoperatörer, beredningen och montörer 

från Kablage Produktion AB, och samtal med anställd på Robotdalen.     

3.1 Produkter 

Produkterna som förstudien behandlar är ett stift från Cvilux CI01 T01 1 P E O, tåt modell singlecore 

ETFE AWG24 green UL10125 (art nr: 44669-GN hos Kablage Produktion AB) och en plastkontakt från 

Cvilux CI01 02 0000. Dessa produkter är inte framtagna för att monteras av en robot se figur 3 & 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa produkter ingår i flera olika kablage som Kablage Produktion AB tillhandahåller. Produkterna har 

en DFA-utformning (Designed For Assembly). Stiftet har ett T-utformat tvärsnitt som förs in i 

plastkontakten med en hulling som är placerad ca 1,3 mm bakom tvärsnittet. 

Plastkontakten som denna förstudie behandlar har utrymme för två stiftade tåtar. Öppningens 

tvärsnitt har en likande form som stiftet, T-utformat med ett utrymme för hullingen. Tåten har en 

diameter på 1 mm, ledaren består av koppar som är isolerad med plast se figur 5 & 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Visar en stiftad tåt med 

hullingen som pekar från pappret. 

Figur 4 En färdig monterad plastkontakt i 

förhållande till en spets på en kulspetspenna 
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3.2 Befintlig maskin 

Maskinen som ska interagera med roboten är en Schleuniger 67 crimp center se figur 7. Maskinen utför 

stiftning av tåtar automatiskt med en cykeltid under 1 sekund, dock varierar operationens cykeltid med 

längden på tåten. Maskinen är kapabel till att utföra stiftningar på båda sidor av samma tåt och 

stiftningar med dubbla tåtar. Beredningen inom Kablage Produktions AB räknar med ett medelvärde 

för cykeltid på 3 sekunder. Maskinen kan stifta en variation av stift och tåtar med en operatör som 

utför materialhanteringen, operatören behöver ha särskild kunskap om maskinen. 

 

 

Många av de produkter som maskinen stiftar går till monteringsstationer, där de sammansätts till ett 

kablage. Med hänsyn till att Kablage Produktion AB har flera order som måste utföras parallellt, stiftas 

produkter batchvis. När en batch är klar måste operatören ställa om maskinen för att utföra en annan 

typ av stiftning. En normal batch består av 100 stycken enheter och normalt blir 5 stycken tåtar/stift 

kasserade vid en omställning. 

 

 

 

  

Figur 7. Den befintliga maskin som ska interagera med roboten 
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Figur 9.  ①. Stifttorn stiftar tåten. 

Maskinens arm håller i tåten vid operation. 

Figur 10. ① Maskinens arm för den stiftade tåten till 

dropzonen för att släppa ner den i den undre ränna ②. 

Maskinens operation 

En matningsenhet för in en tåt i maskinens övre ränna som är försedd med en bandmatta som behåller 

tåten rät. Efter att tåten matats in i den övre rännan till en önskad längd (från 0,01 till 5 m) fattar 

maskinens arm tag om tåten som kapar och skalar den se figur 8. 

 

Figur 8. ①. Maskinens arm som fattat tag i tåten, axlarna visar origo som är beläget längst ut på tåten. ②. Maskinens övre 

ränna som håller tåten rät. 

Efter skalningen för maskinens arm tåten till ett stifttorn som stiftar tåten se figur 9. 

Maskinens arm för sedan den stiftade tåten till en dropzon se figur 10, där armen släpper 

ner den stiftade tåten i den undre rännan. Baserat på en intervju med maskinoperatören 

kan man förutsätta att maskinens arm behåller den stiftade tåtens position och orientering 

under operationen. 
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Tabell 1 Uppgifter från Kablage Produktions AB bredning 

3.3 Montering 

Man för in den stiftade tåten in i plastkontakten, hullingen går under flärpen på plastkontakten som 

producerar ett klick-ljud. Flärpen och hullingen behåller stiftets position i plastkontakten och stiftets 

T-formade tvärsnitt behåller dess orientering se figurer 11 - 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att hullingen på stiftet ska gå under flärpen på plastkontakten behövs en ansenlig kraft utövas på 

tåten, detta gör att tåten med sin veka dimension lätt viker sig under detta förfarande. För att undvika 

detta applicerar man naglarna på stiftets bakre kant. 

Utför man detta arbete under en längre tid (2-3 timmar) blir fingertopparna ömma och det anses 

väldigt enformigt och tråkigt. (Från intervju med montör på Kablage Produktion AB) 

I tabell 1 redovisas vad beredningen inom Kablage Produktions AB beräknar montagetiden för att 

montera ett kablage. Cykeltiden för montering är 8 sekunder per tåt, alltså totalt 16 sekunder för en 

monterad plastkontakt.  

 

 

 

  

Montering per tåt enhet
8 sek

Montering för plastkontakt
16 sek

Figur 11 Stiftet har en 

asymmetrisk utformning vilket 

innebär att stiftet måste ha rätt 

orientering till plastkontakten för 

kontaktering. 

Figur 12 Ett halvfärdigt 

kablage, tåtarna sätts in en i 

taget. 

Figur 13 Ett färdigt kablage i 

förhållande till en kulspetspenna 
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3.3.1 Operation som roboten skall utföra 

Roboten skall utföra montering av kablage, detta innebär att roboten skall fatta tag i tåten i 

maskinen för att sedan föra in den i en plastkontakt se figurer 14 - 16. Efter att roboten för in de 

båda stiften i plastkontakten skall det färdigmonterade kablaget föras till en dropzon 

(uppsamlingsplats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Uppskattad automatiseringsgrad 

Den robotiserade processen minskar arbetskostnaden vid montering av kablagen. Att endast beakta 

automatiseringsgraden för en produkt, gör att den ekonomiska analysen blir ofullständig på grund av 

Kablage Produktions AB stora produktflora.  

Med avseende på att detta är en förstudie kommer automatiseringsgraden att antas som ett 

generellt medelvärde på dagens och framtida produkter, då Kablage Produktion AB kommer inrikta 

sig mot mer automatiseringskompatibla produkter. 

Automatiseringsgraden kommer att uppskattas till 50 % av arbetskostnaden. Detta grundar sig i att 

den robotiserade processen endast kan montera ihop en sida av kablaget och för att maskinen inte är 

konstruerad för att behandla plastkontakter. Den andra sidan av kablaget monteras för hand. 

Figur 15 Maskinen utför stiftningen 

med en tåt i taget. Stiften har 

samma orientering som föregående 

stift i plastkontakten. 

Figur 14 Stiftet har en asymmetrisk 

utformning vilket innebär att stiftet 

måste ha rätt orientering till 

plastkontakten för kontaktering. 

Figur 16 Ett färdigt kablage i 

förhållande till en kulspetspenna 
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3.5 Robot 

IRB 120 är ABB Robotics minsta flerfunktions robot med 6-axlar. Den har en 

räckvidd på 580 mm och kan hantera nyttolast upp till 3 kg med en god 

repetitiv förmåga (10µm). Roboten har renrumklass på ISO-5 som medför 

att roboten är anpassad till miljön i fabriken. (ABB Robotics 2016), se 

figurer 14 – 17. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Gripdon 

Tåtens geometri gör att ett mekaniskt gripdon med fingrar är det verktyg som är bäst lämpad för 

denna process. För ett mekaniskt gripdon finns det tre stycken olika drivningar som är vanligast, 

dessa är pneumatiskt-, hydraul-och elektriskt drivdon. Pneumatiska drivdon används vanligen för 

lättare hanteringar medan hydrauldrivdon används vid tyngre hantering. Elektriska gripdon är oftast 

dyrare men ger en bättre flexibilitet genom att man kan styra fingrarnas gripkraft och hastighet. 

De produkter som denna förstudie behandlar har ingen signifikant vikt i sig, och om endast en typ av 

tåt undersöks så är det pneumatiska drivdonet är att fördra. Detta på grund av dess egenskaper att 

vara enkel att applicera till monotona uppgifter, dess snabba rörelser vid öppning och stängning samt 

är billigare jämfört med de andra alternativen.   

Det fundamentala med gripdonet är att det inte ändrar den stiftade tåtens position och inte skadar 

tåten när den griper tag i tåten i maskinen. Gripdonet kommer att 3D-printas vilket medför att 

materialvalen minskar avsevärt. Det kan bli aktuellt att komplettera med andra material för att öka 

gripdonets styvhet 

De punkter som är att beakta vid konstruktion av gripdon för robotisering av denna operation som 

förstudien behandlar är:  

1. Vikt. Gripdonets vikt begränsar robotens lastkapacitet. 

2. Geometrisk utsträckning och volym vilket är väsentligt för gripdonet åtkomlighet. 

3. Gripkraft och gripytor. Objektets vikt och friktion mellan gripytor bestämmer erforderlig 

kraft. 

4. Noggrannhet. Gripdonet tillverkas med god precision, så att gripdonet fixerar objektet under 

hanteringen. 

5. Miljötålighet, många processer sker i en tuff miljö som orsakas av kemikalier eller dylikt som 

kräver en speciell hänsyn. 

Figur 17 Robotens arbetsområde från sidan 

Figur 14. Robot IRB 120T 

Figur 16. Robotens arbetsområde 

ovanifrån 
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Punkt 1 & 5 stryks från listan för de ej behöver uppfyllas då tåten inte har någon signifikant vikt och 

inga kemikalier eller dylikt är närvarade. 

3.7 Laborationer 

Med anseende på Hegartys resonemang att endast försöka ta reda på en sak när man utför en 

laboration, gjordes två stycken laborationer.  

Första laborationens syfte var att bestämma riktlinjer för gripdonets utformning. Laborationen delades 

upp i två delar, första delen bestod av att utröna vilka problem som uppkom när gripdonet fattade tag 

om tåten. Andra delen bestod av att utröna problem vid hanteringen av tåten.  

Efter att ha analyserat den första laborationen utfördes den andra laborationen, som hade ekvationen 

för kvalitetsutbyte som låg till grund för hur laborationen utfördes. Samt en diskussion med 

handledaren Ingemar Reiyer av rådande förhållanden och relevant utrustning gav underlag till hur 

laborationen utfördes. 

Första Laboration 

Första delen bestämde formen på gripdonets gripytor och dess gripkraft. För hög gripkraft skadar 

tåten, vid för låg gripkraft förs inte stiftet in plastkontakten, samt göra gripdonet smidigt för 

åtkomligheten. Andra delen av laborationen besvarade hur gripdonet hanterar tåten, gällande om 

den ändrar dess orientering eller position. Laborationen utfördes genom ´´try and fail´´ metod, vilket 

innebär att man testar sig fram med olika gripdon. Första laborationen besvarade tre av de fem 

uppgifterna som Blomsjö har listat upp gällande betänkligheter vid utformning av gripdon. Punkt två 

är lågprioriterad för att robotiseringen av processen inte är aktuell i närstående tid och endast ett 

material testas för att konstruera gripdonet.    

2 Geometrisk utsträckning och volym vilket är väsentligt för gripdonet åtkomlighet. 

3 Gripkraft och gripytor. Objektets vikt och friktion mellan gripytor bestämmer erforderlig 

kraft. 

4 Noggrannhet. Gripdonet tillverkas med god precision, så att gripdonet fixerar objektet under 

hanteringen. 

 

Andra laboration 

Andra laborationen gav underlag för att uppskatta kvalitetsutbytet för processen. Den andra 

laborationen utfördes med 65 stycken försök till kablage, med anledning att en batch består av 100 

stycken stiftade tåtar kommer en typiskt batch bestå av 50 stycken monterade plastkontakter. På 

grund av att fixeringen och offset funktionen används vilket innebar att man okulärt bestämmer 

positionerna och rörelsemönstret, så gjordes två stycken pilottest. Första testet bestod av fem 

stycken kontakteringar, om detta pilottest blev godkänt gjordes det andra pilottestet som bestod av 

tio stycken kontakteringar. Efter båda testen blev godkända gjordes huvuddelen av den andra 

laborationen med 50 stycken kontakteringar. Pilottesterna räknades in i resultaten av andra 

laborationen.     
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3.8 Simulering 

Simuleringen för denna förstudie skulle utröna robotplaceringen, cykeltiden samt ge en indikation 

beträffande gripdonets åtkomlighet i maskinen. För att kunna erhålla en bra illustration av maskinens 

operation, så infogades CAD-filer från maskintillverkaren i Robotstudios. Med applikationerna 

Mekanism och Digital output förser maskinen med det rörelsemönster som den skall ha vid 

robotisering. Gripdonet kommer att CAD:as i Creo och förses med samma applikationer som 

maskinens operation. I figur 18 visas arbetsstrukturen för en lyckad simulering som är inspirerade 

från figur från Gunnar S. Bolmsjö (sid 149).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Skaffa CAD-filer 

2. Modellera stiftad tåt & plastkon. 

3. Modellera gripdon 

4. Placera robot 

med verktyg vid 

5. Skapa 

processer 

6. Programmera 

enskilda processer  

7. Kör 

processer 

parallellt 

Felsökning/ 

optimering 

Resultat 

Felsökning 

Figur 18 Visar arbetsstrukturen för en simulering, Med plural för processer menas robotens och maskinens processer. 
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3.9 Ekonomisk analys 

3.9.1 Val av kalkyl 

Pay-off kalkylen valdes främst för den är lättförståelig. Investeringen ligger inte i en närstående tid och 

det är den första robotinvesteringen som eventuellt skall utföras, detta ger svårigheter med att 

bestämma en kalkylränta. Samt att Kablage Produktion AB enda underlag för beslut av kalkylränta är 

ränta som banker ger vid insättning av pengar, denna ränta ansågs vara för låg och ger räntekalkylerna 

som Nuvärdemetoden och Annuitetsmetoden en fördel som är ofördelaktig som beslutsunderlag. 

Restvärdet för den robotiserade processen beaktad ej. 

3.9.2 Grundinvestering 

Tabell 2 visar vad investeringen består. 

Tabell 2 Visar grundinvesteringens beståndsdelar. 

Robot IRB 120 250 000 kr 
Verktyg 50 000 kr 
Fingrar  10 000 kr 
Stativ 10 000 kr 
Ingenjör arb. kost 280 000 kr 
   
Summa: 600 000  
   

3.9.3 Kostnader 

Arbetskostnaden för monteringen är 275 kr per timme, med en arbetstid på 175 timmar per månad 

blir årskostnaden för arbetet 577 000 kr per år se ekvation 10. Roboten kräver service och underhåll, 

Ingermar Reyier på Robotdalen uppskattar att den årliga kostnaden för detta är 5000 kr. 

�Aå" ∗ �BCAAD ∗ � = �EFGB 					(����
	��	10) 

�Aå" = ����
�
	�	���	(å��� 

�BCAAD = ����
����
���	(��
��	�'	���	
	((� 

�EFGB = ����
����
���	���	å� 

� = 12	(å����� 

Tabell 3 Visar arbetskostnaden och arbetade timmer per månad för en montör på Kablage Produktion AB 

 

Produkter som blir defekta och inte blir förädlade av den robotiserade processen, antas att manuell 

montering kompenserar och förädlar dem. Kostnaden för kassationer av material för de defekta 

produkterna kommer inte att beaktas i den ekonomiska analysen, eftersom de är så låga i 

förhållandet till arbetskostnaden. 

Arbetskostnad per timmer 275 kr
Arbetstimmar per månad 175 h

Årlig arbetskostnad 577 000 kr
Årlig service 5 000 kr
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3.9.4 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen skall utröna om vad som händer om grundinvesteringen blir större än vad som 

är planerat, kan automationsgraden sänkas och ändå uppfylla det krav som Kablage produktion AB 

har ställt, ökade värde på kravställningen samt vad händer om arbetskostnaden sänks eller höjs. 

I känslighetsanalysen beaktas. 

• Vad händer om grundinvesteringen ökar med x % 

• Vad händer om besparingen blir mindre än vad man tror 

• Vad händer om man vill ha en kortare pay-off tid 

• Ändring av arbetskostnaden 

• Ändring av kvalitetsutbytet 

3.10 Kablage Produktions premisser 

Premisserna för att en robotisering av processen skall genomföras är att kvalitésutbytet skall vara 

95%. Anledningen till detta är att vid ett byte av batch måste operatören ställa om maskinen, för att 

försäkra sig att maskinen är rätt inställd för den nya batchen görs fem stycken teststiftningar av 

tåten. Då en normal batch består av ca 100 stycken stiftningar och fem stycken kasseras, är kvalitets 

utbytet 95 %.  

Pay-off kalkylen skall redovisa att investeringen skall ha betalat sig själv inom 5 år. 
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Figur 19 Den modifierade plastkontakt som användes för laboration och verifiering av gripdon till höger, 

spärren som håller fast stiftet är borttaget. Vanlig plastkontakt till vänster 

4 Metod 
För att verifiera om det är tekniskt möjligt för en robot att kontaktera två stiftade tåtar med en 

plastkontakt genomfördes en laboration som var uppdelad i två delar. Andra laborationen låg som 

underlag för om operationens kvalitetsutbyte uppfyllde den premiss som Kablage produktion AB hade 

ställt. Laborationen belyste även problem som uppstår vid kontakteringen. Den ekonomiska analysen 

är en pay-off kalkyl med 50% automation och ett kvalitetsutbyte som den andra laborationen gav 

underlag till. 

4.1 Laborationer 

Första laboration 

Denna laboration hade syftet att experimentera fram ett gripdon, förfarandet av denna laboration var 

ett så kallat ¨try and fail¨ metod. Olika gripdon testades - de som skadade tåten vid första ingreppet 

avfärdades. För att kontrollera att det konstruerade gripdonet behöll den stiftade tåtens position och 

orientering, fördes en stiftad tåt för hand in i en modifierad plastkontakt se figur 19. Gripdonet fattade 

tag i tåten och förde stiftet ut och in med hjälp av robotens linjära joggnings1 funktion. Kunde roboten 

föra den stiftade tåten ut och in utan att flytta på den modifierade plastkontakten bedömdes det att 

gripdonet kunde hantera tåten på ett tillfredställande sätt. Efter denna bedömning monterades en 

plastkontakt för hand medan tåten satt fast i gripdonet, detta gjordes för att utröna om gripdonet 

kunde hålla kvar tåten vid montering av plastkontakter. Sedan öppnades gripdonet för att ännu en 

gång kontrollera om tåten hade blivit skadad. Backen som förser gripdonet med rörelser är en 

Technomores modell DTS 210 som är överdimensionerad för detta ändamål. För att inte gripdonet 

skall skada tåten på grund av för hög gripkraft, installerades en tryckregulator för att reglera 

arbetstrycket för backen och en manometer som visade arbetstrycket. Laborationen utfördes endast 

okulärt och ingen definition av varken gripdon eller arbetsstycke utfördes.  

 

.  

 

 

 

 

 

Andra Laboration  

Denna genomfördes i Robotdalens laboratorium med anställda från Robotdalen. Syftet med denna 

laboration var att uppskatta ett kvalitetsutbyte för den robotiserade processen. En ABB robot av 

typen 1410 utförde operationen. Matningen av stiftade tåtar i den modifierade plastkontakten och 

                                                           
1 Roboten styrs för hand via en joystick  
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plastkontakter i hållare skedde för hand. Hållarna 3-D printades med samma förfaranden som 

gripdonet. Se figur 19 för uppställning av andra laborationen.  

 

Förklarning	 av	 figur	 19.	 ①. Hållare för plastkontakt som skall kontakteras (ritning 

HALLARE_PLASTKONTAKT_LAB) ②. Hållare för modifierad plastkontakt och stiftad tåt (ritning 

HALLARE_MODI_PLASTKONTAKT).③. Gripdon för definiering av punkten för stiftad tåt innan 

montering (ritning FAST_GRIPDON_LABORATION). Axlarna visar systemets koordinatsystem med origo 

på aluminium skivans kant z-axeln följer bordsbenet. ④ Stiftade tåt på aluminium bordet. 

Arbetsområdet som består av aluminiumskivan försågs med ett koordinatsystem med tre-punkts 

metoden, koordinatsystemets origo befanns sig vid bordets kant se figur 19. De plastdetaljer som 

användes i laborationen placerades i parallellt med kanten på aluminiumskivans kant, alltså längs med 

x-axeln.  

Tre-punktsmetoden genomfördes genom att definiera koordinatsystemets riktning och origo med tre 

punkter. Punkterna bestämdes genom att jogga roboten till de önskade punkterna och definiera dem 

med punkten som bestämdes i steg 2 sida 25. Första punkten (x1) definierar en punkt på x-axeln, andra 

punkten (x2) definierar riktning i rummet och skalan för x-axeln. Dessa punkter har inget värde i sig 

förutom gentemot varandra då aritmetiskt gäller x1<x2. Tredje och sista punkten (y) definierar y-axeln. 

Denna punkt har inget värde, den bestämmer vart y-axeln ska skära x-axeln (detta ger 

koordinatsystemets origo). Z-axeln definieras med höger hands regel för koordinatsystem, som i detta 

fall går ner i aluminiumskivan. 

 

 

 

Figur 19 Uppställning av laboration 
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Figur 22.  Rörelsemönstret för modul 1, gripdonet fattar tag i den stiftade tåten för att föra in den i plastkontakten. Rörelsemönstret 

för hål nr 2 var identiskt förutom när roboten gick ner till plastkontakten. 

 

Förfarandet för hur Andra laborationen utfördes 

1. För att undvika att aluminiumbordet bytte position under laborationen 

så klistrades dess ben fast i det befintliga bordet med dubbelhäftande 

tejp. Bordet hade skruvats fast i golvet. 

 

2. Gripdonet Fastgripdon försågs med en punkt som definierade och 

lokaliserade gripdonets rörelser i arbetsområdet. Punkten satt 

centrerad på gripdonets yttersta kant se figur 20. Denna punkt 

bestämdes genom att addera gripdonets längd (som är 62 mm se bilaga 

för ritningar FAST_GRIPDON_LABORATION) på z-axeln på robotens 

sjätte axel, som gripdonet var fastskruvat på. 

 

3. Punkten för tåtens position innan montering definierades genom att 

roboten joggades med gripdonet Fastgripdon som har en orörlig undre 

käft, till en tåt som var införd i en modifierad plastkontakt.                                       

Genom okulär besiktning och linjär joggning i x-led kunde punkten 

verifieras. 

 

4. Byte av gripdon. Från Fastgridon till Gripdon 

 

5. För att definiera plastkontakten som skulle monteras 

programmerades en modul som heter Getcable. Denna modul 

fattar tag i tåten och för ut denna ur den modifierade 

plastkontakten. För sedan tåten genom ett rörelsemönster som 

visas i figur 22. Bedömning av kontaktering av plastkontakten 

skedde okulärt. Sedan kontakterades tåten i plastkontakten hål nr 

1 genom joggning av roboten i x-led som är parallell med skivans 

kant och punkten verifierades med offset funktionen. Punkten 

gavs namnet InsertHole1 se figur 21. Plastkontaktens hål nr 2 fick en punkt med hjälp av en 

offset från InsertHole1. Rörelsekommandot för laborationen består av MoveL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Gripdonet Fastagripdonet 

som har en orörlig undre käft vid 

den stiftade tåten innan 

montering. 

Figur 21 visar numrering av 

plastkontaktens öppningar. 
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6. Laddning av tåtar i den modifierade plastkontakten och plastkontakter till hållaren för 

plastkontakter skedde för hand. 

 

7. På grund av produkternas små dimensioner var det svårt att erhålla de optimala offsetvärden 

för plastkontaktens öppningar vid okulärbesiktningen. Därför behövdes en prognos för 

slutresultatet med de offsetvärden som skulle användas för testet med 50 stycken försök. För 

att få underlag för prognosen testades nya offsetvärden kontinuerligt med 5 stycken försök till 

att montera plastkontakten. Offsetvärden ansågs acceptabla när 4 av 5 stycken monteringar 

lyckades. 

 

8. För att ge bättre underlag för prognosen upprepades förgående test, med 10 stycken 

kontakteringar med samma offsetvärden. Ett utfall på 8 av 10 godkända monterade 

plastkontakter ansågs acceptabelt för att tillräckligt bra offsetvärden hade erhållits, då 

utfördes testet med 50 försök till montering av plastkontakten. 

 

9. Efter det att 15 stycken kontakteringar skett och givit en god prognos, genomfördes 50 stycken 

försök i följd. 

 

10. För att förhindra ett missvisande resultat på grund av att systemet ändrar sig under 

laborationen sattes en gräns för detta, när tio stycken identiskt misslyckande kontakteringar 

gjorts i följd stoppas laborationen för att korrigera offsetvärden. 

 

11. De plastkontakter som genomgått ett försök i laborationen lades i kronologisk följd för att 

utröna om systemet har fått en ändring under laborationens gång. 

 

4.2 Kvalitetsutbyte 

För att bestämma operationens kvalitetsutbyte gjordes 65 försök (5+10+50). Kvalitetsutbytet 

beräknades genom ekvationen 1 från kapitel 2.3 Teori sida 5: 

65 − 5���ä���	�����'�

65
= ����	
�
�
��
�	�ö�	�����'�					(����
	��	11) 

65 − Vå�	1	���
��
��	�'

65
= ����	
�
�
��
�	�ö�	ℎå�	��	1					(����
	��	12)	

65 − Vå�	2	���
��
��	�'

65
= ����	
�
�
��
�	�ö�	ℎå�	��	2					(����
	��	13)	

130 − ���
��
�����	��	�
	�


130
= ����	
�
�
��
�	�ö�	���
��
��	�'					(����
	��	14) 
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4.3 Simulering 

För att få en bra överblick av den robotiserade operationen över 

maskinen som ska interagera med roboten genomfördes en 

simulering i Robotstudios. Simuleringen gav uppskattade cykeltider 

för den robotiserade operationen. För att åstadkomma en 

verklighetstrogen illustration av hur tåten reagerar vid den 

robotiserade processen, gjordes simuleringen med en kort tåt (3 cm 

lång). Maskintillverkaren Schleuniger lämnade tyvärr inte ut CAD-filer 

av maskinen, som var önskvärt för att kunna genomföra en bra 

simulering. Med studenter från ABB-industrigymnasium mättes och 

CAD:ades därför maskinens relevanta komponenter för att erhålla en 

mock-up av den befintliga maskinen som visas i figur 23. 

4.4 Ekonomisk analys 

Då denna förstudie behandlar vilken besparing som robotiseringen åstadkommer, kommer kalkylen 

bestå av investeringen genom den årliga besparingen som sker genom att minska arbetskostnaden. 

De kablage som processen inte monterar ihop korrekt avseende på kvalitetsutbytet, förmodas att de 

kompletteras med manuellmontering. 

*�� − ���	
	� =
,����
��	�'

W�����	�'
					(����
	��	15) 

Där årliga besparingen består av arbetskostnaden som den robotiserade processen tar över från den 

manuella monteringen. Kablage Produktion AB anser sig kunna debitera kunden med samma pris 

oavsett om kablaget är monterat för hand eller av en robot. 

W�����	�' = ����
����
��� ∗ �
�(�
	���'��� ∗ ����	
�
�
��
�
− ����ℎå��					(����
	��	17) 

Pay-off kalkylen blir då: 

X =
,

Y ∗ Z − (Y ∗ Z ∗ (1 − [) + \)
	→ X =

,

Y ∗ Z ∗ [ − \
					(����
	��	16) 

Där: 

T	=	Pay-off	tid	(år)	

I	=	Investering	(SEK)	

β	=	Arbetskostnad	(SEK/år)	

α	=	Automationsgrad	(0-1)	

ζ	=	Kvalitetsutbyte	(0-1)	

ρ	=	Utgift	för	robotservice	(SEK/år)	

	

	

Figur 23 En mock-up av de relevanta 

delarna i maskin för simulering i 

Robotstudios 
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4.4.1 Känslighetsanalys 

Genom att göra om ekvation 16 på sida 27 algebraiskt och sätta det man vill undersöka som svar och 

göra om en av beståndsdelarna i ekvationen som kan variera till en variabel, tas diagram fram som 

jämförs med det antaganden som gjordes i förstudie kapitlet och de premisser som Kablage 

produktion är ställt. Känslighetsanalysen redovisas i utvärderingskapitlet. 
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Figur 24 Gripdonet som användes i laborationen 

monterad på backen från Technomores modell DTS 210 

5 Resultat 

5.1 Laboration 

Första laboration 

Första laborationen verifierade att gripdonet på bilden nedan (figur 24) behåller tåtens position och 

orientering och kan föra in den stiftade tåten in i plastkontakten. Gripdonet och hållarna för 

plastkontakterna printades av u-Print SE Plus med inställningar 0,1 lagertjocklek, 100% fyllning med 

materialet ABS-plast. Inställningar av pneumatiken var 2 bar arbetstryck. Det reducerade 

arbetstrycket medförde att tåten ej skadades av gripdonet. Se ritningar av gripdonet för mått i bilaga 

Ritningar. 
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Figur 26. Plastkontakt med 

numrerade hål 

Andra laboration 

Plastkontakterna lades i kronologisk ordning efter varje försök till kontaktering av de stiftade tåtarna, 

se figur 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Diagram från laborationen, 0 är en korrekt kontakterad. 1 är endast hål nr 1 korrekt kontakterad. -1 är endast hål 

nr 2 korrekt kontakterad. Försök nr 43 missade roboten båda hålen på plastkontakten. 

 

Figur 26 visar numreringen för plastkontaktens hål och tabell 4 visar resultatet av laborationen. 

Tabell 4 Visar resultatet från laborationen. Sätt in procents för det olika resultaten  

 
Godkännda Defekta Försök 

Kablage  33 32 65 

Införda hål 1 59 6 65 

Införda hål 2 38 27 65 

Kontaktering av stift 97 33 130 
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Nedan	finns	uträkningen	av	kvalitetsutbyte.	Processens	kvalitetsutbyte	som	räknas	ut	med	
ekvation	11	från	kapitel	4.2	Metod	är	den	som	används	i	pay-off	kalkylen.	Uträkning	av	
kvalitetsutbyte	för	hål	nr	1,	kvalitetsutbyte	för	hål	nr	2	och	kvalitetsutbyte	för	kontaktering	av	
stift	oavsett	hål	beräknades	av	ekvationer	11–14	från	kapitel	4.2	Metod	(sida	26).	 

Processen	kvalitetsutbyte	blir:	

65 − 32

65
= 0,5077	

Kvalitetsutbyte	för	hål	nr	1:	

65 − 6

65
= 0,9077	

Kvalitetsutbyte	för	hål	nr	2:	

65 − 27

65
= 0,59	

Kvalitetsutbyte	för	kontaktering	av	stift	oavsett	hål:	

130 − 33

130
= 0,75	
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Figur 28 Visar robotplaceringen för koncept 2 som hade 40 sek 

cykeltid. De tre strecken visar plastkontaktens position i 

simuleringen som är belägen bakom stifttornet i höjd med 

maskinens gripdon, mataren för tåt ej i bild. 

Figur 27 Visar robotplaceringen för koncept 1 som har 6 sek 

cykeltid. De tre strecken visar plastkontaktens position som är 

belägen på sida som roboten sett från stifttornet, mataren för 

tåt ej i bild. 

5.2 Simulering 

Två stycken koncept blev simulerade. Koncept 1 fick en ny cykeltid på 6 sekunder och koncept 2 fick 

en ny cykeltid på 40 sekunder. Anledning till den stora skillnaden mellan koncepten är att i koncept 2 

har roboten en avsevärt länge rörelsemönster än i koncept 1. Gripdonet som figurerar i simulationen 

är baserad på de gripdon som användes i laborationen.  

Tabell 5 Cykeltider för den två koncepten 

Koncept Cykeltid 
 

1 6 sek 

2 40 sek 

 

Figur 27 visar placeringen av roboten för koncept 1 och figur 28 visar placering av roboten för 

koncept 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båda figurerna visar robotens placering från samma håll gentemot mock-up:en av maskinen. För att 

se en mer bättre illustration av simuleringen se bilaga Simulering av koncept 1 & 2. 
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Tabell 6 Värden som fördes i pay-off kalkylen, kvalitets 

utbyte från laborationen och den uppskattade 

automatiseringen 

5.3 Ekonomisk analys	
I tabell 6 visar de värde som fördes i in den pay-off kalkylen. Med ekvation 16 från Kapitel 4.3 Metod 

(sida 27) beräknades pay-off tiden. 

 

 

Automatisering 50% 
 

Kvalitets 

utbyte 

51% 
 

Arbetskostnad 577 500 kr/år 

Investering 600 000 kr 

Årlig service 5000 kr/år 

 

Pay-off kalkyl: 

600000

577500 ∗ 0,5 ∗ 0,51 − 5000
= 4,22 

Pay-off tiden blir ca 4 år och 3 månader. 
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6 Utvärdering 

6.1 Felkällor vid andra laborationen 

1. Den största felfaktorn är den manuella hanteringen av tåtarna från stiftmaskin hos Kablage 

produktion AB till Robotdalens laboratorium som medför en deformation på tåten. Denna 

deformation orsakar en rörelse av tåten när gripdonet fattar tag om tåten som slutligen gör 

att tåten missar plastkontaktens öppning. Detta påverkar kvalitetsutbytet negativt jämfört 

med den tänkta robotiserade processen där roboten griper tag i tåten direkt från maskinen.  

 

2. Samtliga plastkontakterna och stift var från samma batch. Detta gör att måtten på 

plastkontakterna skiljer sig mindre gentemot varandra jämfört med om de hade varit från 

olika batcher, samma gäller för stiften. 

 

3. När roboten för in tåten i hål nr 1 kan en rörelse av plastkontakten ske, rörelsen orsakar att 

plastkontakten förs ur position för den nästkommande tåt som ska monteras. Detta 

försämrar kvalitetsutbytet för monteringen för hål nr 2 vid kontaktering. Detta påverkar 

kvalitetsutbytet negativt. 

 

4. Roboten i laboratoriet har en repetitiv förmåga på 50 µm vilket är sämre än den utvalda 

roboten som har en repetitiv förmåga på 10 µm. Detta gör att processens kvalitetsutbyte 

påverkas negativt jämfört med om den utvalda roboten hade utförts i laborationen.  

 

5. Med okulär besiktning kan ej optimala offset värden i modulen fastställas, detta påverkar 

kvalitetsutbytet negativ.  

6.2 Gripdon 

Konstruktionen för gripdonet är designad för att behålla tåtens position och orientering, 

åtkomligheten är oprioriterad för gripdonet. Detta kan dock konstrueras med en bättre åtkomlighet, 

utan att ändra gripdonets påverkan på den stiftade tåtens position och orientering när den fattar tag i 

den. 

Försök med en 3 mm gummibeläggning på käftarna för att öka friktionen mellan tåten och gripdonet 

undersöktes men avfärdades, gummibeläggningen orsakade att tåten bytte orientering när gripdonet 

fattade tag i tåten. 

Försök med gripdonet Fastgripdon undersöktes men avfärdades för att den undre fasta käften rörde 

sig när gripdonet fattade tag i tåten. Anledningen till detta var att backen som gripdonet var monterat 

på var konstruerat för två rörliga käftar. 

U-print modell SE plus som tillverkade gripdonet är en avancerad 3D-printer med hög precision, en 

billigare variant av 3D-printer testades men hade inte den precisionen som krävdes. 

Gripdonet 3D-printades med 100% fyllning, anledningen till detta var att minimera oönskade rörelser 

för gripdonet när det fattade tag i tåten.   
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6.3 Kvalitetsutbyte  

Både Robotdalen och Kablage Produktion AB anser att processens kvalitetsutbyte från andra 

laborationen på 51% visar att processen är för dålig på att förädla produkter för att robotisering ska 

genomföras.  

Med avseende på dagens situation vid omställningar där 5 stycken tåtar av 100 kasseras för 

kalibrering, anser Kablage Produktion AB att kvalitetsutbytet bör ligga på 95 % för att robotisering 

ska genomföras.  

Detta verkar möjligt att uppnå eftersom kvalitetsutbytet för hål nr 1 hos plastkontakten på 91% är 

mer representativt baserat på de felkällor som gör att plastkontakten kunde byta sin position när 

kontaktering av hål nr 1 genomförs och försämring av kvalitetutbytet på grund av deformerade tåtar 

som orsakats av materialhantering som försvinner vid robotisering av processen. 

Då dessa produkter inte är framtagna för robotisering kan det vara aktuellt att göra dem mer 

automationskompatibla. Exempelvis göra en avfasning på stiftet eller plastkontakten så att stiftet 

glider in i plastkontakten även om den skulle träffa kanten på hålet och/eller utforma ett runt 

alternativt symmetriskt tvärsnitt på stiftet så att stiftet passar in i hålet även om tåten vrids till när 

gripdonet fattar tag i tåten.  

6.4 Simulering 

De två simuleringarna visar de två robotplaceringarna som är aktuella för robotisering av processen. 

Tabell 7 Värden från de två simulerade koncepten 

Koncept Cykeltid 
 

1 6 sek 

2 40 sek 

 

Koncept 1 är att föredra pga. av den har minst rörelsemönster och processen har kortast cykeltid (6 

sek) i simuleringen.  

Koncept 2 har en väldigt lång cykeltid och är mer komplicerad jämfört med koncept 1. Dock redovisas 

den i resultatet för att ge underlag för vidare konceptgenerering. Ett ytterligare problem med 

koncept 2 är att vid kontaktering av längre tåtar (över 15 cm) kan roboten trassla in sig i den 

kontakterade tåten som befinner sig i plastkontakten.  

Eftersom maskinen behövdes CAD:as av studenterna, mättes de relevanta delarna upp och avståndet 

mellan dem. Detta gör att den mock-up som användes i simuleringen har en sämre precision i sin 

avbildning jämfört med om CAD-filer från maskin tillverkaren hade infogats. Maskinens operation 

som illustreras i simuleringarna visar vissa problem med robotiseringen av maskinen. Kontaktering av 

stiften måste ske i ordning för att förhindra kollision mellan det kontakterade stiftet och gripdon. När 

roboten har monterat ihop ett kablage måste kablaget föras till en uppsamlings plats eller drop-zon 

och åtkomligheten för gripdonet för att fatta tag i tåten. Baserat på simuleringar av andra projekt 
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genomförda av medarbetare inom Robotdalen kan en simulering av maskinens operation med mock-

up:en utföras bättre med andra applikationer i Robotstudios.  

6.5 Ekonomisk analys 

Med dagens arbetskostnader, uppskattad grundinvestering, 50% automation, underhåll av roboten 

och med resultatet från andra laboration ligger som underlag för att kvalitetsutbytet uppskattas till 

ca 51 %. Då tar det 4 år och 3 månader för automatiseringen att återbetala sig. Detta är inom 

kravställningen som Kablageproduktion AB har satt, för att processen ska vara aktuell att robotisera. 

6.5.1 Känslighetsanalys 

I känslighetsanalysen beaktas. 

• Vad händer om grundinvesteringen ökar med x % 

• Vad händer om besparingen blir mindre än vad man tror 

• Vad händer om man vill ha en kortare pay-off tid 

• Ändring av arbetskostnaden 

• Ändring av kvalitetsutbytet 

Grundinvesteringen 

Grundinvesteringen är uppskattad och kan bli större. Grundinvesteringen kan öka med ca 18 % (till 

710 000 kr) men är fortfarande vara aktuell att investering genomförs se figur 29. 
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Figur 29 Diagram av Grundinvesteringen som variabel. Varierad Grundinvesteringen linje och break-even linjen korsar 

varandra när x=710 000. Grafen är av linjärkaraktär. Y-axeln är pay-off tiden i år. 
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Besparing 

Det är svårt att uppskatta automationsvärdet för processen när den ska montera kablage skarpt. 

Break-even linjen som är fem år (baserat på Kablageproduktions krav) korsar pay-off linjen när 

automationsvärdet är 43 % se figur 30. Detta betyder att man kan ha en automation på 43 % och 

klara av de premisser som Kablageproduktion AB har satt. För att korta pay-off tiden endast genom 

att öka automationsvärdet för processen ger inte några större skillnad i pay-off tiden relativt till och 

automationsvärdet hade varit på ca 50 %. Därför är det bättre att öka kvalitetsbytet.  

 

Figur 30 Diagram för automation som variabel. 
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Med kvalitetsutbytet som variabel erhålles en graf som är identisk med förgående. Se figur 30 och 

31.  

 

Figur 31 Visar kvalitets utbytet som variabel. Y-axeln är pay-off tiden i år. 
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Då detta är en förstudie och robotiseringen av processen inte är aktuell i en närstående tid, beaktas 

att lönen ökar för operatören. Om arbetskostnaden ökar blir det mer aktuellt att genomföra 

investeringen avseende rationella skäl se figur 32. 

 

Figur 32 Med automation som variabel och timkostnad för en operatör på y-axeln. Break-even är dagens timkostnad. 

Kablage Produktion AB har en partner i Litauen som Kablage Produktion köper produktionstid för att 

kompensera för den fluktuerade marknaden. Partnern har en arbetskostnad på ca 10 €/h per 

arbetare (enligt uppgifter från Kablage Produktion AB) detta blir med dagens valuta 93 kr/h (den 

2016-06-20). Enligt grafen i figur 32 är en kvalitetsutbyte 51 % med 100% automationsgrad av det 

manuella arbetet inte tillräckligt för att pay-off tiden ska vara 5 år. Dock är inte fraktkostnader etc. 

inräknade som Kablage Produktion AB får stå för vid köp av produktionstid från partnern. 

Vid andra laboration uppdagades det att de kablage som inte blev monterade av roboten gick sönder 

och kasserades, för att minimera material spill skall kvalitetsutbytet höjas för processen. Samt en av 

premisserna för att robotiseringen skall genomföras är att kvalitetsutbytet skall vara ungefär på 95 %.  

Känslighetsanalys med kvalitetsutbyte på 95 % 

Med det ökade kvalitetsutbytet, minskar pay-off tiden till 2 år. Se uträkningen nedan med ekvation 

16 från kapitel 4.3 Metod (sida 27).  
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600	000

(275 ∗ 175 ∗ 12 ∗ 0,95 ∗ 0,5 − 5000)
= 2,23 

600	000

(275 ∗ 175 ∗ 0,51 ∗ 0,5 − 5000)
= 4,22 

Då minskas återbetalningstiden för den robotiserade operationen med 47%, se uträkning nedan.  

4,22 − 2,23 = 1,99 

1,99

4,22
= 0,47 => 47% 

Grundinvestering vid 95% kvalitetsutbyte 

Med ett kvalitetsutbyte på 95 %, automation på 50 %, underhållskostnader på 5000 kr/år, 

arbetskostnad på 275 kr/h och med 175 arbetade timmar per månad så kan grundinvesteringen öka 

med 125 % (till 1 350 000 kr) och ändå vara återbetalad inom fem år se figur 33 nedan.  

 

Figur 33 Diagram av grundinvestering ökar och blir mer än vad som uppskattas 

Besparing vid 95% kvalitetsutbyte 

Vid ett kvalitetsutbyte på 95% räcker det med en automationsgrad på ca 22% för att återbetalningen 

för investeringen på 600 000 kr skall bli 5 år se figur 34. 
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Figur 34 Diagram av en varierad automationsgrad. Y-axeln visar pay-off tiden 

 

Med ett kvalitetsutbyte på 95% och en automationsgrad på ca 69% är det lönsamt för Kablage 

Produktion att roboten monterar kablage istället för att skicka det till Litauen se figur 35. 

Fraktkostnader mm. är inte beaktade i kalkylen.

 

Figur 35 Diagram av vilken automationsgrad man skall ha vi timkostnaden för en montör för att pay-off på investeringen 

skall bli 5 år 
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7 Slutsats 	
De komplikationer som uppkom vid första laborationen var att processen inte fungerar om gripdonet 

ändrar position eller orientering på den stiftade tåten. De räcker med att positionen på stiftet ändras 

några millimeter eller vrider sig några grader, så misslyckas roboten att montera kablaget. Denna 

aspekt ger incitament för att utforma produkterna till DFRA (design for robot assembly) som gör att 

konsekvenserna av dessa oönskade positions ändringar försvinner. Roboten som användes i 

laborationerna har en repetitiv förmåga på 50 µm är väldigt lite jämfört med gripdonets påverkan på 

den stiftade tåten. Detta gör att de kablage som blev misslyckade främst beror på hur gripdonet 

utformats. Gripdonets utformning är väldigt enkel, försök med olika utformningar av gripdon som 

självcentrerade tåten genomfördes men avfärdades. För att när gripdonet utförde självcentreringen 

ändrades tåtens orientering vilket var oönskat. Försök med att öka styvheten hos gripdonet med 

andra material hanns inte med, detta bör undersökas vidare. 

Andra laborationen låg som underlag för ett uppskattat kvalitetsutbyte för den robotiserade 

processen. Det uppskattade kvalitetsutbytet blev 51%, detta är för lågt och är inte i närheten av vad 

Kablage Produktions krav på att kvalitetsutbytet skall ligga på 95%. Att nå detta värde på 

kvalitetsutbytet är ingen omöjlighet, kvalitetsutbytet för hål nr 1 var 91% samt att dessa produkter 

var de minst kompatibla för robotisering enligt Kablage Produktion och företagets stora produkt flora 

ger antaganden att de har produkter som lämpar sig bättre för robotisering. Varför kvalitetsutbytet 

för hål nr 1 har ett mycket bättre kvalitetsutbyte än hål nr 2 som har ett kvalitetsutbyte på 60% har 

författaren ingen konkret förklaring till. Den mest sannolika förklaringen är stiftet ändrade 

plastkontaktens position när den blev kontakterad av det först stiftet. Detta ger incitament för att 

konstruktion för hållarna av plastkontakterna kanske ska ha en återställande förmåga gällande 

plastkontaktens position. 

Cykeltiderna från simuleringen av roboten som interagerar med stiftmaskinen är preliminära. Ingen 

optimering av placering för roboten gentemot stiftmaskinen utfördes, då mock-up:en som figurerar i 

simuleringen är en avbildning av studenterna. Detta ger att måtten mellan maskinens delar i 

simuleringen inte är samma som i maskinen som Kablage Produktion har i sin fabrik. En ny simulering 

bör utföras med CAD delar från maskintillverkaren för att kunna ändra placeringen för roboten 

gentemot maskinen för att optimera den robotiserade processens cykeltider. De utförda 

simuleringarna ger dock underlag för placeringen av roboten för den första implementationen av 

robotisering av processen. Simuleringarna visade att gripdonet har den åtkomlighet som krävs för att 

kunna röra sig och fatta tag i tåten i maskinen, men har potential att förbättras utan att försämra 

dess ingrepp på den stiftade tåten. 

Vid ett kvalitetsutbyte på 95% och en automationsgrad på 50% kan grundinvesteringen öka med 

125%, och ändå klara av det krav på återbetalningstiden som Kablage Produktion har ställt. Det är 

vanligt förkommande att en grundinvestering blir mer än vad man har uppskattat den till. Dock är en 

automationsnivå på 50% vid ett begynnande skede vid robotisering av processen högt. 

Om grundinvesteringen blir som det som den är uppskattad till och kvalitetsutbytet är 95% räcker det 

med att den begynnande automationsgraden ligger på 22% för att klara av den återbetalningstid som 

Kablageproduktion har som krav. Kablage Produktion köper produktionstid av en partner som ligger i 

Litauen, arbetstimkostnaden hos partnern ligger på 93 kr/h jämfört med Kablage Produktion 

arbetstimkostnad på 275 kr/h. Detta ställer ett högre krav på automationsgraden. För att det skall 
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vara lönsamt för roboten att montera ihop kablage som istället skulle monteras ihop av deras 

litauiska partner skall automationsgraden ligga på 70% av kablaget. Detta är en hög 

automatiseringsgrad men kan uppnås när erfarenheten av den robotiserade processen ökar. 

För att den robotiserade processen skall återbetala sig inom 5 år och kvalitetsutbytet ligga på 95% 

räcker det med en automatiseringsgrad på 22%. Detta är rimligt då Kablage Produktions VD säger att 

om investering genomförs kommer företaget att inrikta sig på mer robotisering kompatibla (DFRA) 

produkter vilket ökar automationsgraden.  
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8 Fortsättning 
Utforma produkterna till DFRA (design for robot assembly) för att eliminera de konsekvenser som 

uppkommer när gripdonet gör en oönskad position eller orientering ändring. 

Innan robotisering skall implementeras bör flera undersökningar göras, t.ex. laborationer med fler 

koncept gällande utformning av gripdon med den befintliga maskinen.  

Den befintliga maskinen Schleuniger 67 crimp center är en viktig del av produktionen, utför den 

ingen värdeökning på produkterna står större delen av produktionen stilla.  

Kablage produktion AB har också en Schleuniger 36 s crimp center som är har en liknande process 

och som står som reserv. Dock kan inte Schleuniger 36 s crimp center utföra stiftning av de produkter 

som denna rapport behandlar. För att utföra vidare laborationer utan att störa produktionen bör om 

möjligt denna maskin modifieras så att den kan utnyttjas för vidare tester. 

Vidare bör ABB:s industrigymnasiums undersökning gällande matning av plastkontakter till den 

robotiserade operationen fortsätta. Detta ger underlag för att fastställa positionen av plastkontakten 

i maskinen.  

En bättre simulering med CAD-filer från maskintillverkaren av den nya robotiserade operationen, 

som illustrerar maskinens operation bättre är önskvärd med alla komponenter (inklusive 

plastkontakten) med korrekt avstånd till varandra. 

Undersöka fler produkter, eventuellt byta ut eller modifiera de produkter som ej är lämpade för 

automatisering avseende på dess toleranskedjor. 

Vidare analys av en ekonomisk kalkyl beträffade hyr tiden från partnern i Litauen som beaktar 

fraktkostnader mm. 
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9 Tackord 
Tack till anställda på Kablage Produktion AB och Robotdalen och dess handledare Ingemar Reyier 

som har varit till hjälp och besvarat författarens frågor, samt tack till min handledare Jan-Erik Odhe 

på Karlstads Universitets som har givit bra rekommendationer till böcker och besvarat flera frågor. 
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1 Maskinens arm håller den skalade tåten. 

Roboten befinner sig ovanför maskinens arm. 

Där det tre strecken möts befinner sig 

plastkontakten. 

2 När tåten stiftas rör sig roboten till 

samma nivå som tåten. 

3 Maskinens arm för den stiftade tåten till robotens 

gripdon, efter att robotens gripdon fattar tag i tåten 

släpper maskinens arm tåten. 

4 För att förhindra kollision går maskinens 

arm tillbaka till stift tornet, och roboten rör 

sig mot plastkontakten. 

Bilaga 1 Simulering av koncept 1 & 2 
Simulering av koncept 1 
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5 Maskinen utför samma procedur som första 

stiftning. 
6 Efter att den andra stiftade tåten blivit 

kontakterade, för roboten kablaget till en 

dropzon som befinner sig under 

plastkontakten. 
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1 Efter maskinen utfört sin operation med att 

stifta tåten, för maskinens arm den stiftade 

tåten till robotens gripdon. 

2 När gripdonet fattar tag i tåten, släpper maskinens 

arm taget om tåten och roboten för den stiftade tåten 

mot plastkontakten. 

3 Roboten kontakterar den stiftade tåten i plastkontakten. 

4 Maskinen och roboten gör om samma process för 

den andra stiftade tåten som den första stiftade 

tåten.  

Simulering av koncept 2 
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5 Efter kablaget har blivit monterad för 

roboten den till tillbaka till maskinens arm 

som ska lämna över den i dropzonen. 

6 Maskinens arm griper tag i tåten sedan 

släpper robotens gripdon taget om den stiftade 

tåten. 

7 Maskinens arm för kablaget till 

dropzonen som befinner sig på samma 

ställe som koncept 1. 
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Bilaga 2 Datablad för produkter 

Bilag 
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Bilaga 3 Ritningar 
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