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Välkomna!



• Avancerad tillverkning
• Intelligenta system
• Hälsa, Life Science
• Livsmedel, Food Tech
• Artificiell Intelligens

Alfred Nobel Science Park
Vi hjälper företag och organisationer med framtidsäkrande innovationer



Alfred Nobel Science Park

Karlskoga och Örebro

Linkedin.com/in/christinaahlstedt
#Alfrednobelsciencepark

www.mynewsdesk.com/follow/65925
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Agenda
08:00 Introduktion

Magnus Widfeldt, RISE
Johan Hogsved, Rebl Industries
Johan Skogsström, IUC S&V, Robotlyftet
Fikapaus och mingel

9:50 Johan Stening, Karlskoga Automatsvarv
Kristian Winge, ASSA
Philp Holst, Prevas
Kaffe

11:00 Marie Jonsson
Avslutning

11:40 Besök Epiroc Kontroll Rum / Presentation Automation på Epiroc
12:15 Lunch (för dem som anmält) 
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Praktiskt
• Toaletter
• Utrymningsvägar
• Inne på Epiroc - Väst
• Foajen
• Besöket



Trender

alfrednobelsp.se

4 miljoner robotar i 
världens industrier

2022:



Trender

alfrednobelsp.se

Asien driver tillväxten 
av antal installerade 
robotar

Tillväxt



Trender

alfrednobelsp.se

Fordons och 
elektronikbranschen 
har haft flest 
installerade robotar 
per år

Branscher



Trender

alfrednobelsp.se

Robottäthet
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AUTOMATION AV KORTA 
SERIER MED FLEXIBEL 
AUTOMATION

Magnus Widfeldt

Örebro 3 mars 2020

Material och Produktion
RISE Mölndal



3-D-printrar för metall 
+ automation

PlasmabehandlingHybrid Joining Testbed
Limning Mekanisk fogning

Robotiserad 3-D-
printer för mycket 
stora objekt, 
här en halv kajak

RISE i Mölndal
FoU + Testbäddar

”Cobot” för på- och av-
hängning av gods i målerier

+ autocarrier för flyttbarhet 



RISE medverkar i Robotlyftet som leds av IUC



Drivkrafter, motiv och effekter

Utmaningar och tekniska möjligheter

 Flexibilitet

Arbetssätt
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Automatisering och robotisering: 
Dagens nyckelord



1969 installerade Asea sin första Unimate-robot 

1972 användes 25 sådana robotar i Aseas pressgjuterier.

Ledningen ville skapa en bra arbetsmiljö 
kombinerad med hög produktivitet.

Källa: Westerlund, L, ”Människans förlängda arm”.
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Drivkrafter för automatisering och robotisering år 1969
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Drivkrafter för automation och robotisering år 2019



https://www.swira.se/wp-content/uploads/2019/09/Robotstatistik-Sverige-2018.pdf
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Vad används robotar till i Sverige: Ref Swira

Ca 13.600 robotar i Sverige. 
De flesta används för: 

• Materialhantering och 
maskinbetjäning

• Svetsning



https://www.swira.se/wp-content/uploads/2019/09/Robotstatistik-Sverige-2018.pdf
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Vad används robotar till i Sverige: Ref Swira

Ca 13.600 robotar i Sverige. 
De flesta används för: 

• Materialhantering och 
maskinbetjäning

• Svetsning

De områden som har tydlig 
ökning från 2016 - 2018



kommer – till sist 

Ur Affärsvärlden jan 2020, nr 1-3

 Lyfts fram som en av trenderna 2020

Diagram:
 Andel av amerikansk BNP till löner faller, 

andelen till vinster ökar

 Årliga installationer av industrirobotar ökar. 
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IFR trender nov -17



Några utmaningar för er som ska projektera och installera 
automation och robotisering

28

 Utmaning 1: Att förstå nuläget och investera efter förutsättningarna

 Utmaning 2: Att välja i ett allt större utbud av tekniska lösningar

 Utmaning 3: Att göra något åt slöserier, inte automatisera dem!

 Utmaning 4: Bygga kompetens att beställa, driva och förbättra.



Utmaning 1: Att förstå nuläget och 
investera efter förutsättningarna
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Källa: Volvo Car Sverige AB

Vad levererar vi till våra 
kunder idag och imorgon.
Hur gör vi idag, och hur 
ska det gå till imorgon?

Börja enkelt

Gör något 
annat först 

Omsätt behovet i 
en ny fabrik



Utvecklingskartan: Ett enkelt sätt att beskriva och 
kommunicera företagets nuläge och målbild
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BK Produkter under projekt Swedprod



Några utmaningar för er som ska projektera och installera 
automation och robotisering
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 Utmaning 1: Att förstå nuläget och investera efter förutsättningarna

 Utmaning 2: Att välja i ett allt större utbud av tekniska lösningar

 Utmaning 3: Att göra något åt slöserier, inte automatisera dem!

 Utmaning 4: Bygga kompetens att beställa, driva och förbättra.
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Utmaning 2: Att välja i ett allt större 
utbud av tekniska lösningar
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Automation hos Västerdalarnas mekaniska 

Ref: Dagens Arbete https://da.se/2019/01/robotbranschen-nya-kunder-smaforetagen/

Genomsnittsorder under 100 

Investering ca 0,5 Mkr

Kör obemannat nattetid

Betald på ca ett år
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Robottillverkning hos ABB där människa och robot samarbetar

Bild: ABBs hemsida



 Behov kartlagt i pilotprojekt till Robotlyftet: 

Ett transportsystem mellan monteringsstationer, där arbetet kan robotiseras efterhand.

Inspiration: Chalmers SIIL lab.
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Inte alltid robot: Exempel innovationsföretag i stark expansion 

Chalmers SIIL https://www.sii-lab.se/

Affärssystem

Styrsystem
PLC Robotar

Kvalitetssäkring

Kommunikation
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Kommande svetsrobotcell för fåstycksproduktion
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Oavsett teknikval: Säkerheten först: 
Riskbedömning / riskhantering är nödvändig! 
Ansvar för CE-märkning. 

Bild: M Widfeldt



Några utmaningar för er som ska projektera och installera 
automation och robotisering

39

 Utmaning 1: Att förstå nuläget och investera efter förutsättningarna

 Utmaning 2: Att välja i ett allt större utbud av tekniska lösningar

 Utmaning 3: Att göra något åt slöserier, inte automatisera dem!

 Utmaning 4: Bygga kompetens att beställa, driva och förbättra.



Utmaning 3: Att göra något åt slöserier, inte automatisera dem!



Automatisera palltransporter 
istället för att flytta maskiner och 
robotisera/ automatisera 
hanteringen direkt mellan dem

Släppa orienteringen hos 
komponenter och sedan bygga 
system för att orientera dem igen

Svetsa många utskurna 
komponenter i en komplex fixtur, 
istället för att svetsa få bockade 
plåtar som kan självfixeras

Exempel



 Förstudier i tillverkande företag visade möjligheter till 
automation/ robotisering, men ledde inte till investeringar 
som förväntat

 Ett återkommande motiv: Det är svårt att handla upp 
automation och robotisering. Framförallt om man inte gjort 
detta innan eller gör sällan

 Behov finns av ökad beställarkompetens! Se Robotlyftet!
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Utmaning 4: Beställarkompetens.
Lärdomar från Robotdalen  



– En lyckad robotisering handlar om ”hälften teknik, hälften psykologi”. Att skapa engagemang 
bland alla, och jag snackar om alla – operatörer, ställare, ordermottagare, lagerarbetare, säljare, 
städare. Företaget måste skapa förståelse för varför man automatiserar och öppna för delaktighet 
och engagemang.

– Om folk får vara med och ställa krav då blir det också deras baby. Något man vårdar.

Bernt Henriksen, Robotdalen, ur DA ”Robotbranschens nya kunder: småföretagen”

Hemsida: 

Det värdefulla 

engagemanget: 

http://res.ivf.se/survey/
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Framgångsfaktorerna engagemang och delaktighet!  
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Något mer om flexibilitet
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Kollaborativa applikationer med robot. 
Källa IFR https://ifr.org/downloads/papers/IFR_Demystifying_Collaborative_Robots.pdf



Kombinera robotar med 
additivt tillverkade 
hålldon, gripdon, 
fixturer, kitningsplattor



Additivt tillverkat gripdon för robot-
hantering hos Alfdex
i Landskrona

Kolfiberförstärkt material utskrivet 
av 3D Verkstan´s Marforged X7 skrivare
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Flexibel robotisering med flyttbar robot hos WM Press
Hydraulpressen kan betjänas manuellt vid fåstyckstillverkning
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Flexibelt legotillverkande företag: 
Använd roboten till fler maskiner

Press Press

Press

Ämnesskärning

Opiflex
Skär
-ning

Opiflex
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Produktionsanpassa produkterna för robotisering

Plåtprodukt från en legotillverkare

Tillverkades manuellt i
olönsam fabrik

Efter reviderad konstruktion 
och automation/robotisering

30 st/dag 120 st/dag

Effekten är lönsam tillverkning med sänkt pris till kund



 Affärsmodeller för att betala när robot/automation används

 Ett exempel på robothyra inklusive installation
 25 euro/timma 

 Minst en arbetsveckas användning per månad

52

Automationslösning när den behövs
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Den mest lyckade robotinstallationen var två Unimaterobotar för 
montering och slipning.

De bidrog starkt till att genomloppstiden i ett fabriksavsnitt reducerades 
från tre veckor till 20 minuter.

Källa: Westerlund, L, ”Människans förlängda arm”.
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Hur gick det för Aseas robotisering på 1970-talet?



Den mest lyckade robotinstallationen var två Unimaterobotar för 
montering och slipning.

De bidrog starkt till att genomloppstiden i ett fabriksavsnitt reducerades 
från tre veckor till 20 minuter.

De flesta goda exemplen kvarstår att göra, 
inklusive de som kräver högre flexibilitet!

Källa: Westerlund, L, ”Människans förlängda arm”.
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Hur gick det för Aseas robotisering på 1970-talet?
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De viktigaste drivkrafterna för automation       



Research Institutes of Sweden

TACK!

magnus.widfeldt@ri.se

070 – 780 6017

Material och Produktion
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⏤   Automation as a Service  ⏤ 



Our mission is to provide appreciated, 
committed and efficient workmates.

That is why we want to make robot automation even easier, 
faster, cheaper and more accessible than hiring a temp.



Our History

Core-Competencies:

Automation Systems

Manual Assembly Process

Cloud Development

3D Vision

AI/Machine Learning

Rebl Ctrl released

Founded in 2018

Offices in Gothenburg & Skövde

Owned by the Team and haw & co

Working toward a risk free
concept for flexible automation

AI + UX + Industry 4.0

Born out of a frustration

Business Development

Sales

Automation as a Service (AaaS) offering

Joins Collaborative Robot Systems Laboratory

Rebl brings life to Emil, Karl and Ida 



New user and consumption behaviour
USER EXPERIENCE OBSESSION – GET INSPIRED,  SHARE & COLLABORATE

Personalization

Specialized playlists

Flexible grouping

Physical resource sharing with others

Be influenced by others

See playlists

Automatic Updates and Upgrades

Supports for your units and sources

Plug and play

Pay for what you use

Low start-up cost

Digital resource sharing with 
others

Innovation accelerators 

Economy of scale



New user and consumption behaviour
USER EXPERIENCE OBSESSION – GET INSPIRED,  SHARE & COLLABORATE

Personalization

Learn and share
with others

Automatic Updates and Upgrades

Pay for what you use

Specialised robot workmates

Configure and train

Scale with no hindrance

Plug and produce



”It's Not the Big That Eat the Small...It's
the Fast That Eat the Slow”

Jim Collins, How the mighty fall 



⏤   Steps to your workmate ⏤ 



1. Inspection of the workplace

2. Agreement on tasks and duties

3. Employment Contract

4. Quality Assurance and CE Marking

5. Introductory Training

C
E

Steps to Your Rebl Workmate
GET INSPIRED,  SHARE & COLLABORATE



Ida Emil Karl 
Picking and kitting. Picks from 
pallets or material facades. Makes 
sure the kitting is right for the 
operators. 

Hidden talent: 
Great at interpreting CAD-files and 
learns with ease how to pick new 
things.

Picks up the mantle: Emil will
handle the kitting of a normal kit for 
you within 2-4 weeks.

Can operate one or several
machines. Loading and 
emptying if he only gets a little
help transporting the goods. He
will figure out how to arrange
things. 

A tender of many machines, 
works both with finger grippers
and vacuum grippers, has an 
ace up his sleeve. 

Operational in: 1-2 weeks

Sanding, likes to sand surfaces
that are a challenge to the 
surface grinder, that requires
som extra sanding skill. 

Experience: Adds upp. All 
sanded surfaces are logged and 
are used for follow up and 
learning. All experience included. 

Starts sanding: Get a skilled
operator in 2-3 weeks

Some of our pre-trained workmates 
GET INSPIRED ,  SHARE & COLLABORATE



Some of our pre-trained workmates 

Emil 

Picking and kitting. Picks from 
pallets or material facades. Makes 
sure the kitting is right for the 
operators. 

Hidden talent: 
Great at interpreting CAD-files and 
learns with ease how to pick new 
things.

Picks up the mantle: Emil will
handle the kitting of a normal kit for 
you within 2-4 weeks.

GET INSPIRED ,  SHARE & COLLABORATE



Some of our pre-trained workmates 

Karl

Can operate one or several
machines. Loading and emptying if
he only gets a little help
transporting the goods. He will
figure out how to arrange things. 

A tender of many machines, works
both with finger grippers and 
vacuum grippers, has an ace up his
sleeve. 

Operational in: 1-2 weeks

GET INSPIRED ,  SHARE & COLLABORATE



Some of our pre-trained workmates 

Karl

GET INSPIRED,  SHARE & COLLABORATE

Emil 



Our mission is to provide appreciated, 
committed and efficient workmates.

That is why we want to make robot automation even easier, 
faster, cheaper and more accessible than hiring a temp.
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Robotlyftet
en del av Smart industri

Stöd till automatisering i små och medelstora företag

Tillväxtverket i samarbete med:



Vad är Robotlyftet?
• Nationellt program som Regeringen gett

Tillväxtverket i uppdrag att utforma och
genomföra. 

• Ska bidra till ökad automatisering/robotisering
i små och medelstora industriföretag

• Pågår nu till juni 2021



Hur når man 500 företag i hela Sverige?

• IUC Sverige är formell uppdragstagare
• En-nära-företagen” aktör
• Nationell spridning
• Är industrinära
• Kan produktion
• Har kontaktnätet



Hur genomförs Robotlyftet?

Förutsättnings
-studier

Automations-
checkar

Utbildningar



Förutsättningsstudier

• Automationsexperter besöker företag kostnadsfritt för att tillsammans göra en 
kartläggning och analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. 

• Line-walk, dvs. en genomgång av produktionen, för att säkerställa förståelse för 
produktionen och för att identifiera möjliga områden för automation.

• Vi gör en gemensam bedömning med AutomationRegion och Robotdalen med 
erfarna automations/robotexperter



Automationscheck - ansökan

• Förutsättningsstudierapporten
• Offerter från integratörer
• Projektbeskrivning

Blir ansökan till 
Tillväxtverket

Finansiering: 50-75% av projektets kostnad, max 150 000 kronor
Medfinansiering från företaget: 50% 



Automationscheckar
Vad kan pengarna användas till?

• Projektering och tekniska utredningar för att förbereda för automationslösning
• Testning av automationslösning 

• Ex. arbetsuppgifter med bristande ergonomi, förbättrade produktions- och arbetsflöden 
eller tillverkningsmoment

• Simulering och provning av automationslösning
• Ex. en testbädd, testcenter eller i egen produktion

• Kompetenshöjande utbildning 
• Utöver vad som krävs för att kunna sköta utrustningen efter drifttagning. 
• Ex. programmering av nya produkter/varianter, optimering av program respektive 

programmering off-line i digitala modeller av anläggningen.



Att tänka på - automationscheck

• Ta höjd i det sökta beloppet, processkartläggning, utbildning, förstudie etc. allt 
mjukt.

• Handläggningstiden hos Tillväxtverket är max 14 dagar.
• Efter beviljad automationscheck har företaget 6 månader på sig att genomföra.

• Efter beslutad starttid

• IUC stöttar Er i ansökningsprocessen.
• Rekommenderade integratörer på www.swira.se



Utbildningar
• Seminarier

• Seminarier och workshops runt om i landet ger er en överblick över möjligheterna med 
automation och robotisering

• Automation Expon
• Regional mässor med fokus på automation och robotisering med syfte att skapa en 

mötesplats för företag som har behov av automationslösningar och företag som kan 
implementera lösningar

• Utbildningar i beställarkompetens
• för att skapa samsyn och säkerställa att ert företag implementerar rätt automationslösning 

med rätt kravställning



Vad säger företagen?

• Väldigt bra genomlysning över våra möjligheter att automatisera. 
• Vi gjorde simuleringar för en robot och ny bedömning av vår strategi. 
• Väckte tankar hos vår personal om vad automatisering kan innebära, och vikten 

av att se även på andra delar av verksamheten, innan vi fattar beslut.
• Robotiseringen kommer att halvera vår produktionstid, sänka priset på våra 

produkter och därmed öka vår konkurrenskraft med minst ca 20 %.
• Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår 

situation med duktiga konsulter. 
• Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. 

• Nästa steg är att söka stöd för att göra en upphandling. 
• Vi måste bli bra beställare.



• Stärker företagens produktionsförmåga och konkurrenskraft
• Möjliggör för företag att våga göra investeringar i automationsteknik och 

robotar
• Ökad beställarkompetens i företagen för investeringar i moderna automations-

och robotlösningar
• Vikten av långsiktighet i produktionsutrustning
• Ökad förståelse och dialog mellan aktörer som antingen erbjuder eller har 

behov av automations- och robotlösningar. 

Nyttan med Robotlyftet



Robotlyftet: Samlat erbjudande

• Förutsättningsstudie – Kostnadsfri kartläggning och analys. 

Stöttning vid ansökan om en Automationscheck – Förstudien ligger till grund

Automationscheck – upp till 150 000 kr 

Kunskapsmöten om automation – Seminarier och workshops om möjligheterna 

Automation Expo - Regionala mässor, en mötesplats för företag och företag som 
kan implementera lösningar

Utbildning i beställarkompetens – för att skapa samsyn och säkerställa att ert 
företag implementerar rätt automationslösning med rätt kravställning.



Hur får jag reda på mer? 
• IUC / Stål & Verkstad https://iucstalverkstad.se/projekt/robotlyft-for-sveriges-industriforetag/

• IUC Sverige http://iuc.se/robotlyftet/
• Information
• Intresseanmälan

• Tillväxtverket https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html
• Information
• Ansökan om automationscheck

• SWIRA www.swira.se
• Rekommendera integratörer



Tack för att Ni lyssnat!

Johan Skogström
Projektledare – SMART Industri

0706 01 08 96
johan.skogstrom@iucstalverkstad.se



Alfred Nobel Science Park är plattformen för 
utvecklingsprojekt som gynnar regionen. 
Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och 
vi möjliggör projekt med såväl regional som nationell 
och internationell spridning. 

Fikapaus
Fråga:
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Johan Stening, 
Karlskoga Automatsvarv



KARLSKOGA 
AUTOMATSVARVNING AB

Johan Stening 



Robotisering/Automatisering 

Vi hade behov att robotisera en del av vår produktion

● Hårdsvarvning 
● Kuts 
● Justeringar 
● Tempo körningar 



Robotisering/Automatisering 

Vi valde en mjuk robot 

● Flexibel
● Support. Forum på nätet, youtube,mm
● Virtuell programmering.
● Säkerhet, kräver ej bur
● Flyttbar.



Robotisering/Automatisering 

Installation 

● Interaktion med NC
● Säkerhet , klämskydd, dörröppning,
● Gripklor , 3d print fixturer.
● Tryckluft.



Robotisering/Automatisering 

Summering 

● Investering ca 450 000kr
● Produktivitet ökar 
● Stabilare produktion vid hårdsvarvning.
● Standardisering av fixturer minskar ställtid.
● Spån kan vara ett stort problem.



Alfred Nobel Science Park är plattformen för 
utvecklingsprojekt som gynnar regionen. 
Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och 
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Kristian Winge, ASSA



Kristian Winge
Parant Produktion AB

Montering av mekaniska låscylindrar
ASSA ABLOY Opening Solutions AB



Utmaning

 Problem med arbetsskador – ergonomi och repetivitet
 Produkten ej designad för automation
 Många miljoner variationer
 Många små komponenter, många varianter
 Montering av små och trasslande fjädrar
 Replikerbar lösning – minimalt produktanpassad
 Produkt- och orderdata på pdf och post-it
 Ställa om från kundorderflöde till taktat flöde

Montering av mekaniska låscylindrar

14 varianter
Rätt orientering vid placering



Montering av mekaniska låscylindrar



Lösning

 Montering med ABB Yumi
 Händer med servogripdon, kamera, 

belysning och tryckluft
 Flexibel materialpresentation
 3D printad hårdvara
 Specialanpassade fingrar
 Digitaliserad produkt- och orderdata

Montering av mekaniska låscylindrar



Svårigheter

 Materialvariationer
 Tidigare handmontering
 Komponenter ej enl ritning
 Ej DFA

 Robotprestanda
 Precision och repeterbarhet, systemkrascher

 Övertro på ny teknik

 Bristfälliga tekniska underlag
 Duktiga montörer som fixar

Montering av mekaniska låscylindrar



Tips

 Börja lite enklare
 Materialpresentation

 Riktning, rotation, greppmöjlighet
 DFA

 Äntringsfaser, greppytor, 
monteringsriktning, standarder

 Kvalitetssäkra ingående komponenter
 Det tar längre tid än ni tror
 Använd en specialist för utveckling

Montering av mekaniska låscylindrar

Film



Tack!



Alfred Nobel Science Park är plattformen för 
utvecklingsprojekt som gynnar regionen. 
Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och 
vi möjliggör projekt med såväl regional som nationell 
och internationell spridning. 

Philp Holst, Prevas



AUTOMATION AV SMÅ SERIER
2020-03-05



Agenda.

2020-03-05

1. KORT OM PREVAS

2. VAD KÄNNETECKNAR SMÅ 
SERIER?

3. VAD SKA DU TÄNKA PÅ 
OCH I VILKEN ORDNING?

4. FRAMGÅNGSFAKTORER 
OCH FALLGROPAR



2020-03-05

Kort om Prevas
• Grundades 1985 

• Listat på Stockholmsbörsen sedan 1998 

• Ungefär 600 anställda i Sverige, Norge och 
Danmark  

• Certifierade enligt ISO9001 och ISO13485 

• Tillhandahåller avancerade lösningar och tjänster 
inom produktutveckling och produktions-
utveckling. 



2020-03-05

Vad kännetecknar 
små serier?
• Viss mängd artiklar som återkommer i varierande 

batchstorlek.

• Små batcher som sällan eller aldrig återkommer.



2020-03-05



2020-03-05

Vad kännetecknar 
små serier?
• Viss mängd artiklar som återkommer i varierande 

batchstorlek.

• Små batcher som sällan eller aldrig återkommer.



2020-03-05



2020-03-05

Vad ska du tänka på?
• Fuska inte med förarbetet!

• Flöden
• Information

• Produkter

• Målet?
• Bemanning

• Kapacitet

• Kvalitét

• Etc.



2020-03-05

Framgångsfaktorer 
och fallgropar
• 80/20-regeln

• Nyttja extern kompetens
• Kunder

• Leverantörer

• Konkurrenter

• Hur och vad mäter du för att veta om målet är 
uppnått?

• FUSKA INTE MED FÖRARBETET



Philip Holst

BU-manager Örebro

0705799655

philip.holst@prevas.se



Alfred Nobel Science Park är plattformen för 
utvecklingsprojekt som gynnar regionen. 
Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och 
vi möjliggör projekt med såväl regional som nationell 
och internationell spridning. 

Kaffe
Fråga:



Alfred Nobel Science Park är plattformen för 
utvecklingsprojekt som gynnar regionen. 
Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och 
vi möjliggör projekt med såväl regional som nationell 
och internationell spridning. 

Marie Jonsson



AUTOMATION AV 
KORTA SERIER

Teknik, tips och inspiration
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KOSTNAD

FLEXIBILITET

ROBUSTHET

Mindre är mer

Cobots

Mobilitet

Sensorer

Cobots

Additiv tillverkning

App-lik

Additiv tillverkning

Mindre är mer

Inte bara robotar…

Titta omkring!

VÄRDE

App-likation
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COBOTS

Kuka

ABB Yaskawa

ReThink Robotics

Universal Robots
Omron

Franka Emika

Fanuc



ww.blog.kuka.com

Separerade arbetsområden

Uppdelat arbete

Kontakt ej tillåten Kontakt tillåtet

Delat arbete

Delat arbetsområde

Maximal hastighet Anpassad hastighet

Full automation Människa-robot samarbete

Samexistens SamarbeteSamverkan

Separata arbetsområden Närvaro-registrering Närhetszoner Delat arbete



KOLLABORATIVA ROBOTAR (OCH COBOTS)

Motsvarar standarder för 
kollaboration
 Riskanalys krävs!

Magrini et al, 2020

Säkerhetsklassat, övervakat stopp Hand-guidning

Hastighets-, och närhetsövervakning Kraft-begränsning



HAND GUIDING
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SPEED AND 
SEPARATION 

MONITORING
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COBOTS OCH KOLLABORATIVA 
APPLIKATIONER
Stängsellös
 Sparar yta
 Kan spara kostnad
 Lättare att få in i befintlig produktion

Möjlighet att dela arbete mellan människa och robot
 Automatisera ”svåra” operationer och processer
 Automatisera det som är lika
 Automatisera ”billigare”

Blir inte alltid snabbare eller billigare än ”vanlig” 
automation
 Måste röra sig långsamt
 Sensorer och integration kostar pengar

126



Bas

Mjukvara
#1

Hårdvaru-
tillägg #2

Hårdvaru-
tillägg#2

Hårdvaru-
tillägg#3

Mjukvara
#2
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Anpassning #1

Anpassning #2

Anpassning #3



Base 
Solution

Hardware 
Addon

#1

Hardware 
Addon

#2

Hardware 
Addon

#2

Hardware 
Addon

#3

Software 
#2
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Anpassning #1

Anpassning #2

Anpassning #3



VISIONSTÖDD
MONTERING
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KRAFTSTYRD
MONTERING
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ADDITIV TILLVERKNING

Anpassning av
 Gripdon

 Fixturer

 Mätfixturer

 Verktyg
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Source: Yaskawa
Source: Kuka

Source: OmronSource: Opiflex

Source: Exechon Mini



MOBILA ROBOTAR
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MOBILA ROBOTAR
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TITTA OMKRING!

Vad händer runtomkring själva 
tillverkningen?

Var har vi ”slöseri”?

Var har vi volym?

 Materialhantering
 Lager
 Maskinförberedelse
 Verktygsförberedelse
 Kittning av material
 ….

135



TITTA OMKRING!
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AUTOMATION ÄR 
INTE BARA 

ROBOTAR…

137
Source: Hyundai

Source: Stena Innovation Lab

Source: Atlas Copco

Source: Atlas Copco



MINDRE ÄR MER
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MINDRE ÄR MER

Sikta på 80 %
 De sista 20% kan kräva 80% av jobbet

Måste roboten vara fullbelagd?
 Strategisk satsning

Låt roboten göra annat än bara processen
 Hantera maskiner, luckor, material etc.

Försök lita på robotens egen noggranhet
 Fallback: sensorer

Börja med enkla steg
 Hantering, plockning etc.
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Mindre är mer

Cobots

Mobilitet

Sensorer

Cobots

Additiv tillverkning

App-lik

Additiv tillverkning

Mindre är mer

Inte bara robotar…

Titta omkring!

App-likation

KOSTNAD

FLEXIBILITET

ROBUSTHET

VÄRDE



TACK! Frågor?



Alfred Nobel Science Park är plattformen för 
utvecklingsprojekt som gynnar regionen. 
Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och 
vi möjliggör projekt med såväl regional som nationell 
och internationell spridning. Fråga:



Alfred Nobel Science Park är plattformen för 
utvecklingsprojekt som gynnar regionen. 
Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och 
vi möjliggör projekt med såväl regional som nationell 
och internationell spridning. 

Avslut
•Besök: Epiroc kontrollrum för automatiserad 
gruvdrift

•Presentation: Automation på Epiroc

•12:15 Lunch i Matsalen
•Samlas utanför



Alfred Nobel Science Park är plattformen för 
utvecklingsprojekt som gynnar regionen. 
Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och 
vi möjliggör projekt med såväl regional som nationell 
och internationell spridning. 

Tackar!
Vi ses nästa gång


