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Sammanfattning 
 
Examensprojektet behandlar förutsättningarna och hur marknaden ser ut för att starta ett 
nytt bolag eller en ny gren i ett befintligt bolag som skall specialisera sig på svetsning av 
mycket stora konstruktioner. För att finna konkurrensfördelar i att utföra arbetet i 
Sverige, istället för i låglöneländer så som ofta sker idag, krävs att en innovativ process 
utarbetas, med hög grad av automatisering. Studien har genomförts i nära samarbete med 
representanter från slutanvändare, potentiellt utförarföretag samt robotteknisk expertis.  
 
Resultatet från examensprojektet visar att det finns en potentiell marknad för svetsning av 
stora konstruktioner i Mälardalen. Under arbetets gång har olika hinder och svårigheter 
till robotisering identifierats. Hinder som berör svetsning på mekanisk verkstad går bra 
att lösa, eftersom olika komponenter till koncept finns. Det är svårare att lösa de hinder 
som har att göra med robotisering vid slutmonteringsplatser i fält, samt vid svetsning i 
samband med underhåll och service. 
 
I kommande steg behöver teknik och applikationer som finns idag provas i nytt paketerat 
lösningskoncept för stora konstruktioner av enstyckskaraktär. De slutsatser och 
rekommendationer som tagits fram i examensprojektet bör i första hand tas emot av 
organisationen Robotdalen för fortsatt samarbete med andra aktörer i Mälardalen. 
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1. Inledning 
 
I inledningsavsnittet presenteras problemet (uppdragsbeskrivningen), definitioner, 
bakgrunden, syftet med arbetet, arbetets praktiska och teoretiska innehåll, vilka 
avgränsningar som gjorts, vilken tidsåtgång och vilka resurser som utnyttjats, 
målgruppen för rapporten samt forskningsfrågan. 
 
Examensarbetet är praktiskt inriktat i nära samarbete med företag och organisationer. 
Inom kursen Idé och konceptutveckling KIN171 togs en förstudie fram (Fredriksson, 
2008), som innehåller förberedelser och upplägg av examensprojektet. 
  
I aktuellt examensprojekt agerar jag projektledare för studien samtidigt som 
aktionsforskning utförs. Aktionsforskning innebär att forskningen sker integrerat med det 
praktiska arbetet.  
  
Under arbetets gång har noteringar skrivits i detaljrik projektdagbok, se bilaga 1. 
Projektdagboken har använts som verktyg vid planering, reflektioner, teoristudier, 
insamling av material, analyser och summeringar under hela arbetets gång.  

1.1 Uppdragsbeskrivning 
Studien innebär att undersöka förutsättningarna och hur marknaden ser ut för att starta ett 
nytt bolag eller en ny gren i ett befintligt bolag som skall specialisera sig på svetsning av 
mycket stora konstruktioner. För närvarande utförs svetsning av stora konstruktioner 
manuellt i låglöneländer såsom exempelvis i Polen och Ungern, referens till möte med 
VG Power 2008-10-16, se avsnitt 4.1.3. För att finna konkurrensfördelar i att utföra 
arbetet i Sverige krävs att en innovativ process utarbetas, med hög grad av 
automatisering, för att minska behovet av arbetskraft. 
 
Studien genomförs i nära samarbete med representanter från slutanvändare, potentiellt 
utförarföretag samt robotteknisk expertis. I undersökningen ingår att reda ut om det är 
möjligt att robotsvetsa stora konstruktioner och vilka tekniska funktioner och 
paketeringar som i så fall bör tas fram. Uppdraget syftar till att ta fram förslag till nästa 
steg i riktning mot att utveckla robotiserad svetsning av stora konstruktioner i 
Mälardalen. 

1.2 Definitioner 
Nedan följer en kort beskrivning av organisationer, projekt, platser och begrepp som är 
av betydelse för examensprojektet. 
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1.2.1 Organisationer som agerat styrgrupp för examensprojektet 
Robotdalen Robotdalen är en samverkansorganisation i Södermanlands, 

Västmanlands och Örebro län, i syfte att befästa regionen 
som världsledande inom robotik (robotdalen.se). 
Robotdalen är en av tre primärt involverade organisationer i 
examensprojektet och står för delgivande och samordning 
av robotteknisk expertis. 
 

Sjölanders Mekaniska AB  Sjölanders Mekaniska i Västerås är inriktade mot 
medeltung verkstadsindustri i Sverige och är en av 
Mälardalens största legoverkstäder (sjolanders.com). 
Sjölanders är en av tre primärt involverade organisationer i 
examensprojektet och är ett potentiellt utförarföretag för 
uppbyggande av robotsvetsning av stora konstruktioner i 
Mälardalen.  

 
VG Power VG Power i Västerås levererar serviceuppdrag, 

rehabiliteringar och nya vattenkraftsgeneratorer med 
tillhörande kringutrustning (vgpower.com). VG Power är 
en av tre primärt involverade organisationer i 
examensprojektet och är potentiell kund och slutanvändare 
av det robotkoncept som studien pekar på.  

1.2.2 Andra organisationer, projekt och samverkansplatser 
Automation Center Automation Center är en mötesplats i Västerås, där företag 

inom robotik och automation kan träffas och marknadsföra 
sig. Automation Center drivs i samarbete mellan 
Mälardalens Högskola, Robotdalen, Automation Region 
och Teknikbyn (teknikbyn.se). 

 
Automation Region Automation Region är ett samarbetsprojekt med syfte att 

stärka och synliggöra det stora automations- och 
produktionskunnande som finns i Västerås med omnejd 
(automationregion.com). 

 
Teknikbyn Teknikbyn - Science Park i Västerås är en kreativ och 

expansiv teknikpark som stödjer start, utveckling och 
tillväxt av kunskaps- och teknikintensiva tillväxtföretag på 
uppdrag av offentlig sektor, privat näringsliv och högskola 
(teknikbyn.se). 

 
Robot till Tusen Ett projekt som drivs inom Robotdalen (robotdalen.se). 

Aktuellt examensprojekt ingår som studie i projekt Robot 
till Tusen. 
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1.2.3 Begrepp 
Automatisering Automatisering eller automation kallas långt driven 

automatisk produktion längs helt eller delvis mekaniserade 
produktionsbanor (wikipedia.org). 

 
Robot En automatiskt styrd, universell manipulator, som är 

programmerbar i minst tre axlar och som är fast monterad 
eller mobil för användning i industriell automatisering 
(Bolmsjö, 2006).  

1.3 Bakgrund  
Innan starten av examensprojektet hade Robotdalen inledande möte med ett företag i 
Västerås som är intresserade av att köpa svetstjänster och ett annat företag som vill bygga 
upp den typen av verksamhet i sina verkstadslokaler i Mälardalen. Idag svetsas delar av 
stora konstruktioner manuellt i främst Polen och Ungern. Delarna levereras och sätts ihop 
på slutanvändarplatser i Sverige. Det har visat sig vara problem med logistik och 
informationsutbyte, varför de istället vill vända sig till svensk leverantör. Ytterligare 
förfrågningar har nått Robotdalen, från företag som har behov att köpa svetstjänster av 
stora konstruktioner.  
 
Själv är jag elektronikingenjör med flerårig erfarenhet av testutveckling och 
underhållsåtgärder av elektronik och finmekanik i militära flygplan. Som avslutning på 
mina studier på Mälardalens högskola var jag intresserad av att befästa mina kunskaper i 
innovationsteknik, utöka mitt kontaktnät och uppnå ytterligare arbetserfarenhet. Detta 
önskade jag uppnå genom att utföra examensprojekt i samarbete med teknikinriktat 
företag i Mälardalen. Kontakt etablerades med projektledaren för Robot till Tusen inom 
Robotdalen. Han föreslog mig som projektledare, för att genomföra en undersökning av 
robotsvetsning av stora konstruktioner. 

1.4 Syfte 
Syftet med aktuellt examensprojekt är att ta fram beslutsunderlag till nästa steg i 
utvecklingen mot ny verksamhet i Mälardalen, där svetsning av stora konstruktioner 
utförs, med hjälp av robotteknik. I studien används kreativa metoder och teorier från 
innovationstekniken för att tydliggöra innovationen som eftersträvas i verksamheten. 

1.5 Arbetsinnehåll 

1.5.1 Praktiskt 
Det praktiska arbetet består av att undersöka om det finns fler företag än VG Power som 
har behov och intresse av modern svetsverkstad, för svetsning av stora konstruktioner, 
som är belägen i Mälardalen. Utifrån insamlat material utförs en grov uppskattning av 
storleken på marknaden i Sverige. 
 
I studien undersöks hur svetsning av stora konstruktioner fungerar idag på olika företag i 
landet. Dessutom undersöks vad som kan göras med dagens robotteknik inom området 
svetsning av stora konstruktioner. Därefter analyseras vilka utvecklingsmöjlighet som 
finns och hur nästa steg lämpligen ser ut. 
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1.5.2 Teoretiskt 
Det teoretiska arbetsinnehållet i examensarbetet uppnås genom aktionsforskning där 
kunskaper inom innovationsteknik används. 

1.6 Avgränsning  
Undersökningen av marknaden begränsas till intervjuer av ett tiotal företag i Sverige. 
Antalet diskussionsmöten med robottekniska expertgrupper begränsas till en knapp 
handfull. Analysarbetet begränsas till att ta fram en översiktlig bild av dagens läge och 
nuvarande förutsättningar med förslag på fortsatt arbete. Ingen teknisk lösning tas fram 
inom aktuell studie.  

1.7 Tidsåtgång 
Examensprojektet pågår under 10 veckor. Antalet timmar beräknas till 400 (1 person x 10 
veckor x 40 timmar). Det praktiska arbetet, det teoretiska arbetet, handledning, 
projektrapport och presentation av examensprojekt inkluderas i denna tid.  

1.8 Resurser 

1.8.1 Praktiskt 
Nyckelpersonerna från de involverade företagen utgör främsta resurserna till de praktiska 
delarna av examensprojektet. Arbetet har mestadels bedrivits på Automation Center i 
Västerås.    

1.8.2 Teoretiskt 
Främsta resurserna för den teoretiska delen är studiematerial från kurser inom 
innovationsteknik, andra böcker och artiklar, handledaren för examensprojektet samt 
annan personal och andra studenter på skolan. Arbetet har främst bedrivits i lokaler på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås. 

1.9 Målgrupp 
Examensrapporten vänder sig till studenter som läser innovationsteknik. Dock är den 
verkliga målgruppen, för denna rapport, de primärt inblandade organisationerna i 
examensprojektet, det vill säga Robotdalen, Sjölanders Mekaniska AB och VG Power. 

1.10 Forskningsfråga 
I detta examensprojekt utgör forskningsfrågan samma som uppdraget och beskrivs under 
rubrik 1.1 uppdragsbeskrivning.  
 
Ytterligare förtydligande av kärnfrågan i uppdraget; 
Hur ser förutsättningarna och marknaden ut för att utveckla robotiserad svetsning av stora 
konstruktioner i Mälardalen? 
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2. Metod 
 
I metodavsnittet presenteras val av metod för studien, vilka källor som använts för 
datainsamlingen, hur data samlats in och analyserats, hur och när arbetet presenterats 
samt presentation och bemötande av den metodkritik som författaren anser relevant. 

2.1 Val av metod 
I examensprojektet har aktionsforskning inom området innovation tillämpats, vilket 
innebär aktivt deltagande i processen samtidigt som analyser, diskussioner och slutsatser 
formas. Tillsammans med kunniga och kreativa personer har tankar och idéer samlats och 
analyserats. 
 
Det praktiska består av att projektleda arbetet, vilket bland annat har inneburit möten med 
de primärt involverade organisationerna Robotdalen, Sjölanders Mekaniska AB och VG 
Power, som utgjort styrgrupp till projektet. Projektdefinition togs fram i början på arbetet 
innehållande bakgrund, syfte, mål, måluppföljning, åtgärder, begränsning, 
projektorganisation, resursinsatser och grov tidplan. Arbetet har också inneburit 
intervjuer med företag på den potentiella marknaden för svetsning av stora konstruktioner 
samt diskussionsmöten med robottekniska expertgrupper för att komma fram till 
lösningskoncept.  
 
Modell över tillvägagångssätt/arbetsflöde, se figur 1. Intervjuer med företag, som utför 
svetstjänster, utgör ”undersökning av marknad och hinder”. Utifrån det underlaget har en 
”marknadsanalys” och en ”hinderanalys” genomförts. Resultatet från hinderanalysen har 
legat till grund för ”undersökningen av lösningsidéer” tillsammans med robottekniska 
expertgrupper. Resultatet har genererat ”förslag på konceptutveckling”, det vill säga 
förslag på nästa steg att genomföra efter examensprojektet. Marknadsanalys och förslag 
till konceptutveckling har ”summerats och rapporterats”. 
 

 
 
Figur 1. Arbetsflödet i examensprojektet 
 
 
Noteringar och reflektioner har kontinuerligt förts i en projektdagbok. För mig fungerar 
ofta själva skrivandet som igångsättare för tankeprocessen. Dagboken har skrivits fyllig 
för att inte tappa bort något längs vägen som kan vara värdefullt i samband med 
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analysdelarna i studien. Med referens till noteringar från föreläsning inför examensarbetet 
bör speciellt de som arbetar nära företag/kund föra projektdagbok som även bör inkludera 
reflektioner och frustrationer (Hoppe, föreläsning 2008-10-08). 

2.2 Datainsamling 
I aktuellt examensprojekt används främst primärkällor, men även en del sekundärkällor 
vid insamlandet av data. Primärdata är direktinformation som inhämtas för det aktuella 
projektet genom till exempel intervjuer och samtal (Christensen, 2001). Sekundärdata har 
tidigare samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang och med ett annat syfte än 
aktuellt examensprojekt (Christensen, 2001).   

2.2.1 Primärdata 
Primärdata utgörs främst av anteckningar från intervjuer med företag som arbetar med 
svetsning av stora konstruktioner samt underlag från diskussioner med robottekniska 
expertgrupper. 

2.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata utgörs av böcker, artiklar och information på Internet.  

2.3 Intervjuer 

2.3.1 Grundtankar 
Grunden var att uppnå öppet klimat och genomföra informella intervjuer där 
respondenterna i förtroende delgav personliga åsikter, tankar och idéer om verksamheten 
och marknadens framtid. Den kvalitativa forskningsintervjun, där 
undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal har därmed passat bra. I den kvalitativa 
forskningsintervjun handlar det om ett samspel och ett utbyte av synpunkter mellan två 
personer inom ett ämne av gemensamt intresse (Kvale, 1997). 
 
För att nå många företag på kort tid och över ett stort geografiskt område genomfördes 
telefonintervjuer med företag som utför svetsning av stora konstruktioner. De aktörer som 
bidragit med idéer till lösningskoncept har besökts tillsammans med projektledaren för 
Robot till Tusen.  
 
Intervjuerna har genomförts utan inspelning. Nackdelen är att det inte går att gå tillbaks 
och lyssna på intervjuerna igen. Jag har istället förlitat mig på anteckningar, mitt minne 
och möjligheten att vid behov kontakta respondenterna igen för förtydliganden eller 
kompletteringar till intervjuerna. Risken är överhängande att information hålls tillbaka 
vid inspelning, eftersom respondenten då är medveten om att ordval och intervjun i sin 
helhet kan komma att bli granskad i efterhand. 

2.3.2 Tillvägagångssätt 
En prioriteringslista med företag och förslag på kontaktpersoner togs fram i samarbete 
med styrgruppen för projektet. Målet att få svar från tio företag, som antingen utför 
svetsning eller köper svetsning av stora konstruktioner, definierades. 
Den första kontakten med företagen togs genom e-brev skickat från den person som är 
kommunikationsansvarig på Robotdalen. I brevet introducerades jag som projektledare 
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för studien och brevet skrevs under av processledaren för Robotdalen. Intervjuerna 
genomfördes under 15-40 minuter vardera och behandlade områdena verksamhet, 
marknad och identifierade hinder/svårigheter med robotiserad svetsning av 
verksamheten. Detaljrika noteringar skrevs som lades in i projektdagboken.  
 
Tolv telefonintervjuer har genomförts. Bra och användbart material har erhållits från tio 
av dem. Två av intervjuerna utfördes med fel målgrupp för studien, det vill säga de 
varken tillverkar eller köper tjänster som innebär svetsning av stora konstruktioner.  
 
För att få fram idéer till lösningskoncept arrangerades tre möten med tre olika grupper 
med kompetens inom automation, robotik och svetsning. Tre till sju personer deltog vid 
varje möte.  

2.4 Analys 
I studien har tre olika delar analyserats utifrån marknadsområde, identifierade hinder och 
lösningsidéer. I figur 1 visas arbetsflödet för examensprojektet, där de olika 
analysdelarna framgår, vilka är marknadsanalys och hinderanalys. Med underlag från 
hinderanalysen har lösningsidéer undersökts vilka har resulterat i förslag på 
konceptutveckling (nästa steg efter examensprojektet). 

2.5 Presentation och distribution 
Resultatet av studien presenterades för de primärt involverade organisationerna den 12:e 
december 2008. Presentation och opposition på examensrapporten genomfördes på 
Mälardalens högskola den 14:e januari 2009.  

2.6 Metodkritik 
Urvalet av intervjuade företag och organisationer kan ha påverkat resultatet. Man kan 
eventuellt tänka sig annorlunda resultat om andra företag eller andra personer från 
företagen hade intervjuats. De tio företag som intervjuats utgör en stor andel av 
kompetensområdet som finns i landet. Att de dessutom gett likartade svar gör att jag 
anser att det är tillräckligt många i sammanhanget och resultatet känns tillförlitligt. 

I denna aktionsforskning går det inte att komma ifrån att intervjuerna har påverkats av 
mig. Kan hända har svaren till viss del styrts mot de svar som jag förväntat mig, vilket 
kan ha gjort att jag sett vissa möjligheter, men missat andra. I denna typ av studie finns 
alltid den typen av problem med i bilden. 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig undersökningen är. Enligt Holme & Solvang (2006) 
bestäms reliabiliteten av hur noggrant mätningar och bearbetning utförs och hög 
reliabilitet uppnås om olika och oberoende mätningar av samma fenomen visar liknande 
resultat. En kritik till examensprojektet kan vara möjligheten att återupprepa studien och 
få samma resultat. Jag anser dock att säkerheten, då det gäller processer i förändring, inte 
ligger i möjligheten att återupprepa och få samma resultat. Säkerheten och nyttan med 
arbetet ligger istället i möjligheten att förstå och ta del av utfört arbete, känna förtroende 
för arbetet och utifrån resultatet ha möjlighet att vidareutveckla frågeställningar och 
arbete.  
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3. Teori  
I teoriavsnittet beskrivs de viktigaste teoretiska kopplingarna till examensprojektet. 

3.1 Aktionsforskning 
I aktionsforskning är forskaren inte frikopplad från de personer eller processer som den 
undersöker. Aktionsforskaren är en del av sammanhanget där det är vanligt att genomföra 
informella och ostrukturerade intervjuer (Gummesson, 2000). Den typen av intervju är en 
del av den kvalitativa forskningsmetoden och kallas kvalitativ intervju. Enligt Holme & 
Solvang (2006) ligger styrkan i den kvalitativa intervjun i att undersökningssituationen 
liknar en vardaglig situation och ett vanligt informellt samtal. I en kvalitativ intervju är 
syftet att skapa djup förståelse för problemområdet och samtidigt öka informationsvärdet. 
Urvalet av intervjupersoner utförs systematiskt efter vissa på förhand bestämda kriterier. 
Intervjupersonerna får påverka samtalets utveckling efter att forskaren gett de tematiska 
ramarna. Forskaren försäkrar sig under samtalets gång om att få svar på de frågor som 
vill belysas. 
 
Kvale (1997) menar att det är vanligt att växla mellan datainsamlande och analys vid 
kvalitativa undersökningar och att intervjuaren bör vara kritisk mot sina egna antaganden 
under intervjun och istället vara uppmärksam på vad som sägs och inte sägs. Enligt Kvale 
(1997) måste man lyssna till både direkt uttalade beskrivningar samt det som sägs mellan 
raderna. Tolkningar av resultatet får utföras i efterhand.  

3.2 Innovation 
Innovation handlar inte bara om att ta fram nya idéer. Innovation är den process där nya 
idéer tas fram och där idéerna omsätts till framgång på marknaden (Tidd, 2005).  

Vårt samhälle förändras hela tiden, vilket skapar utrymme att utveckla nya områden och 
skapa innovationer. Kim & Mauborgne (2005), symboliserar nya områden som ”Blue 
Oceans” (blå oceaner). En blå ocean är en outnyttjad marknad där ny efterfrågan skapas, 
med möjlighet till lönsam tillväxt. I de blå oceanerna har konkurrens ringa betydelse 
eftersom spelets regler ännu inte är fastlagda.  
 
Tidd (2005) pekar ut tre faser i innovationsprocessen, vilka även kan användas för att 
åskådliggöra den grundläggande arbetsprocessen i aktuellt examensprojekt. Faserna är 
”search” (söka), ”select” (välja) och ”implement” (implementation). Sökfasen handlar om 
att leta efter signaler och fakta från omvärlden som visar på potentiella förändringar eller 
möjligheter. Utifrån vad som sökts fram genomförs ett urval genom att identifiera, 
analysera, välja och utveckla vidare till konceptnivå. Hela tiden skaffas ny kunskap som 
gör att ny sökning behöver göras. Så småningom uppnås den tredje fasen då 
implementeringen sker, där det handlar om att omsätta de utvalda idéerna. I samband 
med implementering uppnås också ny kunskap som resulterar i att man får gå tillbaka, 
söka och välja på nytt.  
Examensprojektet domineras av faserna ”search” och ”select”. Det kommer att bli mer 
fokus på ”implement” längre fram i processen då metoder för svetsning av stora 
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konstruktioner skall utvecklas, det vill säga efter examensprojektet. 

 
Figur 2. Grundläggande innovationsprocess. Källa Tidd, 2005. Egen bearbetning. 

3.3 Kreativitet 
Det är individer som bygger upp organisationer. Eftersom samhället förändras hela tiden 
är det viktigt att individerna i en organisation motiveras till att vara innovativa och 
förändringsbenägna, vilket kan uppnås genom att uppmuntra till kreativitet. En kreativ 
miljö kännetecknas av intellektuell vakenhet och nyfikenhet. 
 
Författaren de Bono beskriver kreativitet som en förändring eller något oväntat och att en 
kreativ produkt eller tjänst har något som är unikt och utmärkande (de Bono, 2000).  
 
Johansson (2005) påstår att kreativitet är något nytt och värdefullt och när idén 
förverkligas är det en innovation. Enligt Johansson (2005) kan innovation bli en följd av 
kreativitet när flera olika kreativa människor sammanförs och deras kunskaper och 
kompetenser integrerar med varandra i ett kreativt syfte. Han kallar denna typ av 
samverkan för ”skärningspunkt”.  
 
Gell-Mann (1994) diskuterar begreppen kaos och ordning för att beskriva förutsättningen 
för att skapa kreativitet. Vid ordning finns struktur och det råder hög förutsägbarhet, 
vilket inte brukar leda till någon förändring. Vid kaos kan däremot det slumpmässiga, 
oväntade och oförutsägbara inträffa. I kaos finns mycket kreativitet, men resultatet kan 
bli ohanterligt. Men då kaos möter ordning uppstår kreativitet som kan utvecklas.  
 
Vi lever idag i ett samhälle där vi träffar människor som härstammar från olika kulturer. 
Kultur säger något om vilka vi är, var vi kommer ifrån och vilka värderingar vi har, vilket 
reflekteras i vårt beteende. Kultur finns inte bara i olika länder utan även inom företag, 
organisationer och branscher. Genom samverkan med varandra inom ett företag och med 

Time 

Search  Select  Implement 

Learn
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omvärlden skapas gemensamma normer och värderingar vilket utgör företagskulturen. 
Företagskulturer kan växa sig mycket starka, vilket kan orsaka svårigheter att se 
förändringar mot invanda mönster. 
 
Enligt Gell-Mann (1994) är lärdomen om vad som är rätt och fel ett problem som ofta 
hindrar människor från att vara kreativa. Man lär sig att hålla sig inom de ramar som 
familjen och samhället byggt upp. Då är det svårt att plötsligt gå utanför ramarna och bli 
kreativ. De som växt upp i en miljö utan strikta gränser har lättare att vara kreativ, medan 
de som växt upp med snäva ramar har svårt att gå utanför ramarna, tänja på gränserna och 
vara kreativa. 
 
Enligt Ahrenfelt (2001) kan kreativitet betraktas som en potential som alla människor 
har, men som används på olika sätt och i olika hög grad.  
De finns metoder för att locka fram kreativitet. De viktigaste kreativa metoderna anser 
jag är brainstorming, att använda olika tänkarhattar, se hinder och tänka hur det varit om 
hinder inte funnits samt coachande frågor.  
 
Idén med brainstorming är att en grupp samlas för att arbeta kring ett problem eller en 
uppgift. Grundtanken är att idéer och tankar ska flöda fritt utan. Under brainstormingen 
får ingen avbryta någon, inget får kritiseras, spontanitet uppmuntras, alla idéer är 
välkomna och alla deltagare utvecklar och förbättrar varandras idéer.  
 
Då det gäller tänkarhattar (de Bono, 2000) åskådliggörs vit hatt av information och fakta, 
röd hatt av intuition, svart hatt av hot och risker, gul hatt av logik, grön hatt av alternativa 
nya lösningar och kreativitet samt blå hatt av sammanfattande och slutsatser. Genom att 
tänka på ett problem från olika håll (med olika färg på hatten) hittas ofta nya synsätt och 
vinklingar på problemet.  

3.4 Ledarskap, coaching och kommunikation 
Nedan följer den litteratur som i första hand använts som stöd i examensprojektet då det 
gäller ledarskap, coaching och kommunikation. Jag tycker att mycket av den litteraturen 
är bra att ta del av i arbetet som projektledare framförallt då det handlar om att jobba 
fram innovationskoncept. Förhoppningen är ju att svetsning av stora konstruktioner skall 
bli ett innovativt koncept. Jag har i aktuellt examensprojekt tränat mig i att projektleda på 
ett sätt som öppnar upp dialoger och skapar förutsättningar som lockar fram kreativa 
tankar och förslag från inblandade parter. 

3.4.1 Projektledning 
Praktiska och handgripliga tips kring projektledning har hämtats från boken ”Att leda och 
arbeta i projekt” (Lööw, 2007). Enligt Lööw (2007) är projektledaren den person som 
leder projektet, styr resultatet, skapar engagemang och ser till att smörja maskineriet så 
att det fungerar på bästa sätt. 

3.4.2 Coaching 
För att få respondenter och mötesdeltagare att komma igång och prata om verksamheten 
och marknaden svetsning av stora konstruktioner samt få dem att öppna upp och dela 
med sig av kreativa tankar och idéer så har jag använt en del idéer som främst är 
förknippade med coaching. Stöd har tagits ur boken ”Nya coaching för bättre resultat” 
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som är en innehållsrik handbok över vad coaching innebär (Whitmore, 2003). I boken 
pekas på att våra inre hinder är våra största hinder. Klassiska tips ges kring att ställa 
öppna frågor istället för slutna frågor.  
 
I boken ”Bli din egen bästa coach” skriver Pia Nilsson (2002) om ledarskap och coaching 
både då det gäller att coacha sig själv och andra. Författarens inställning är att varje 
människa är unik och våra resurser är i själva verket mångfalt större än vad vi inbillar 
oss. Det betyder att det inte finns några paketlösningar utan det är coachens/ledarens 
ansvar att hitta sätt som både främjar unika lösningar och finner vägen till den 
gemensamma nämnaren i den grupp där han eller hon verkar (Nilsson, 2002). 

3.4.3 Kommunikation 
Boken ”Kommunikation, makt och organisation” skriver Mats Alvesson (2002) om 
ordets betydelse och att det är många företagsledningar som använder tvetydig 
kommunikation då de kommunicerar, framförallt i samband med förändringar. I boken 
belyses att de ord som används, vilken möteslokal som väljs och hur situationen i övrigt 
är, starkt påverkar mötet. Det är viktigt att stimulera och motivera om man skall få bra 
kommunikation, vilket är grunden för att få ett kreativt klimat (Alvesson, 2002). 
 
Enligt Jan Rollof (2008) handlar det om att prata och diskutera med rätt människor och 
att göra det på rätt sätt för att komma framåt med idéer om nya produkter, processer, 
tjänster eller liknande och om det lyckas så kan idén bli en innovation. Jan Rollof (2008) 
anser att ledares sätt att framföra budskap och ledares karisma har stor betydelse för 
mottagandet av budskap och att det ofta påverkar människor mer, än de egentliga orden 
som sägs. Det är viktigt att förstå situationen för att kunna ta fram en innovation och det 
är viktigt att tänka på den psykologiska aspekten då idéer tas fram och presenteras så att 
mottagaren blir entusiastisk (Rollof, 2008). 
 
Enligt Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) är all psykologi i regel socialpsykologi, 
vilket betyder samspel mellan individen och arbetsmiljö. Det går inte att förstå 
människans utveckling, handlingar och reaktioner om inte hennes relationer till andra 
beaktas (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). 
 
Jag behöver exempelvis ta in och förstå den verklighet som svetsare och robottekniker 
befinner sig i för att nå dem med idéer och tankar. En viktig del i arbetet är att bygga upp 
kunskap om begrepp, nomenklatur, definitioner etc. Stor del av den kunskapen har byggts 
upp i samband med telefonintervjuer med olika aktörer på marknaden för svetsning av 
stora konstruktioner. 
 
Kaj Pollak (2008) belyser vikten av att lyssna och låta den som har en idé få komma fram 
till egen slutsats för att denne skall fortsätta känna entusiasm att arbeta vidare med idén. I 
examensprojektet tillämpar jag lyssnande mer än talande eftersom jag har ringa 
kompetens på svetsning och robotik, medan de jag talar med har hög kompetens. 

3.5 Omvärldsanalys 
Vid arbete med undersökningar, utredningar och studier av olika slag är det viktigt att 
bevaka vad som händer i omgivningen runt omkring och ta ställning till hur det påverkar 
det område som studeras. Bengt Wahlström (2004) har tagit fram en sjustegsmodell som 
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jag följt till viss del i min studie. Stegen är; 
1. Val av bevakningsområden och sökord 
2. Materialinsamling 
3. Sortering och komprimering 
4. Analys och tolkning 
5. Presentation och distribution 
6. Beslut 
7. Utvärdering och återkoppling 
De sökord som använts i studien är automation, robot, robotik och svetsning. 

AIDA-modellen står för Awareness, Interest, Desire och Action och beskriver de olika 
stadier som en kund behöver gå igenom innan beslut om att köpa (Brassington & Pettitt, 
2005). Då jag ringt runt till olika företag och intervjuat företagsrepresentanter om dess 
verksamhet och vilken möjlighet de ser att robotisera så blir det indirekt ett sätt att göra 
dem medvetna (Awareness) om att det eventuellt finns en möjlighet att robotisera. 
Förhoppningsvis väcks även ett visst intresse (Interest) som gör att, då lösning finns, blir 
det lättare att övertyga företagen om att konceptet är bra. Det kan bana vägen för att få 
kunderna övertygade (Desire) och verkligen handla (Action).  

Enligt Brassington & Pettitt (2005) genererar en marknadsundersökning stor mängd 
information som behöver analyseras och summeras för att få fram kritiska aktiviteter för 
marknadsplaneringen. Den vanligaste metoden att strukturera information till analysen är 
genom att använda SWOT. SWOT står för strengths (styrkor), weaknesses (svagheter), 
opportunities (möjligheter) och threats (hot). 

3.6 Teorisummering 
Med grund i teoridelarna i aktuellt avsnitt vill jag påstå att alla människor har goda 
förutsättningar att vara kreativ, få fram innovationer och klara allehanda förändringar 
bara förutsättningarna är de rätta. Miljöer med goda förutsättningar är de där olika 
kunskaper och kompetenser integreras, där annorlunda tankar och idéer tillåts och 
uppmuntras och där ledaren upplevs som en god, kunnig och förstående person som 
använder sig av öppna coachande frågor.  
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4. Empiri 

Empiriavsnittet innehåller inledande information om de primärt inblandade 
organisationerna, övriga organisationer som är intressanta för studien samt insamlat 
material från telefonintervjuer och diskussionsmöten. 

4.1 Inledning 
De främsta intressenterna och därmed också involverade organisationerna i studien är 
Robotdalen, Sjölanders Mekaniska AB samt VG Power. Dessa företag har agerat 
styrgrupp till examensprojektet. Nedan följer en kort beskrivning av var och en av dem. 
Därefter kommer en kort presentation av övriga företag som har deltagit i 
diskussionsmöten i studien. Utöver dessa företag tillkommer tio företag som intervjuats 
utifrån deras verksamhet och den marknad de befinner sig i samt vilka hinder de ser till 
att robotisera svetsning av stora konstruktioner, se avsnitt 4.2. 

4.1.1 Primärt involverade organisationer 
Robotdalen 
Inom Robotdalen samverkar näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Södermanlands 
län, Västmanlands län och Örebro län (teknikbyn.se). Samarbetet går ut på att befästa 
regionen som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotik 
(mdh.se). Projektet pågår under tiden 2003-2013 och huvudfinansiärer är Vinnova och 
Regionala strukturfondsprogrammet mål 2 Östra Mellansverige. Mälardalens högskola, 
Akademin för innovation, design och teknik deltar i projektet (mdh.se).  
I Västerås har också skapats en mötesplats kallad Automation Center. Där kan företag 
inom robotik och automation träffas och marknadsföra sig, hålla möten och anordna 
träffar. Automation Center drivs i samarbete mellan Mälardalens Högskola, Robotdalen, 
Automation Region och Teknikbyn (teknikbyn.se). 
 
Sjölanders Mekaniska AB 
Sjölanders Mekaniska AB finns i Västerås och är ett familjeföretag med 110 års historia 
(sjolanders.com). Sjölanders är en av Mälardalens största legoverkstäder med en total 
verkstadsyta på ca 15000 kvm. Det är ca 110 medarbetare och omsättningen är ca 135 
miljoner kronor. Sjölanders Verkstäders verksamhetsområde är medeltung 
verkstadsindustri inom Sverige där stål, gruvor och energi är de viktigaste branscherna. 
Inriktningen är mot legotillverkning med skärande bearbetning, svetsning, stansning och 
montage av kunders produkter.  
 
VG Power 
VG Power finns i Västerås, grundades 2002 och har ca 70 anställda (vgpower.com). VG 
Power levererar serviceuppdrag, rehabiliteringar och nya vattenkraftsgeneratorer med 
tillhörande kringutrustning. Verksamheten bedrivs i tre affärsenheter; rehabilitering, 
service samt magnetiseringssystem.  
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4.1.2 Andra organisationer i studien 
Andon Automation AB 
Formellt startade Andon Automation sina aktiviteter för snart fem år sedan. Andon 
Automations finns i Örebro och dess historia härstammar från verksamhet i ESAB 1974-
1992 och ABB 1993-2003. Under ESAB-tiden utvecklades den första 
bågsvetsutrustningen och den första ABB-roboten togs i bruk. Sverige har sedan dess 
varit världsledande inom bågsvetsning med robotteknik. Verksamheten är fokuserad på 
svetsning av stora produkter och/eller kort serieproduktion. System levererade av Andon 
är i huvudsak baserade på användandet av ABB robotar. Företaget har lång erfarenhet 
från genomförandet av stora projekt och har möjlighet att stötta hela vägen från 
planeringsfasen och genom systemets hela livscykel. Andon anser sig ha en unik 
bakgrund som man är ensamma om i världen. För produktion i låga serier eller anpassade 
kundlösningar, integrerar Andron hanteringssystem, fixturer, logistik och 
applikationsmjukvara för att forma totalkoncept (andonautomation.com).  
 
ABB Robotics 
ABB Robotics i Västerås ingår i ABB som är ledande inom kraft- och automationsteknik 
(abb.com/robots). ABB vänder sig främst till energiföretag och industrier. ABB:s 
lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan. Företaget verkar i ca 100 
länder med ca 115000 medarbetare varav 8700 i Sverige och då ca 2400 anställda i 
Västerås (abb.se).  
 
Triple Steelix 
Triple Steelix är en mötesplats i Bergslagen, där små och medelstora företag kan hämta 
den extra kompetens som ofta behövs för att kunna utveckla framgångsrika produkter och 
tjänster (triplesteelix.se). Det kan lika gärna gälla hur man svetsar nya avancerade stål 
som hur man kartlägger och bearbetar en ny marknad i Sverige eller utomlands.  

4.1.3 Planeringsmöte med styrgrupp 
2008-10-16 arrangerades ett möte på Sjölanders Mekaniska AB i Västerås i syfte att 
diskutera förutsättningar och planera examensprojektet. Med på mötet var en teknisk 
inköpsansvarig (Technical Supply Manager) från VG Power, VD:n från Sjölanders 
Mekaniska samt projektledaren för Robot till tusen inom Robotdalen. 
 
VG Power har behov av att köpa svetstjänster. Idag köper VG Power svetsning från 
låglöneländer såsom från Polen, Ungern etc. Svetsning av stora konstruktioner utförs idag 
nästan uteslutande manuellt. VG Power vända sig längre och längre bort i världen, för att 
hitta leverantörer till de konstruktioner som behöver svetsas. Enligt VG Power fås inte 
önskad kvalitet samt att det är problem med bland annat kultur, kommunikation och 
leveranstider. Med anledning av det så vill VG Power ha möjlighet att köpa svetstjänster 
från leverantörer i Sverige. 
  
Sjölanders Mekaniska AB har svetsverkstäder i Västerås och Sala. Sjölanders kan möta 
VG Powers önskemål redan idag, men då skulle svetsningen ske manuellt. Huruvida 
svetsningen skall kunna robotiseras beror främst på volymerna. Representanten från VG 
Power visade tydligt engagemang i frågan och ”skulle vilja bli den enda robotfabriken i 
världen som kan robotsvetsa så stora föremål som vattenkraftturbiner”. Han uttalade 
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dessutom att ”detta skulle kunna bli hur stor affär som helst för Sjölanders om det görs på 
rätt sätt”. 
 
På mötet diskuterades vad som lämpligen bör ingå i examensprojektet, där det är viktigt 
med tydlig avgränsning och tydliga mål.  

4.1.4 Avstämningsmöte med styrgrupp 
2008-10-29 arrangerades möte på Sjölanders Mekaniska AB i Västerås i syfte att stämma 
av projektdefinitionen och konkretisera aktiviteterna inom examensprojektet.  
 
Projektdefinitionen fastställdes. Som avgränsning tydliggjordes att analysarbetet 
begränsas till att en bred bild av dagsläget tas fram där en övergripande bedömning görs 
om fortsatt handlande, att ingen teknisk lösning tas fram samt att undersökningen av 
marknaden begränsas till ett tiotal företag i Sverige. 
 
Prioritering av företag att kontakta gjordes av styrgruppen. Under mötet diskuterades 
lämpligt tillvägagångssätt för att få fram kreativa tankar och idéer om tänkt ny 
verksamhet. Vad kan till exempel komma fram i diskussioner med personer inom olika 
områden, där eventuell robotteknik och automatisering skulle kunna användas för 
svetsning av stora konstruktioner? Kanske de inte ser behovet och att det kan bero på att 
de anser att det inte går att automatisera, med hjälp av robotar, på grund av att de ser 
hinder som är svåra att komma runt. I dialog med företag på den potentiella marknaden så 
kan konceptet försöka ringas in i syfte att ta fram kravbilden för hur ett robotsystem 
skulle kunna se ut, som klarar svetsning av stora konstruktioner. Det är också viktigt att 
ta reda på om det finns ett värde i att gå vidare, det vill säga om det finns potential för 
den nya verksamheten som diskuteras. Ett sätt skulle kunna vara att ställa frågor kring 
vilka hinder och svårigheter som olika personer ser som mest påtagliga och att diskutera 
hur det skulle kunna fungera om dessa hinder inte fanns. En annan fråga skulle kunna 
vara att ta reda på uppfattningen hos olika personer, gällande varför konceptet inte redan 
finns.  
 
Intressant för studien är också att diskutera med robotteknisk expertis för att ta reda på 
om det idag finns något robottekniskt koncept som skulle kunna användas för att svetsa 
stora konstruktioner, men som ännu inte är känt inom området och därmed inte applicerat 
och använt. För att komma vidare i den funderingen så behövs vetskap om vilka de stora 
nyckelpunkterna är att lösa. Svar kan delvis fås i dialoger med utvalda företag. Några 
lämpliga organisationer att vända sig till och som har robotteknisk expertis är Andon 
Automation i Örebro, Triple Steelix i Borlänge samt ABB Robotics i Västerås.  

4.2 Undersökning av marknadspotential och hinder 
De tio företag som telefonintervjuats och som gett bra underlag till studien är ABB 
Machines i Västerås, Alstom i Västerås, Andritz i Nälden, Atlas Copco Dynapac i 
Karlskrona, EON-ES i Västerås, EWP Windtower Production i Malmö, Metso Minerals i 
Sala, Seabased i Uppsala, Westinghouse Electric i Västerås samt VG Power i Västerås. 
Utöver det har kort telefonkontakt hållits med Hydro-Power i Finnshyttan och VCE i 
Eskilstuna, men det visade sig att de företagen var fel målgrupp för studien. Det vill säga 
de varken tillverkar eller köper tjänster som innebär svetsning av stora konstruktioner. De 
personer som intervjuats från de olika företagen är platschefer, produktionschefer, 
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inköpschefer och strategiska inköpare. Intervjuerna genomfördes under perioden 2008-
11-10 till 2008-11-27.  

4.2.1 Marknadspotential 
Nedan följer en kort sammanställning över respektive företags verksamhet och marknad 
utifrån genomförda telefonintervjuer. 
 
ABB Machines 
ABB Machines utvecklar, tillverkar och säljer växelströmsmaskiner för motordrift och 
generatorapplikationer. På ABB Machines genomförs inga svetstjänster. Svetsning köps 
av leverantörer både utom och inom landet. Enligt respondenten är ledtiden, priset och 
kvaliteten de avgörande faktorerna vid köp av tjänster. Det handlar om stora 
komponenter i form av maskinhus/maskinlådor som är ca 4,5m långa och 2-3m breda. De 
tillverkas i 20-40mm tjock plåt och väger ca 3-4 ton. I vissa fall köps gavlar och 
sidstycken lösa och svetsas ihop på plats på ABB Machines, medan vissa maskinlådor är 
helt färdiga från början. Det finns en del andra komponenter som svetsas, men det är 
maskinlådorna som är de riktigt stora konstruktionerna. Maskinlådorna är likartade, men 
unika i sin uppbyggnad. Därför betraktas och tillverkas de med enstyckskaraktär.  
 
Alstom 
Alstoms verksamhet kretsar kring gas- och ångturbiner, vattenkraftsystem, generatorer, 
rökgasreningsanläggningar samt tåg. Då det gäller robotisering har man, för 5-6 år sedan, 
tittat på möjligheten att placera plåtarna maskinellt vid tillverkning av statorstommar. 
Statorstommarna är ca 10m långa. Alstom har ingen egen tillverkning utan köper 
svetsade komponenter från andra företag, mestadels från Polen, Tjeckien och Slovakien. 
Så länge levererade komponenterna följer ritningarna är Alstom nöjda. Alstom är 
intresserade av att köpa svetstjänster från Svenska leverantörer bara priset är rätt. 
Respondentens kommentar; ”det skulle vara kul att göra det i Sverige och slå 
Polackerna”. Då det gäller nöjdheten mot dagens leverantörer så svarar respondenten 
”både ja och nej, det är inte alltid klockrent då det gäller leveranstider”. Kvaliteten blir 
rätt genom att Alstom gör kontroller hos leverantören. Generellt erfar respondenten att 
”en maskin är mer precis och blir aldrig trött och det blir lika hela tiden”. 
  
Andritz 
Andritz är ett teknikinriktat verkstadsföretag med en välutrustad mekanisk verkstad.  
Företagets huvudprodukt är vattenturbiner och barkningstrummor samt kvalificerad 
tyngre legotillverkning. Verksamheten handlar främst om avancerade produktionssystem 
för massa, papper, stål och andra specialiserade industrier. De konstruktioner som svetsas 
är enstycks. Bland annat så tillverkas barkningstrummor som har en diameter på ca 5m 
och en längd på ca 15m. De tillverkar också kraftturbiner som har en diameter på 5-6m 
och en höjd på 2-3m. Man använder idag halvautomater och svetskranar. Den modernaste 
halvautomaten är ESAB:s A6:or. Svetskranarna har en räckvidd på ca 4m. Vid svetsning 
roteras godset förbi svetsmunstycket. Operatören styr både rörelsen på godset och 
svetsautomaten. Även räls används. Fördelen är att ingen programmering krävs. Man är 
inte heller låst vid vissa lägen vilket är viktigt eftersom det ofta är stora rörelser där man 
inte får vara låst till speciella positioner. Nackdelen är att det behövs en person som styr 
svetsningen hela tiden även om denne inte håller i själva svetsverktyget. Andritz har haft 
en robot med räckvidden 1,5m. De såg att det innebar stora begränsningar. Andritz är mer 
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intresserad av utveckling av halvautomater där man kan ladda dem och lämna dem 
stundtals då de utför arbete utan deltagande av operatör.  
 
Enligt respondenten är ”Andritz ofta konkurrensmässiga jämfört med utländska 
leverantörer”. De har även efterbearbetning av materiel i huset. De anser sig ha blivit 
duktiga på halvautomatsvetsning. De svetsar även manuellt på plast hos kund. Svetsning 
ute innebär 70-80% manuell svetsning och 20-30 % halvautomatisk svetsning. Vid längre 
svetsjobb läggs räls för att halvautomaten och svetskranen på. Exempelvis läggs rälsen i 
barkningstrumman vid längre service och reparationssvetsning invändigt i trumman. 
 
Atlas Copco Dynapac 
Atlas Copco Dynapac i Karlskrona tillverkar vältar. Det största som tillverkas på 
Dynapac är bakpartiet på jordpackningsvältar, där de största är 3,5-4m, men de flesta är 
mycket mindre. Robotar används till all svetsning på Dynapac. Då de har stora volymer 
innebär detta inga problem. De har inga ABB-robotar idag utan man har robotar från 
Motoman och eventuellt från ytterligare någon tillverkare. På Dynapac diskteras huruvida 
de skall svetsa själva eller köpa tjänsten. De största delarna svetsar de själva. Man 
kommer att fortsätta svetsa valsar upp till 2,5m som är tillverkade av grov plåt. Atlas 
Copco Dynapac har tillverkning i 6 länder (Sverige, Tyskland, Frankrike, Brasilien, USA 
och Kina) och försäljning i 115 länder. 
  
EON-ES 
EON-ES är svensk ledande totalleverantör inom energiteknik och entreprenad. 
Verksamhetsområdena är nät, kraftverk, industri, värme samt trafik och belysning. I 
Västerås arbetar man med vattenkraft. Mekaniska och elektriska beräkningar utförs på 
EON-ES i Västerås och utifrån beräkningarna köps produkter in och levereras till olika 
platser. Ingen produktion genomförs i Västerås. Rehabilitering av gamla generatorer 
utförs i Sverige. Ibland behöver dåliga statorstommar bytas vid renovering. 
Rotorstommarna håller bättre. Svetsning av små produkter utförs i Sverige. 
Statorstommar och rotorstommar tillverkas utomlands, ex i Brasilien, Japan, Kina, 
Ryssland och Indien. Verksamheten har av kostnadsskäl flyttats från Sverige till 
lågkostnadsländer. Statorstommar maskinbearbetas genom svarvning efter svetsning. 
Anledningen är att man behöver få bort stressområden i materialet. Det finns inte längre 
någon svarv i Sverige som kan svarva de stora konstruktionerna, som har en diameter på 
8-12 m. De Svenska företag som svarvade tidigare har konkurrerats ut av utländska 
leverantörer och har därför tvingats lägga ner.  
 
En förutsättning för att svetsning skall kunna utföras i Sverige är att svarvningen också 
kan genomföras här. EON-ES letar efter leverantör i Sverige som kan maskinbearbeta 
med hjälp av karusellsvarv. De stora konstruktionerna tillverkas i delar, ofta i form av 
halvor, tredjedelar, fjärdedelar alternativt sjättedelar. Armkorset som bär upp hela 
rotorsträngen och som sitter fäst på rotorstommen (ungefär som en spindel) borde kunna 
svetsas i Sverige. Stora konstruktioner transporteras i delar och sätts ihop på eller nära 
den plats där de installeras. Det som kan vara intressant är om det går att hitta en 
totallösning med en portabel robot, som kan jobba på plats vid en kraftstation och som 
sedan kan flyttas vidare och utnyttjas igen vid installation av nästa kraftstation på en 
annan plats. Anledningen att hopsättningen bör ske på eller nära kraftstationen är att det 
finns spänningar i materialet som utlöses vid transport. 
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EWP Windtower Production 
På EWP Windtower Production, som ligger i Malmö, tillverkas torn till vindkraftverk. 
Vid tillverkningen används valsad plåt. Plåten fogas samman till svag konisk form på 
konventionellt vis med pulversvetsmetoden. Svetsning av tornsektioner är svår och 
förmodligen olönsam att robotisera. Redan idag används en hög mekaniserad metod. Man 
häftar skarvarna. Svetsutrustningen sitter på en svetskran i form av en pelare med arm. 
Det som skall svetsas ligger i en rotationsfixtur som står för rörelsen. 1-4 svetstrådar 
används samtidigt. Mellan fixtur och arm finns ett tvåaxligt kors som gör att armen 
automatiskt följer fogen.  
 
Däremot har EWP funderat på att använda robotar vis svetsning av dörrkarmar som 
kantförstärks. Idag utförs det i verkstaden. Det tar lång tid och det är en tuff arbetsmiljö. 
Man har diskuterat det med ESAB, men har ännu inte tagit fram lämplig metod. 
Kostnaden i kombination med att det är få dörrar (ca 300 st/år), är troligen anledningen 
till att det inte har gett något resultat ännu. Det är också tekniskt svårt att lösa det då det 
måste vara en lös robot som skall kunna placeras in på lämpligt sätt för att arbeta på båda 
sidorna växelvis. Det vore också bra om man lyckas mekanisera utskärningen av 
dörrhålen som är ca 3m höga och 80cm breda med rundade hörn. Det handlar om relativt 
tjockt materiel, 40mm plåt i dörrkarmarna och 30mm tjock omgivande plåt. Det är höga 
krav på svetsningen då det gäller toleranser och noggrannhet.  
 
Metso Minerals i Sala 
Metso Minerals i Sala har fokus på gruvprocesser och gruvutrustning och bland annat så 
tillverkas presshuvuden till stora pressar som används för slig. Ett presshuvud är en 
svetsad konstruktion som kan vara upp emot 12m hög och 4m bred. Storleken varierar 
mellan 2,5 ton till 12 ton. Varje maskin består av två presshuvuden som är uppbyggda på 
samma sätt, där det ena huvudet är fast och det andra rörligt. Vid svetsning av ett 
presshuvud kan uppemot 300kg svetselektroder förbrukas. Det tar ca 250 arbetstimmar 
och arbetet sker i skift om det är bråttom. Det handlar om rörtrådssvetsning. Arbetet är 
statiskt och det genomförs idag manuellt av 1-2 personer som står på en 2 x 3m plattform. 
Presshuvudena tillverkas idag av Sjölanders i deras verkstäder i Sala, som ligger bredvid 
Metso. Det borde vara möjligt att ta fram en robotiserad metod för att svetsa 
presshuvuden. Metso tillverkar också stora tankar, där delarna tillverkas i Metsos 
verkstäder och tanken sätts ihop nära kunden. Det skulle vara för dyrt att transportera den 
stora färdiga produkten lång sträcka. För svetsarbetet nära kunden köps ofta svetstjänster 
från lokala företag nära kunden. Det handlar om enstyckskonstruktioner. 
 
Seabased AB 
Seabased AB finns i Uppsala. De utvecklar och kommersialiserar ny teknik för att 
utvinna energi ur havsvågor. Det handlar om massproduktion av stora konstruktioner. 
Varje park innehåller från 1000 enheter och uppåt. Varje enhet är 8-10 lång. De är svåra 
att transportera och det skulle vara mycket kostsamt. Det som avgör hur många enheter 
en park skall innehålla är hur platsen ser ut, hur vågformen är och hur eldistributionen i 
övrigt fungerar i aktuellt område.  
 
Seabaseds område är Sverige och övriga Europa. Företaget planerar att bygga upp en 
verkstad med produktion i Lysekil. I nuläget tar man hjälp av underleverantörer att 
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producera delar till enheterna som sedan sätts ihop i Lysekil. Konstruktionerna innehåller 
många delar som svetsas eller skruvas ihop. Vågkraftsaggregaten består av inneslutning, 
stomme, generator, fundament och boj. Ställverken, som är elsamlingssystemet, består av 
elektronik, inneslutning, stomme och fundament. Ställverken står i vattnet. 
Inneslutningen är en avkappsling som skyddar generatorn från vatten.  
 
De delar som svetsas är inneslutningarna, stommarna och bojen och då handlar det om ca 
50 % svetsning.  Det är tunga föremål och precisionskraven är höga. Exempelvis så 
behöver de ca 5m långa balkarna ha mycket hög precision då det gäller rakhet. Vid 
svetsning undviks tillförande av värme till materialet, eftersom man då bygger in 
spänningar som medför deformering (materialförändring).  
 
Framöver tänker man sig rätt mycket egen tillverkning, framförallt de delar som 
massproduceras. Seabased är eventuellt intresserade av underleverantörer i exempelvis 
Mälardalen för delar av produktionen. Inledningsvis i verksamheten kan det vara lönsamt 
att använda underleverantörer istället för att producera av egen regi. Det kan också vara 
bra back-up för att säkra Seabaseds åtaganden mot kunderna. Seabased har funderat på 
införande av robotar i produktionen och de är intresserade av hjälp och förslag till 
lösning. 
 
Westinghouse Electric 
Verksamheten på Westinghouse Electric i Västerås härstammar från Asea Atom och 
ABB. Inom bränsleverksamheten på Westinghouse tas relativt små föremål fram, ca 
30cm x 30cm x 10cm. På servicesidan arbetar bland annat konstruktörer med att ta fram 
underlag, såsom ritningar, rapporter och beräkningsunderlag för servicearbeten. 
Servicearbetena sker huvudsakligen ute på verken. Offerter tas in från olika leverantörer 
för utförandet av servicearbeten.  
 
Westinghouse använder sig till största delen av svenska underleverantörer. I de fall då det 
är stora nya komponenter kan de tillverkas utomlands. På Westinghouse finns ett 
laboratorium för laborationer och provning. Anledningen är att kunna visa myndigheter 
och kvalificera personal innan de påbörjar arbetena ute på verken. Utrustningen som 
används ute trimmas in på labben. Området är kärnkraft där det ofta handlar om service 
och uppgradering där komponenter byts för att höja effekten. Delarna är ca 6,5m i 
diameter och 6m långa. Alla ser olika ut. Det är mycket svetsning. Serviceutrustningen 
som behövs för arbetet med kärnkraftverken behöver också servas och det är också 
mycket svetsning. Det finns en del stora balkkonstruktioner och plåtkonstruktioner där 
robotar används vid svetsningen av långa svetsfogar.  
 
Kärnkraftverksamheten är processinriktad och innehåller mycket rör. Rörskarvarna 
svetsas med hjälp av robot. Det finns också en del utrymmen där strålning förekommer 
samt en del trånga utrymmen där specialbyggda robotar tas fram och används unikt vid 
varje enskilt tillfälle. Westinghouse har inga svetsexperter utan den kompetensen köps 
från andra företag.  
 
Inom Westinghouse är det nästan uteslutande enstyckskonstruktioner. Branschen är inte 
ekonomiskt känslig. Uppstår det några problem får det kosta vad det kosta vill eftersom 
problem måste åtgärdas. Planerade åtgärder styrs mer av ekonomi, vilket också är 
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anledningen till att en del av det arbetet sker utomlands. Trenden har inneburit att stora 
svetsutrustningar för stora konstruktioner har flyttats från Sverige till bland annat Asien. 
 
VG Power 
VG Power utvecklar och tillverkar generatorer bestående av statorstommar, rotorstommar 
samt övre och nedre armkors. Statorstommarna har en diameter på ca 10m och en höjd på 
1,5-3m och väger ca 30 ton. Statorstommarna tillverkas ofta 4-delade. Rotorstommarna 
har en diameter på ca 7m och en höjd på 1,5-3m och väger ca 20 ton. De tillverkas ofta i 
delar på 4-5m, lite olika beroende på vägverkets regler i de länder där materialen skall 
fraktas. Blir delarna för långa behövs följebil alternativt poliseskort, vilket är kostsamt. 
Det är med andra ord transporten som styr hur många delar konstruktionen tillverkas i. 
Övre och nedre armkors kan vara upp till 12m i diameter. De är uppbyggda som en 
spindel, med en del placerad i centrum och sex eller åtta armar. Delen i centrum kan vara 
upp till 4m i diameter och armarna kan vara upp till 4m långa. Armarna är smala och 
delbara. Hela konstruktionen väger 10-40 ton. Delarna tillverkas ofta av forna 
öststatsländer såsom Polen, Ungern etc. Det är svårt att hitta konkurrenskraftiga svenska 
leverantörer idag. Kostnaden, leveranstiden och kvalitetssäkringen styr vilken leverantör 
som väljs. De tvingas, från år till år, vända sig allt längre och längre bort i världen för att 
hitta leverantörer till de konstruktioner som behöver svetsas. Leverantörerna har mycket 
jobb och tar ändå in mer. Det blir mycket fel och ofta ges inte den kvalitet som VG 
Power önskar. Problem uppstår med kultur, kommunikation, leveranstid mm, vilket är 
anledningen till att VG Power vill ha möjlighet att köpa svetstjänster från närmare håll än 
vad de kan göra idag.  
 
Det krävs stort utrymme på verkstaden för de leverantörer som väljer att tillverka 
generatordelar till vattenkraftsverk. Slutmonteringen av generatorerna genomförs på 
användningsplatsen. Detta utförs av egen personal plus inhyrd personal från hela landet. 
VG Power levererar vattenkraftverk där varje kraftverk är unikt och tillverkas styckvis. 
De behöver optimeras beroende av de olika vattendragens egenskaper. Kraftverken 
innehåller komponenter som återkommer i de olika konstruktionerna, men det handlar 
oftast om enstyckstillverkning. 
 
VG Power arbetar också med turbinutrustning som består av en hel del svetsade 
konstruktioner. Det är ofta olika konstruktion på olika kraftstationer, men samtliga delar 
finns på varje station dock olika beroende på vattenfallhöjd, flöde etc. Regleringen av 
vattenströmmen sker med hjälp av spolformade ledskovlar. Varje aggregat har 20-24 
stycken ledskovlar som är 0,5-3m höga och väger 50kg till 3 ton. Skovlarna är i princip 
lika, men uppskalade till olika storlek. De är ihåliga och tillverkade av bockad plåt med 
svetsfog på kanterna och ofta även i änden. De är sammansvetsade i mitten mot en axel. 
Ledskovlarna svetsas alltid på verkstaden. Det är viktigt att alla är parallella och lika 
långa. De flesta skovlar i Sverige är ca 2m och då får längden skilja max 0.2mm mellan 
den längsta och den kortaste skoveln. De svetsade konstruktionerna köps till största delen 
från utländska leverantörer som ofta tillverkar dem maskinellt. Det vanliga är att man 
svetsar och sedan efterbearbetar materialet med svarv. Andra föremål som är stora och 
som svetsas är turbinlocket (taket) samt ledkransringen. Dess dimension är 4-8m i 
diameter. Det finns också styrlager, kaplanturbin och löphjulskammare som är stora 
svetsade konstruktioner.  
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4.2.2 Hinder 
De hinder och svårigheter som lyfts fram från de kontaktade företagen är av olika 
karaktär. Vissa hinder är främst mentala hinder (”sitter i huvudet på människorna”) och 
beror till stor del på konservatism och erfarenhet av hur verksamheten brukar fungera. En 
del hinder är sådana som finns, men som är enkla och möjliga att komma runt eller lösa. 
Andra hinder är svåra att lösa. Nedan följer en lista med citat angående de 
hinder/svårigheter som lyfts fram från företagen, då det gäller att robotisera svetsning av 
de konstruktioner de tillverkar och/eller underhåller. Flera respondenter tog upp samma 
hinder. För att få en bra överblick över hindren har de angetts i lista kategoriserad enligt; 
hinder som främst är mentala, hinder som går att lösa och hinder som är svåra att lösa. 
 
Hinder som främst är mentala 

• Svetsning utförs i en mycket konservativ bransch 
• Det är svårt att se mervärdet i att svetsa med robot jämfört med att fortsätta svetsa 

manuellt 
• Investeringskostnaden är antagligen för hög. 
• Det är svårt att få tillräcklig beläggning på en dyr robot.  
 

Hinder som går bra att lösa 
• Det handlar om enstyckstillverkning. 
• Ställtiden mellan olika arbeten skulle bli för stor eftersom det tar tid att 

konfigurera roboten för de olika arbetsstyckena. 
• Den totala ledtiden skulle antagligen bli för stor. 
• Vi är beroende av att göra efterbearbetning med svarv varför den delen i så fall 

också måste lösas. 
• Det krävs väldigt många olika verktyg för varje konstruktion varför det är svårt att 

få det effektivt med en robot. 
• Det är trånga utrymmen och svåra vinklar. 
• Godset som skall svetsas är mycket kraftigt. 
• Det skulle krävas stort utrymme på verkstaden för att få plats med de stora 

föremålen samt roboten med kringutrusning.  
• Det är mycket höga precisionskrav med snäva toleranser.  
• Det är viktigt att kvaliteten på svetsfogen är rätt och säker. 
• För att robotisera skulle det krävas en portabel robot som skall kunna arbeta 

växelvis från två håll på konstruktionen. 
• Svetsarbetet består av att göra korta svetsfogar på många ställen över ett stort 

område. 
• Det är svårt att få en robot att ha samma känsla för ”hantverket” som en människa 

har. Exempelvis då det gäller att parera vid värmeutbredning för att undvika 
deformering (förändring) av material. 

 
Hinder som är svåra att lösa 

• Hopsättningen bör göras på eller nära slutmonteringsplatsen. Detta beroende på 
att det byggs in spänningar i materialet vid svetsning som skulle utlösas vid 
transport.   

• Logistiken kan bli svår att lösa med tanke på att hopsättningen av den färdiga 
konstruktionen ofta sker nära kunden. 
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• Konstruktionerna som skall svetsas är stora och tunga och är därmed svåra att 
flytta. 

• Eftersom arbetet är en serviceverksamhet, där det är svårt att i förväg veta vilken 
svetsning som skall genomföras, är det svårt att robotisera arbetet.  

4.3 Strukturering, analys och brainstorming 
Utifrån de hinder som framkommit i telefonintervjuerna med företagen så tog jag hjälp 
med att strukturera, analysera och tänka fritt kring idéer på möjliga lösningar. Under 
möte 2008-11-18, med projektledaren för Robot till tusen inom Robotdalen arbetades en 
bild fram över de delar som behöver lösas för att möta framkomna hinder. Tre områden 
identifierades vilka är flyttbarhet, enstyck samt deformering. Bild med de tre områdena i 
olika färg, se nedan. I bilden syns även idéer och tankar om hur hindren kan 
mötas.

Figur 3. Gruppering av identifierade hinder och alternativa inledande lösningsidéer 
(Grön färg - svårigheter att flytta och hantera stora konstruktioner,  
gul färg - svårighet att få rimlig omställningstid vid enstyckstillverkning,  
blå färg - svårighet att hantera stor värmeutbredning vid svetsning som kan orsaka 
deformering av materialet) 
 
Flyttbarhet 
I aktuell studie behandlas två olika typer av applikationer, lösning för svetsning av stora 
konstruktioner på mekanisk verkstad alternativt på plats där respektive stor konstruktion 
skall slutmonteras. Fokus i aktuell studie ligger på svetsning i mekanisk verkstad. 
Eftersom konstruktionerna är mycket stora innebär det en svårighet att hantera och flytta 
de objekt som skall svetsas på ett lämpligt sätt. Några idéer kring detta är att använda 
någon typ av portabel robot, användning av rotationsbord att placera konstruktionen på 
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vid svetsning, någon typ av räls eller spår att flytta föremålet som skall svetsas på 
och/eller att flytta svetsroboten på eller användning av lägesställare för föremålet som 
skall svetsas. Se grön färg i bilden ovan.  
    
Enstyck 
Enstyck innebär en återkommande omställningstid mellan enheterna som bör vara kort 
om det skall vara aktuellt med robotisering. Omställningstiden är beroende av 
konfigurationen av roboten och dess kringutrustning. Det vill säga iordningställande av 
roboten och dess utrustning med rätt verktyg, inställningar etc. Stor del av 
omställningstiden är också beroende av den tid det tar att programmera roboten. En 
förutsättning för att få programmeringstiden relativt kort är att använda sig av effektiv 
fogföljning. Det vill säga att roboten känner igen upphittad fog och kan följa den och 
utföra kvalitativt svetsarbete. Det finns idag färdiga applikationer för fogsökning och 
fogföljning. Kända applikationer, då bilden togs fram, är strömföljning och lasertrack 
(laserföljning). Diskussioner fördes om vilka applikationer som är mest användbara samt 
vilka fördelarna och nackdelarna är med de olika varianterna och om det finns ytterligare 
applikationer. Se gul färg i bilden ovan. 
  
Deformering 
Då det gäller deformering (materialförändring) finns alternativen att undvika att det sker 
eller korrigera för det. I alternativet att undvika deformering behöver kunskap och 
erfarenhet byggas upp genom att ta fram modeller och utnyttja simuleringsmetoder. Om 
alternativet att korrigera väljs så behöver någon typ av reglerloop införas. Då kan 
reglering göras på olika förändringar såsom exempelvis värme eller materielförändring. 
Regleringen kan sedan utföras genom kylning eller förändring av ström. Se blå färg i 
bilden ovan. 

4.4 Undersökning av lösningsidéer 

4.4.1 Spekulationer - intervjuade företag 
I samband med intervjuerna med de olika företagen angående marknad och hinder för 
robotisering så valde jag också att be dem spekulera kring robotisering. Frågor ställdes 
kring hur respondenten trodde att det skulle kunna se ut och fungera om de hinder som 
denne tagit upp istället inte fanns. Alternativt om förutsättningarna skulle ändras. En del 
respondenter kom igång med bra vilda idéer och spekulationer medan andra var helt låsta 
till att det inte går att svetsa stora konstruktioner med robotar. Jag fick svar av typen; ”det 
är nog helt enkelt omöjligt att ersätta den kunskap och det hantverk som utförs av 
människor inom det här området med robotar”.   
 
Av de mer positiva svaren kom spekulationer kring att det antagligen kommer att finnas 
robotar till det mesta om några år. ”Alla kommer ha en robot i sitt hem och det kommer 
nog att finnas robotar i alla verksamheter”. En respondent har sett robotar i Frankrike 
som städar toaletter. ”Det gick med en väldig fart då roboten/maskinen arbetade med 
toalettutrymmena och fixade till toastolar och handfat”. En respondent berättade om 
svetsning under vattnet. Det utförs idag med hjälp av tryckluft och specialutbildade 
dykare. ”Det trodde man inte för några år sedan att det skulle gå, så det är klart att det 
mesta går att lösa” konstaterar respondenten. ”En lösning är att få roboten att skanna av 
ett objekt och ta beslut själv utifrån vad den ser” konstaterar en annan respondent. En 



Mälardalens Högskola, Akademin för innovation, design, och teknik 
Examensprojekt KIN180, HT08, Anna-Lena Fredriksson 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 24

annan person är inne på samma område och använder begreppet ”adaption” för att 
beskriva robotar med ”människolik beslutsförmåga”.  

4.4.2 Diskussion med Robotdalen och Triple Steelix 
2008-11-07 arrangerades ett möte på Automation Center i Västerås i syfte att diskutera 
svårigheter med robotiserad svetsning av stora konstruktioner och möjliga lösningar för 
att komma runt de svårigheter/hinder som är kända. Med på mötet var två personer från 
Triple Steelix samt projektledaren för Robot till tusen inom Robotdalen. På mötet 
framkom det faktum att kvaliteten vid robotsvetsning blir jämnare och säkrare än vid 
manuell svetsning. Det går också åt en mindre mängd tillsatsmateriel vid robotsvetsning 
än vid manuell svetsning. Vi diskuterade och konstaterade att svårigheten och hindren 
växer med storleken på de objekt som skall svetsas. Det vanligaste sättet att lösa 
svetsning när det handlar om stora konstruktioner är att använda någon typ av räls för att 
förflytta roboten.  
 
Triple Steelix kommer ofta i kontakt med robotiseringsproblem då de besöker företag, 
men det handlar ofta om andra områden än svetsning. Det är också ofta fråga om 
serieproduktion av små objekt. Vi diskuterade vilka som kan vara lämpliga företag att 
kontakta för att få mer kunskap om marknaden. Vi diskuterade också om vilka hinder 
olika företag bedöms se för att robotisera verksamheten. Triple Steelix har föreslagit 
företagen AFG Engineering i Fagersta, Hellmans Mekaniska Verkstads i Norberg, 
Nyhammars bruk, Krylbo Verkstad, Västanfors Industrier i Fagersta, USAB i 
Smedjebacken, Bergkvists Svets och Mek i Borlänge, Stocksbroverken i Stora Skedvi 
samt Bäckströms Mekaniska i Hofors. Ingen av dessa kontakter kommer dock att tas 
inom ramen för examensprojektet. Detta på grund av att tiden är begränsad. 

4.4.3 Diskussion med Andon Automation 
2008-11-24 genomfördes ett möte på Andon Automation i Örebro. Mötet var initierat i 
syfte att diskutera konceptlösningar för svetsning av stora konstruktioner. Mötet hölls i 
Andons lokaler i Örebro. På mötet deltog fem personer från Andon varav en är 
styrelseordförande. Fokus på mötet var att, utifrån de hinder som identifierats i samband 
med telefonintervjuerna, finna lösningskoncept för att robotisera svetsning av stora 
konstruktioner.  
 
I aktuell studie behandlas två olika typer av applikationer, lösning för svetsning av stora 
konstruktioner på mekanisk verkstad alternativt på plats där respektive stor konstruktion 
skall slutmonteras. Fokus i aktuell studie ligger på svetsning i mekanisk verkstad. De 
identifierade hindren presenterades och diskuterades utifrån ett axplock av citat på hinder 
från olika företagsrepresentanter samt en sammanställningsbild uppdelad i tre områden, 
flyttbarhet (på mekanisk verkstad), enstycks och deformering, se avsnitt 4.2.2 och 4.3.  
 
Andon beskriver på mötet att det finns två huvudalternativ vid arbete med stora 
konstruktioner, antingen att arbetsstycket vrids runt med hjälp av exempelvis 
rundvridningsbord alternativt att roboten förs fram på räls, eller liknande. Det finns 
kartetiska robotportaler där stora konstruktioner kan nås av en robot som förs fram i 
portalen, vilket gör att roboten kan nå runt och utföra arbete på stora konstruktioner. 
Kombinationer finns redan idag där exempelvis portalen förs fram på räls, 
rundvridningsbord används genom att delar av bordet finns utanför robotens 
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arbetsområde så att man kan fästa upp arbetsstycken och förbereda utanför 
arbetsområdet. Filosofin vid programmering är att man programmerar i olika nivåer.  
Genom en programnivå förs roboten till avsedd plats. Efter det används en annan typ av 
programmering för att få roboten att utföra det detaljerade arbetet på platsen. Vid 
traditionell online-programmering behövs en fysisk robot i samband med 
programmeringen. Det är mer lämpligt, i aktuellt koncept, att använda sig av offline-
programmering. Vid offline-programmering används simuleringsmiljö istället för en 
fysisk robot. Offline-programmet ”Virtual-Arc” har bra utvecklingspotential för aktuellt 
koncept.  
 
Då det är mycket svetsning som skall utföras blir programmet stort. Genom att begränsa 
antalet typer av svetsfogar kan programmets storlek hållas nere. Idag förser man ofta 
roboten med en kunskapsmassa över hur arbetsstycket som skall svetsas ser ut. 
Grundfilosofin är att bilden presenteras för roboten och att roboten kan använda den 
kunskapen när den orienterar sig och utför arbete.  
 
Hög grad av adaptivitet krävs hos roboten för att få den att utföra effektivt arbete. Det är 
viktigt att roboten utnyttjar effektiv fogsökning så den snabbt hittar de områden den skall 
arbeta på. Det finns två vanliga typer av fogsökning som Andon använder sig av, 
gaskåpesökning och strömsensorsökning. Gaskåpesökning används ofta för att hitta till 
objektet och strömsensorsökning för att följa fogen vid svetsning. Det finns system för 
svetsövervakning som registrerar vad som utförts.  
 
Andon arbetar med två huvudsakliga utvecklingsområden idag. Det ena är att försöka ta 
fram bredare adaptivitet hos robotsystem. Det andra är att de vill kunna automatgenerera 
fram program vid offline-programmering. Med den teknik som finns idag går det att möta 
de hinder som kommit upp då det gäller att svetsa på mekanisk verkstad. Mötesdeltagarna 
konstaterar att allt går att lösa idag, dock inte helt effektivt. 
 
Då det gäller hindren kring flyttbarhet ser vi att lösningen finns redan idag. Genom att 
använda kartetisk portal så kan svetsarbete utföras över en stor konstruktion. De portaler 
som finns idag har bra precision och priserna är rimliga för en mekanisk verkstad att 
investera i. Exempelvis så kostar en medelstor kartetisk portal < 5 miljoner kronor 
(hårdvaran exklusive mjukvaran). Totalkostnaden är < 10 miljoner kronor då 
programvara, utbildningspaket etc inkluderas. En sådan portal klarar arbetsstycken på ca 
4 x 20m. (En sådan portal har bland annat levererats till Metso Power i Göteborg.) 
 
Då det gäller deformering finns alternativet att undvika att det sker eller korrigera för det 
genom att införa någon typ av reglerloop. Mötet enades om att lösningen är att undvika 
deformering genom att utnyttja simuleringsmöjligheter och modeller och utifrån kunskap 
och erfarenhet se till att robotsvetsningen utförs utan att materialet deformeras.  
 
Då det handlar om enstyckstillverkning behöver omställningstiden hållas nere. Det är 
viktigt att komma rätt från början. Det är också viktigt med produktionsverktyg som gör 
att svetsningen utförs effektivt. För att konfigurera miljön och ta fram programvaran för 
konceptet behövs mer kunskap om hur konstruktionen/konstruktionerna ser ut som skall 
svetsas. Utvecklingsmiljön tas fram genom offline-programmering. För fogföljning finns 
färdiga applikationer framme för till exempel gaskåpesökning och strömföljning.  
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För att utveckla ett färdigt system behövs djup kunskap om de objekt som skall svetsas 
samt vilken typ av svetsning som skall utföras. För att komma vidare behövs uppgift om 
vilken tjocklek på plåt det handlar om i de aktuella stora konstruktionerna. Bedömningen 
gjordes att det är en plåttjocklek på ca 10mm.  
 
Efter mötet gjordes en summering tillsammans med projektledaren för Robot till Tusen. 
Vi konstaterade att portallösning finns med hög precision och till rimligt pris. Metoder 
för fogsökning är bra utvecklade. Gaskåpesökning var känd sedan tidigare, men 
strömsensorsökning är mer vanlig än väntat. Strömsensorsökning har fördelar jämfört 
med lasersökning, som funnits länge. Strömsensorsökning innebär ingen extra utrustning 
eftersom ström redan finns på plats. Det innebär att det inte blir en extra utrustning som 
tar plats, kan gå sönder och som behöver kalibreras. Strömsensorsökning klarar mer än 
1mm pålagrad svetsning, vilket är bra. Vi kan med andra ord konstatera att det finns 
kunder för det koncept som vi arbetar med i aktuellt projekt, att lösning finns och att det 
finns ett potentiellt utförarföretag i Mälardalen. Med andra ord så ser det lovande ut i 
aktuellt projekt. 

4.4.4 Diskussion med ABB Robotics 
2008-12-02 hölls möte på ABB Robotics lokaler i Västerås. Deltagare var en 
utvecklingschef för bågsvetsprodukter från ABB Robotics samt projektledaren för Robot 
till tusen inom Robotdalen. Inledningsvis gjorde vi ett intressant konstaterande. I ett annat 
konferensrum på ABB Robotics pågick samma typ av diskussion som vi hade fast med 
företagsrepresentanter från Ryssland. De skall ta fram svetsning för stora konstruktioner 
då det gäller infrastruktur.  
 
Utvecklingschefen berättade och visade olika typer av lägesställare. De fungerar ofta så 
att arbete utförs med robot ihop med en lägesställare samtidigt som den andra 
lägesställaren laddas med nästa objekt. ABB-roboten IRB 4400 är en robot som har lång 
räckvidd. Denna i kombination med åkbana skulle ge mycket god räckvidd och fungera 
bra för arbete med stora konstruktioner.  
 
Utvecklingschefen beskrev de båda vanliga typerna av fogsökning och fogföljning. Dessa 
är strömsensorsökning och lasersökning. För att hitta startpunkten för svetsning används 
ofta gaskåpesökning. Det finns också metoder där kulor fästs på objektet. Dessa söks upp 
av en sensor. Placeringen beräknas och jämförs med tänkt placering och korrigering 
genomförs.  
 
På mötet diskuterades vilka lösningar som är tänkbara utifrån de olika hinder vi 
identifierat i samband med marknadsundersökningen. Då det gäller hindren kring 
flyttbarhet fick vi bra uppgifter om möjligheter med exempelvis robotportaler och 
åkbanor då vi besökte Andon Automation i Örebro. Detta kompletterat med alla varianter 
av lägesställare som visades på ABB Robotics gör att det är möjligt att ta fram lösningar 
för att möta detta hinder.  
 
Då det gäller deformering var tanken att antingen korrigera eller undvika. Idag finns 
ingen korrigering med reglerloopar eller liknande. Det har funnits tankar på att 
implementera den typen av funktion i ett applikationsprogram framtaget på ABB, kallat 
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Virtual Arc, men det har ännu inte lyckats. Så tillsvidare gäller det att undvika 
deformering vid svetsning.  
 
På mötet diskuterades klassificering av svetsfogar avseende vilka typer av fogar som 
förekommer. Det finns en applikation kallad AW Power Pack framtagen på ABB. Det är 
en plug-in-applikation till Robot Studio. I programmet beskrivs olika typer av svetsar, 
vilka läggs i bibliotek. Namn gavs på ett par personer inom ABB Robotics som kan 
berätta mer om AW Power Pack. Det är viktigt att processmodeller arbetas fram av 
svetsexperter. Programmeraren behöver då ingen eller ringa svetskunskap.  
 
Då det gäller enstyckstillverkning kan man även tänka sig att använda lead-through-
teknik. Den tekniken går ut på att man lär roboten hur den skall utföra sitt arbete genom 
att föra den manuellt. Här har tekniken utvecklats och har numera precision och tar 
finmotoriska rörelser med liten kraft.  
 
Vi konstaterar att komponenterna finns för att lösa det vi efterfrågar. Det är viktigt att 
lösa sensordelen på ett tillförlitligt sätt. För att komma ett steg närmare komplett lösning 
behöver de olika delarna i tänkt koncept verifieras och säkerställas. Detta utförs 
lämpligen genom framtagande av en eller flera demonstratorer.  
 
Förslag på fortsatt arbete är att utgå från dagens teknik applicerat på svetsning av stora 
konstruktioner. Detta genom att sätta ihop komponenter (lösningsdelar) och testa de olika 
delarna tillsammans i nytt koncept. Förslagsvis bör delarna AW Power Pack, sensor för 
fogsökning och kontroll av fogavvikelse samt processdata för produkter inom ett område 
ingå i konceptet. Detta förslag är realistiskt att utföra och skulle bevisa att svetsning av 
stora konstruktioner går att utföra.  
 
Ett mer spekulativt förslag är att arbeta vidare med lead-through-programmering med 
hjälp av kraftsensorer och ta fram koncept för stora konstruktioner med den tekniken. 
Detta förslag skulle kunna vara grunden för nästa generation av robotar. 

4.4.5 Diskussion med VG Power, Sjölanders Mekaniska och 
Robotdalen 
2008-12-12 hölls möte på VG Power i Västerås i syfte att redovisa och diskutera 
resultatet från den praktiska delen av examensprojektet och utifrån det formulera förslag 
på fortsatt arbete för berörda företag efter examensprojektet. Med på mötet var en teknisk 
inköpsansvarig från VG Power, VD:n från Sjölanders Mekaniska samt projektledaren för 
Robot till tusen inom Robotdalen.  
 
För de företag som intervjuats, och som svetsar stora konstruktioner (själva eller på 
uppdrag av andra), är det intressant att bedöma storleken på de detaljer som skall svetsas 
samt storleken på företagens svetsningsvolymer. En gemensam verbal bedömning gjordes 
på mötet.  
 
På mötet diskuterades de hinderområden som identifierats i studien samt tankar kring 
lösningar för att komma runt hindren. Gruppen hade en intressant diskussion om vilka av 
de identifierade hindren som är unika för stora konstruktioner och vilka som även gäller 
för små konstruktioner. Flyttbarhetsproblematiken är påtaglig just då det handlar om stora 
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konstruktioner, eftersom de är stora, tunga och därmed svåra att transportera. 
Deformeringsproblemet är större för stora konstruktioner, där mycket svetsning utförs på 
stora ytor där värmen breder ut sig i större omfattning än för små konstruktioner. 
Problematiken kring enstycks- gäller oavsett om det är stora eller små konstruktioner, 
dock handlar det om större och mer komplicerade program som behöver utvecklas då 
konstruktionen är stor, jämfört med då den är liten. Det blir därmed tydligare, ju större en 
konstruktion är, att arbetssätt för exempelvis optimeringar och klassificeringar behöver 
tas fram för att omställningstiden skall kunna hållas nere.  
 
I kommande studiesteg behöver teknik och applikationer som finns idag provas i nytt 
koncept för stora konstruktioner av enstyckskaraktär. Demonstrator/demonstratorer skall 
förslagsvis tas fram. Del av det arbetet innebär att arbeta fram en metodik för klassning 
av olika typer av svetsfogar. Detta utförs förslagsvis genom att utifrån CAD-ritningar, där 
placering över svetsfogar framgår, klassificera och typa in de olika fogarna. Nyckelfrågan 
är att avgöra om det går att automatgenerera programvara och få fungerande svetsning 
med utgångspunkt från ritningar eller liknande som beställaren har idag.
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5. Analys 
I aktuellt avsnitt finns analys av marknadsområdet samt lösningsidéer med anledning av 
identifierade hinder för robotiserad svetsning.  

5.1 Marknad 

5.1.1 Köper eller utför svetstjänster 
Nedan visas en sammanställning över vilka av de kontaktade företagen som själva utför 
svetsning och vilka som köper tjänsten. Med i tabellen finns vilken ort de är från samt 
vilken bransch det handlar om. 
 

Företag Ort Bransch 

Svetstjänster 
köps eller 

utförs 
ABB Machines AB Västerås Elmaskiner Köper tjänster 
Alstom Västerås Vattenkraft Köper tjänster 
Andritz Nälden Turbiner Utför själva 
Atlas Copco Dynapac Karlskrona Packningsmaskiner Utför själva 
EON-ES Västerås Generatorer Köper tjänster 
EWP Windtower Production AB Malmö Vindkraft Utför själva 
Metso Minerals i Sala AB Sala Gruvutrustning Köper tjänster 
Seabased AB Uppsala Vågkraft Utför själva 
Westinghouse Electric Västerås Kärnkraft Köper tjänster 
VG Power Västerås Vattenkraft Köper tjänster 
 
Tabell 1. Sammanställning över kontaktade företag som köper eller utför svetstjänster. 
 
Nedan visas hur stor andel av de kontaktade företagen som själva svetsar och som köper 
svetsning av andra företag. 
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Figur 4. Diagram över andelen av de kontaktade företagen som köper respektive utför 
svetstjänster. 

5.1.2 Potentiella svetskunder till Mälardalen 
Nedan följer noteringar angående vilket intresse vardera av de tillfrågade företagen har av 
att köpa svetstjänster av företag i Mälardalen. I vissa fall finns även en notering över 
vilka faktorer som styr deras beslut. En del respondenter gav inget entydigt svar. För 
dessa har jag gjort en egen bedömning.  
 
ABB Machines tittar på ledtider, priser och kvalitet då de upphandlar svetstjänster. De 
kan tänka sig att köpa svetstjänster från Mälardalen om erbjudandet är 
konkurrensmässigt. 
 
Alstom vänder sig gärna till en leverantör i Mälardalen för svetsning av stora 
konstruktioner bara priset är rätt.  
 
Andritz utför själva den typ av tjänst som är tänkt att bygga upp i Mälardalen. De 
använder halvautomater och svetskranar. De anser själva att deras process är effektiv. Det 
blir troligen inte aktuellt att de vänder sig till Mälardalen för köp av svetsningstjänster. 
 
På Atlas Copco Dynapac används robotar för svetsning på det egna företaget. Eventuellt 
kommer Dynapac att så småningom lägga ut svetsning av de stora konstruktionerna till 
underleverantörer. Jag skulle gissa att de hittar leverantör på närmare håll än i 
Mälardalen, men de kan också vara en potentiell intressent. 
 
EON-ES vänder sig gärna till en leverantör i Mälardalen för svetsning av stora 
konstruktioner. Dock förutsätts att efterbearbetning i form av svarvning kan genomföras.  
 

Köper tjänster
Utför själva
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EWP Windtower Production använder idag hög grad av mekanisering. Stor del av arbetet 
sker på den plats där vindkraftverket sätts upp. Det blir troligen inte aktuellt för EWP 
Windtower att köpa svetstjänster av stora konstruktioner i Mälardalen.  
 
På Metso Minerals i Sala utför redan idag Sjölanders Mekaniska från Mälardalen stor del 
av företagets svetsarbeten.  
 
Seabased är eventuellt intresserade av att köpa svetstjänster av stora konstruktioner från 
företag i Mälardalen. Seabased är dock i första hand inne på att bygga upp verksamheten 
i egen regi. 
 
Westinghouse Electric köper svetstjänster från företag inom och utom landet. Om företag 
i Mälardalen har rätt kompetens och konkurrenskraftigt pris så kan svetsning av stora 
konstruktioner köpas därifrån. 
 
VG Power har tydligt deklarerat att de är intresserade av att köpa svetstjänster av stora 
konstruktioner i Mälardalen.  
 
Nedan följer en summerad bedömning över företagens intresse för att köpa svetstjänster 
från företag i Mälardalen. 
 

Företag Intresse att köpa från Mälardalsföretag 
ABB Machines AB Ja 
Alstom Ja 
Andritz Nej 
Atlas Copco Dynapac Troligen ej 
EON-ES Ja 
EWP Windtower Production AB Troligen ej 
Metso Minerals i Sala AB Ja 
Seabased AB Eventuellt 
Westinghouse Electric Ja 
VG Power Ja 
 
Tabell 2. Tabell över de kontaktade företagens intresse av att köpa svetstjänster från 
företag i Mälardalen. 
 
Nedan visas hur stor andel av de kontaktade företagen som har, inte har, troligen inte har 
respektive eventuellt har intresse av att köpa svetstjänster från företag i Mälardalen. 
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Figur 5. Diagram över de kontaktade företagens intresse av att köpa svetstjänster från 
företag i Mälardalen. 

5.1.3 Bedömning av marknadsstorlek 
Nedan följer en sammanställd bedömning av storleken på de detaljer som svetsas samt 
storleken på svetsvolymen hos de tio företag som intervjuats.  
 
Företag   Storlek på detaljer  Svetsvolym 
ABB Machines   Små    Stor 
Alstom    Stora    Liten 
Andritz   Stora    Stor 
Atlas Copco Dynapac  Små    Stor 
EON-ES   Stora     Liten  
EWP    Stora     Stor 
Metso Minerals  Stora    Stor 
Seabased   Stora    Liten idag, Stor potential 
Westinghouse Electric  Stora    Stor 
VG Power    Stora    Stor 
 
Tabell 3. Tabell över de kontaktade företagens storlek på detaljer som svetsas samt 
bedömd svetsvolym. 
 
Av de tio tillfrågade företagen levererar Sjölanders Mekaniska AB idag tjänster till ABB 
Machines, Metso Minerals, Westinghouse Electric och VG Power. Till ABB Machines, 
Westinghouse Electric och VG Power är det liten del av företagens totala andel svetsning 
medan det utgör stor del av Metso Minerals andel. Genom att vårda dessa befintliga 
kunder finns möjlighet att utöka verksamheten tillsammans med dem och därmed öka 
marknadsandelarna. 
 

Ja
Nej
Troligen ej
Eventuellt
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Alstom, Andritz, Atlas Copco Dynapac, EON-ES, EWP och Seabased är inte kunder till 
Sjölanders idag. Med utgångspunkt från de svar som erhölls från företagen angående 
deras intresse för att köpa svetstjänster från företag i Mälardalen är Alstom och EON-ES 
de mest intressanta potentiella kunderna. Båda dessa företag bedöms dock ha liten 
svetsvolym. Seabased har potentiellt stor svetsvolym och är eventuellt intresserade av att 
köpa svetstjänster från företag i Mälardalen, varför kontakt bör tas med det företaget för 
att samarbeta vid Seabased tänkta tillväxt. 
 
Undersökningen visar att Andritz, Atlas Copco Dynapac och EWP har stora 
svetsningsvolymer, men att de troligen inte är potentiella kunder eftersom de idag inte är 
intresserade att köpa svetsningstjänster från företag i Mälardalen. 

5.1.4 Reflektion om marknad 
Jag är oerhört nöjd med det gensvar jag fått då jag kontaktat och intervjuat företag. 
Samtliga kontaktade företag har haft representanter som tagit sig tid och visat intresse för 
undersökningen. Jag tror att en bidragande orsak till gensvaret har varit att intervjuerna 
introducerades genom mailkontakt och att det där framgick att samverkansorganisationen 
Robotdalen står bakom undersökningen. 
 
Dessutom är intresset från de kontaktade företagen, att vända sig till Mälardalsföretag för 
köp av svetsade tjänster, större än vad både jag och styrgruppen för examensprojektet 
trodde från början. Det innebär att det är stor idé att fortsätta arbeta i riktning mot att 
starta verksamhet där svetsning av stora konstruktioner utförs i Mälardalsområdet. 

5.2 Lösningskoncept 

5.2.1 Lösning vs hinder 
Flyttbarhet 
Inom examensprojektet har två olika typer av applikationer studerats. Den ena är 
svetsning av stora konstruktioner på mekanisk verkstad och det är inom det området som 
fokus har lagts. Den andra applikationen är lösning att använda i fält, det vill säga på 
plats där respektive stor konstruktion skall slutmonteras.  
 
Det finns lösningar idag för att utföra svetsning av stora konstruktioner på mekanisk 
verkstad. Det löses lämpligen med att använda portal i kombination med räls eller spår 
som portalen transporteras på. I portalen fästes roboten som kan röra sig i tre led, vilket 
gör att roboten kan nå runt och utföra arbete på stora konstruktioner. Denna lösning 
kallas kartetisk portal. 
 
Ett annat alternativ är att roboten är fast monterad och att arbetsstycket vrids runt med 
hjälp av exempelvis ett rundvridningsbord eller en lägesställare. Det finns en mängd olika 
typer av lägesställare och rotationsbord. Det vanliga är att roboten arbetar med en 
konstruktion på den ena delen av lägesställaren eller rotationsbordet, samtidigt som den 
andra delen av lägesställaren eller rotationsbordet laddas med nästa objekt som skall 
svetsas etc. 
 
Det finns också kombinationer där exempelvis roboten är fäst i portalen, portalen förs 
fram på räls och konstruktionen fästs fast på ett rundvridningsbord eller på en 
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lägesställare. Lång räckvidd uppnås härmed. Det vanliga är att delar av bordet finns 
utanför robotens arbetsområde för förberedelser av arbetsstycken medan roboten arbetar 
med ett annat arbetsstycke. Denna kombination ger stor flexibilitet. 
 
Roboten IRB4400, som är tillverkad av ABB, är en robot som har lång räckvidd. Denna i 
kombination med en åkbana, exempelvis en portal, skulle ge mycket god räckvidd och 
fungera bra för arbete med stora konstruktioner. 
 
Det finns också behov av att finna en robotiserad lösning att använda vid slutmontering 
av stora konstruktioner i fält. Här krävs en totallösning där en portabel robot utvecklas, 
som kan jobba på en plats och som sedan kan flyttas vidare och användas igen på en 
annan plats. Ett alternativ kan vara att utnyttja och vidareutveckla den portabla robot som 
Robotdalen tagit fram och som kallas Opilex. Opilex flyttar sig själv på hjul mellan 
arbetsstationer och dockar automatiskt in sig där den behövs. Roboten är främst tänkt att 
användas i verksamhet där korta serier produceras. Där lönar det sig normalt inte att 
investera i en fast robot. Lösningen kan då vara att ha en robot som kan utföra flera olika 
arbetsuppgifter. Opilex visades på Tekniska Mässan år 2008. 
 
Enstyck 
Vid enstyckstillverkning är det viktigt att omställningstiden är kort mellan olika 
robotkonfigurationer. Det vill säga iordningställandet av roboten och dess kringutrustning 
bör vara enkel och kunna genomföras snabbt. I annat fall är det svårt att motivera 
robotisering.  
 
Stor del av omställningstiden är beroende av den tid det tar att programmera roboten. 
Tekniken med offline-programmering bör användas. Det innebär att roboten 
programmeras i förväg till skillnad mot online programmering där programmeringen sker 
direkt i robotsystemet. Vid offline programmering gör datorn beräkningar av hur robotens 
rörelse kommer att se ut, enligt den programmering som gjorts. Största fördelen är att 
roboten inte behöver stannas för att omprogrammeras. 
 
Offline-programmering är det bästa sättet att maximera avkastningen på investeringen i 
robotsystem. Med ABB:s program RobotStudio för simulering och offline-
programmering kan robotprogrammering göras, utan att produktionen behöver stoppas. 
Programmet gör det också möjligt att färdigställa robotprogram i förväg, vilket ökar 
företagets sammantagna produktivitet. (abb.se) 
 
En förutsättning för att få programmeringstiden relativt kort är att använda sig av effektiv 
objektsökning, fogsökning och fogföljning. Det vill säga att roboten hittar objektet, hittar 
och känner igen upphittad fog och kan följa den och utföra kvalitativt svetsarbete. 
Vanliga applikationer för att hitta startpunkten för svetsning är att använda 
gaskåpesökning. För fogsökning och fogföljning används vanligen strömsensorsökning 
(through arc tracking) och lasersökning (laser track).  
 
För att få programmens storlek att bli hanterliga, för stora konstruktioner, är det lämpligt 
att klassificera olika fogtyper. Ett programverktyg som utvecklats på ABB, för det 
ändamålet, är AW Power Pack. Det är en så kallad plug-in-applikation till Robot Studio. I 
programmet beskrivs olika typer av svetsar, vilka läggs i bibliotek. För att använda detta 
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verktyg behöver viss anpassning göras vid framtagningen av processmodeller hos 
aktuella konstruktioner. Det är viktigt att processmodellerna arbetas fram av 
svetsexperter. Programmeraren behöver då ingen eller ringa svetskunskap.  
 
Då det gäller enstyckstillverkning kan man även tänka sig att använda lead-through-
teknik. I denna metod demonstreras rörelsen som roboten skall utföra genom handkraft 
eller genom att använda en handkontroll. Rörelsen spelas in i robotdatorn och utgör 
robotens program. Här har tekniken utvecklats då det gäller rörelsestyrning och 
finmotorik för tunga objekt men det krävs ändå en ytterligare utveckling innan det är 
lämpligt att använda denna teknik för stora konstruktioner. 
 
Deformering 
Stora och komplexa produkter innehåller i regel stora svetsmängder. Vid svetsning 
tillförs värme, vilket kan påverka konstruktionen i form av deformering (förändnring) av 
materialet.  
 
När det gäller deformering var tanken att antingen korrigera för deformering i samband 
med svetsningen eller att undvika att deformering sker. Svetsning är en svår, 
kunskapsberoende och tidskrävande process. Idag finns inga metoder framtagna för 
korrigering vid svetsning. På ABB finns idéer om att införa korrigeringsfunktioner i 
ABB-programmet Virtual Arc. Än finns dock ingen korrigeringsmetod framtagen. 
Tillsvidare bör deformering undvikas vid svetsning. 
 
Undvikande av deformering sker lämpligen genom att använda sig av simulering och 
modellframtagning. Här finns tekniken framme, men den behöver anpassas till de 
aktuella stora konstruktionerna. Förutsättningen för att lyckas är att skaffa bra kunskap 
om objektet och erfarenhet av hur objektet förändras vid värmetillförsel.  

5.2.2 Hinder som är unika för stora konstruktioner 
En intressant aspekt är vilka av de identifierade hindren som är unika för stora 
konstruktioner och vilka som även gäller för små konstruktioner. 
Flyttbarhetsproblematiken är påtaglig just då det handlar om stora konstruktioner, 
eftersom de är stora, tunga och därmed svåra att transportera. Problematiken kring 
enstycks- gäller oavsett om det är stora eller små konstruktioner. Dock handlar det om 
större och mer komplicerade program som behöver utvecklas då konstruktionen är stor 
jämfört med då den är liten. Det blir därmed tydligare ju större en konstruktion är att 
arbetssätt för optimeringar, klassificeringar etc behöver tas fram för att omställningstiden 
skall kunna hållas nere. Deformeringsproblemet är större för stora konstruktioner, där 
mycket svetsning utförs på stora ytor där värmen breder ut sig i större omfattning än för 
små konstruktioner.  

5.2.3 Tankar kring produktion i Sverige eller outsourcing 
Svenska företag har ofta svårt att konkurrera med låglöneländer, särskilt då de handlar 
om arbetskraftsintensiv verksamhet. Företagen kan då välja att förlägga produktionen i 
låglöneländer, det vill säga outsourca, alternativt effektivisera arbetet hemma. Ett vanligt 
sätt att effektivisera är att automatisera produktionen, det vill säga ersätta manuellt arbete 
med maskinellt arbete. Då beslut skall tas angående om verksamhet skall outsourcas eller 
utföras hemma så skall flera aspekter vägas in. Viktiga parametrar är logistik, kvalitet, 
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produktionskostnader och kulturella skillnader. I de fall då det gäller enkla och 
standardiserade produkter med ringa krav på kvalitetskontroll så är outsourcing ett 
lämpligt alternativ. I de fall där kundernas behov och önskemål bör vägas in kontinuerligt 
i utvecklingen och produktionen så är det bra att ha utveckling och produktion nära 
kunden. 
 
Att ersätta manuellt arbete med maskinellt arbete är en nödvändighet för att svensk 
industri skall vara konkurrenskraftig mot låglöneländer (Slettengren, Oktober 2008). 
 
Diskussionerna med de intervjuade företagen i studien handlade bland annat om var 
företagen köper svetstjänster, i de fall då de inte svetsar själva. Många av företagen 
vänder sig idag till låglöneländer av kostnadsskäl eftersom det är dyrt att tillverka i 
Sverige. Flera av företagen har problem med sina underleverantörer utomlands då det 
gäller kultur, kommunikation och leveranstider varför de börjat väga in fler faktorer än de 
rent ekonomiska då de väljer leverantör. Det är många som skulle vända sig till Svenska 
leverantörer bara erbjudandet är konkurrensmässigt. De faktorer som främst styr valet av 
leverantör är kostnader, leveranstider och kvalitetssäkringen och då har kultur, 
kommunikation och närhet stor betydelse. 
 
Svetsning sysselsätter ca 3,5 miljoner personer i världen. Inom EU finns 750 000 svetsare 
och i Sverige ungefär 20 000 svetsare. Verkstäderna har, både nu och historiskt sett, 
begränsningar inom produktionskapaciteten på grund av bristen på svetsare. Underskottet 
kommer att öka ytterligare om inte yrket kan attrahera unga. Stellan Carlsson på 
Svetskommissionen hoppas kunna trygga yrket och stärka svensk industris 
konkurrenskraft genom att hålla hög tekniknivå och god arbetsmiljö inom svetsyrket 
(Carlsson, 2008-09-24). 
 
Med referens till tematidning om Automation berättar chefen för Robotdalen om de 
främsta fördelar som han ser med att utveckla produktionen hemma. Fördelarna är att 
konstruktion och produktion kommer nära varandra vilket underlättar utvecklingen, det 
blir lägre logistikkostnader och färre utmaningar, det är lättare att klara av förändringar 
på marknaden, det är lättare att göra kvalitetskontroller och det blir färre 
kommunikationsproblem. Enligt artikeln arbetar Robotdalen med en hel del företag som 
tittar på att ta hem produktionen till Sverige efter att ha förlagt den utomlands 
(Slettengren T., Oktober 2008). 
 
I artikel i Dagens Industrier skriver Robert Österlind (2008-10-13), om företaget Andon 
Automation i Örebro. En av ägarna av Andon Automation har sett flera svenska företag 
ta hem tillverkning till landet, som de tidigare haft förlagd i låglöneländer. Han berättar 
att en anledning är att företagen har problem med kvalitet och logistik då de anlitar 
låglönenänderna. Då produktionen tas hem ökar behovet av att effektivisera och bygga in 
flexibilitet. Det uppnås ofta genom ökad automatiseringsgrad, exempelvis genom 
införande av robotar i produktionen.  

5.2.4 Kopplingar till hög- respektive lågkonjunkturer 
En del av de tillfrågade företagen bedriver verksamhet som inte är särskilt ekonomiskt 
känsliga. Om något problem uppstår i exempelvis ett kärnkraftverk måste det åtgärdas 
oavsett vad det kostar. Det kan dels vara hälsofarligt eller miljöfarligt att inte åtgärda fel 
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och det kostar också stora pengar om verksamheten i en anläggning stoppas. Den här 
typen av företag blir därför okänsliga för konjunktursvängningar. 
  
En annan aspekt då det gäller låg- respektive högkonjunktur beskrivs av Robert Österlind 
(2008-10-13) i artikel om Andon Automation i Dagens Industri. Företaget startades i 
Örebro för ca 5 år sedan. Andon Automation förser marknaden med systemlösningar som 
är baserade på robotar från ABB. Nuvarande lågkonjunktur har ännu inte gjort några 
avtryck hos Andon Automation. Det finns kunder som investerar även i lågkonjunktur. 
En av företagets ägare berättar att företaget hade det som jobbigast under år 2006 då det 
var högkonjunktur. Då sköt många företag upp sina investeringar, eftersom de hade så 
mycket att göra att det inte fanns vare sig tid eller ork att samtidigt investera. 

5.2.5 Miljöaspekter  
Med referens till debattartikel i tidningen Ny Teknik skriver Sundemo (2008-11-19) att 
verksamhet som har fokus på miljöfrågor inte har påverkats negativt i nuvarande 
lågkonjunktur. Det är unikt för aktuell lågkonjunktur. Klimatfrågan finns i medvetandet 
hos konsumenter, politiker och företagsledare.  

5.2.6 Personsäkerhet 
För att genomföra förändringar som innebär att införa robotar, istället för eller i 
kombination med människor, i olika verksamheter är det viktigt att ha fokus på 
personsäkerheten.  
 
Robotar som företeelse har inspirerat ett stort antal författare som ofta har beskrivit dem i 
människoliknande termer, men med monsterliknande egenskaper. Alla författare har 
emellertid inte denna negativa grundsyn. Gunnar Bolmsjö (2006) berättar att Isaac 
Asimov skapade den goda roboten som tjänar människan. Han skapade grundlagar för 
roboten, vilka man bör följa även när det gäller verkliga robotar. §0 En robot får inte 
skada mänskligheten eller genom passivitet tillåta att mänskligheten skadas. Denna lag 
står över de övriga lagarna. §1 En robot får inte skada en mänsklig varelse eller underlåta 
att hjälpa en mänsklig varelse som kommit till skada. §2 En robot måste alltid lyda en 
mänsklig varelse såvida det inte är i konflikt med första lagen. §3 En robot måste skydda 
sig själv från skada såvida det inte är i konflikt med första eller andra lagen. 
 
I en specialbilaga om automation, i tidningen Ny Teknik skriver Erik Mellgren (2008-11-
05) om en tvåarmad robot utvecklad av det Japanska företaget Motoman. Roboten är 
byggd människolik och är framtagen för att bli en i arbetslaget och fixa jobbet med en 
människas säkerhet. I artikeln intervjuas en utvecklingschef på Motoman. Han berättar att 
anledningen till att robotar ser mänskiga ut beror på att i framtiden måste robotarna hjälpa 
människorna, och kunna samarbeta med dem i den industriella processen.  Människornas 
yrkesskicklighet skall kombineras med robotarnas förmåga. Den människolika roboten 
från Motoman jobbar lika gärna hängande upp och ner från taket som stående på golvet. 
Motoman har tagit fram en robot som följer gällande säkerhetsbestämmelser utan att 
behöva stängas in i skyddsbur. 

5.2.7 Strategitankar och förändringsledarskap vid robotisering 
Det är viktigt att robotar införs i verksamheten efter de förutsättningar och 
omständigheter som råder i den egna organisationen. Genom att tänka strategiskt kan 
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kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lösningar uppnås. Genom bra och öppet 
samarbete, som bygger på förtroende internt i organisationen samt mot kunderna kan bra 
och tillfredsställande resultat åstadkommas.  
 
I tematidning om Automation berättar ordföranden i branschföreningen Swedish 
Industrial Robot Association att ett vanligt misstag många företag gör är att genomföra 
förändringar utan att beakta mottagarkapaciteten i organisationen, (Ohlsson, oktober 
2008). Alltför ofta har företag köpt in dyra och komplicerade lösningar som den egna 
organisationen inte kan hantera och därmed har stor del av det förväntade resultatet 
uteblivit. Det krävs exempelvis att det finns kompetens inom organisationen för att 
programmera om lösningen för ett annat användningsområde. Om extern kompetens 
måste tas in kan investeringen på lång sikt bli kostsam. 
 
Det finns flera bra strategiska frågor att fundera igenom vid projektering av robotsystem. 
Den första frågan är vilket som är motivet för robotiseringen. Det kan exempelvis handla 
om kostnader, effektivitet eller kvalitet. Det är viktigt att fundera på hur produkterna ser 
ut nu och i framtiden och utifrån det avgöra om det går att förändra stegvis på ett 
kostnadseffektivt sätt. Det är också viktigt att tänka igenom vilken kompetens 
organisationen besitter och om någon kompetensutveckling krävs i samband med 
förändringen. Om kompetensförändring krävs kan den antingen utvecklas hos befintlig 
personal, nyanställd personal eller så kan kompetensen köpas från annat företag. En 
annan viktig fråga är behovet av information och förankring internt i organisationen och 
till kunderna.  
 
Med referens till tematidning om Automation berättar en föreläsare på Nordic 
Conference on Robotics 08 i artikel skriven av Richard Ohlsson (oktober 2008) om vilka 
faser som bör genomgås och vilka parametrar som bör beaktas vid investering av robotik 
för automatisering. Första fasen är förstudien där det är viktigt att avgöra om det är rätt 
operationer som man valt att automatisera med hänsyn till exempelvis volym, varianter, 
vikter, omställningsflexibilitet, framtida produktflora, bemanning, ergonomi, 
miljöfaktorer, tider, teknik, och flaskhalsar. Nästa fas är framtagande av kravspecifikation 
som utgör en bra grund för offertförfrågan därefter följer leverantörsutvärderingen och 
sista fasen innebär inkörning och acceptanstest. 
 
Parametrar som ofta förknippas med robotar och som är av stor betydelse är seriestorlek, 
arbetsoperationernas komplexitet, ställtider och enkelhet för omställning, styrning och 
stabilitet i arbetsprocesserna, låg bemanning, jämnare kvalitet, minskad kassation och 
bättre arbetsmiljö (Bolmsjö, 2006). 
Det är också värdefullt att känna till att vanliga och normala beteenden hos människor, i 
samband med förändring, är olika typer av försvar. Försvar träder ofta i kraft när 
individen hamnar i en ny situation som, på ett eller annat vis väcker oro och ångest. 
Chefer behöver vara medvetna om att både medarbetares och egna försvarsreaktioner kan 
påverka ett förändringsarbete. Det är därför viktigt att inneha förändringskunskap vid 
förändringsarbete. Enligt Bo Ahrenfelt (2001) räcker det inte att vara tuff och kunna ge 
order. Utan kunskap vet vi inte vad det är vi betraktar och vi kommer därför inte att 
kunna hantera det. Eller som Ahrenfelt anser så är det inte verkligheten som är problemet, 
utan det är hur vi hanterar verkligheten som är problemet. 
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Min uppfattning är att en förutsättning för bra ledarskap, är god självinsikt och god 
förståelse för egna reaktioner och eget agerande i olika situationer. Med bra kunskap om 
sig själv samt teoretisk kunskap om förändring och reaktioner vid förändring är 
förutsättningen stor att genomdriva förändringar med lyckat resultat.  
 
En annan viktig förutsättning för att lyckas bra är att arbeta med personliga kontaktnät. 
Det är genom det personliga kontaktnätet som entreprenören kommunicerar sin vision, 
vinner anhängare och får legitimitet för nya tankar och handlingsmönster på marknaden 
(Ekvall, 1996). 

5.2.8 Trender, likheter och olikheter mellan länder 
Med referens till Gunnar Bolmsjö (2006) är robotanvändningen i världen störst i Japan. 
USA har jämfört med andra länder låg användning av robotar. Sverige har haft en 
ledande position som robotanvändare om man räknar antalet robotar per industriarbetare. 
Genom ökad global handel har denna bild förändrats. Inom exempelvis bilindustrin, som 
är den bransch som främst drivit på utvecklingen av robotar, är robotiseringsgraden 
likartad oavsett var tillverkningen äger rum. 
 
Enligt en utvecklingschef på Motoman så har asiater en positiv syn på roboten, med 
referens till artikel i Ny Teknik (Mellgren, 2008-11-05). De anser att roboten är en hjälte. 
I västvärlden ses ofta roboten som en fiende som stjäl våra jobb. 
Det anser jag kan vara en förklaring till varför det finns så mycket robotar i Japan och 
färre i USA och Europa. 
 
Enligt artikel i Ny teknik, där Gunnar Bolmsjö, professor i robotteknik vid Lunds 
tekniska högskola intervjuas, har Sverige kommit längre än Japanerna ur ett 
användarperspektiv. Bolmsjö har träffat japanska forskare som säger att de har tekniskt 
utvecklade robotar, men de vet inte vad de skall använda dem till (Kristofersson, 2008-
09-24) 
 
Enligt Gunnar Bolmsjö (2006) har användningen av robotar i Sverige traditionellt 
dominerats inom området materialhantering och svetsning. Om man ser till 
industribranschen dominerar transportsektorn och då framförallt inom bilindustrin. 
Robotanvändningen är likartad i andra länder. Men nya användningsområden för robotar 
utvecklas i allt högre takt. 
 
I Kina sker idag en stor robotutveckling och då främst inom bilindustrin. Eftersom 
automationsgraden ännu är låg i Kina så finns där en mycket stark utvecklingspotential 
inom robotområdet. I artikel i Ny teknik berättar utvecklingschefen för ABB Robotics att 
utvecklingsingenjörerna i Kina är unga och har en fräsch syn på robotar (Schultz & 
Ahlbom, 2008-09-10). 
 
Med referens till möte på ABB, diskussion med projektledaren för Robot till tusen samt 
olika tidningsartiklar, från bland annat Ny Teknik och Dagens Industri, så pågår 
funderingar, undersökningar och prov kontinuerligt världen över då det gäller att öka 
robotanvändningen. Ett stort område för robotisering är just svetsning. Ett bevis för att 
fler funderar på stora konstruktioner av enstyckskaraktär är det möte med 
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företagsrepresentanter från Ryssland som pågick på ABB samtidigt som jag var där och 
diskuterade frågorna i aktuellt examensprojekt. Se även avsnitt 4.4.4.  
 
I samband med mötet med Andon Automation i Örebro, se avsnitt 4.4.3, visades olika 
lösningar som Andon varit med och tagit fram för svetsning och annan hantering av stora 
konstruktioner runt om i världen. I de fall där robotar är involverade så är det oftast 
flerstycksproduktion. För att få lönsamhet att robotisera då det är enstycksproduktion 
krävs lösningar där omställningstiden mellan enheter är kort. Det är just 
enstycksproblematiken som är en kärnfråga att lösa. 

5.2.9 Viktiga utvecklingsområden 
Robotarnas kapacitet förbättras ständigt. Prisutvecklingen innebär att robotar får bättre 
och bättre kvalitet med ökad funktionalitet till lägre pris. En robot idag kan utföra samma 
jobb snabbare, med högre precision och snabbare programmering än en robot av äldre 
konstruktion.  
 
För att robotsystemet ska kunna fungera på ett effektivt sätt krävs förmåga till anpassning 
till de förhållanden och förändringar som sker över tiden, vilket kallas adaptivitet. Med 
andra ord innebär adaptivitet anpassningsbarhet i förhållande till en arbetsuppgift som 
skall utföras. Det vill säga roboten skall kunna utföra en uppgift av sig självt oavsett 
normala förändringar eller störningar som uppstår på arbetsplatsen (Bolmsjö, 2006). 
 
Exempel på områden som har, och kommer att få stor inverkan på utvecklingen inom 
robotteknik är sensorer och sensorsystem, adaptivitet, programvara, processkunskap och 
metodutveckling, mekanisk och elektronisk hårdvara (Bolmsjö, 2006). 
Inom svetsning är en förutsättning för ökad robotisering att effektiv objektsökning, 
fogsökning och fogföljning utvecklas.  
 
Det är också viktigt att utveckla hanterligt stora robotprogram för svetsning av stora 
konstruktioner. För att uppnå det är det lämpligt att arbeta fram metoder för klassificering 
av fogtyper. 
 
Programmeringen idag kan göras mer avancerad, vilket leder till flexiblare robotar.  
Det är vanligt att programmera robotar offline vilket ökar frikopplingen mellan 
operatören och roboten.  
Genom att öka frikopplingen mellan operatören och utrustningen kan man få en jämnare 
produktion utan stopp samt möjlighet till produktion med begränsad bemanning eller utan 
bemanning (Bolmsjö, 2006). 
 
Ett annat viktigt utvecklingsområde då det gäller programmering av robotsystem är att 
använda så kallade implicita programmeringsspråk där man beskriver vad som skall 
utföras istället för hur det skall utföras (Bolmsjö, 2006). 
 
Tekniken för lead-through-programmering bör utvecklas ytterligare för tillämpning vid 
svetsning av stora konstruktioner av enstyckskaraktär. 
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5.2.10 Reflektion och kategorisering av lösningar vs hinder 
Med utgångspunkt från de tre kategorierna av hinder som identifierades i avsnitt 4.2.2 
belyses lösningsmöjligheterna nedan. 
 
Hinder som främst är mentala 
Att arbeta med idéer som går emot hur man normalt gör inom en verksamhet är ofta 
svårt. Handlar det om en verksamhet som sett ungefär lika ut under en längre tid är det 
ännu svårare att genomdriva förändringar än om förändringar är ett naturligt inslag i 
verksamheten. Flera av de intervjuade personerna i studien anger att svetsning av stora 
konstruktioner utförs i en mycket konservativ bransch. 
 
Jag har haft tur i mitt arbete då min huvudkontaktperson på Robotdalen är en 
robottekniker med massor med idéer och driv. Genom hans långa erfarenhet och speciella 
intresse för robotar i kombination med att jag tycker att detta examensprojekt är mycket 
intressant så har det gått mycket bra att få till lärorika, värdefulla och kreativa 
diskussioner kring robotiserig. Robotdalen har dessutom ett mycket brett kontaktnät där 
jag fått hjälp att identifiera personer på olika företag som har bra kunskap och har 
kommit fram med kreativa idéer till lösningskoncept. Den metod som vi främst använt 
oss av är brainstorming och att utifrån identifierade hinder tänka fram möjligheter som 
funnits om hindren inte varit där. 
 
Särskilt viktigt för att komma runt de mentala hindren är att införa robotar i verksamheten 
efter de förutsättningar som finns i verksamheten. Genom bra och förtroendeskapande 
samarbete kan bra resultat åstadkommas.  
 
En viktig fråga att reda ut, tydliggöra och förankra i organisationen är motivet för 
robotiseringen. Det är också viktigt att tänka igenom, diskutera och förankra vilken 
kompetens som krävs och hur kompetensen skall erhållas för att åstadkomma 
förändringen. Det kan inte nog understrykas att information och förankring är viktig vid 
alla typer av förändringar, inte minst i verksamhet där det normalt sker små förändringar.  
 
Det är bra att ha med en bredd av människor från organisationen, gärna nyckelpersoner, i 
olika typer av förberedande arbete eftersom själva införandet förenklas då fler känner att 
de kunnat påverka besluten. Att arbeta med fakta såsom exempelvis volymer, varianter, 
vikter, omställningsflexibilitet, framtida produktflora, bemanning, ergonomi, 
miljöfaktorer, tider, teknik, flaskhalsar och personsäkerhet underlättar diskussionerna och 
förankringen. Att kunna visa beräkningar på investeringskostnader, beläggning och 
tänkta vinster är många gånger nödvändigt för att få igenom förändringar. 
 
Det är viktigt att belysa hur olika funktioner på en arbetsplats påverkas vid införande av 
robotisering. Många känner sig hotade och ser roboten som konkurrent, vilket inte 
behöver vara fallet. Det handlar ofta om att människors yrkesskicklighet skall kombineras 
med robotarnas förmåga, där antalet människor som behövs i verksamheten inte 
nödvändigtvis behöver vara färre än innan införandet av roboten. Det är också viktigt att 
ha fokus på personsäkerheten samt hur miljön påverkas. 
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Hinder som går bra att lösa 
Det finns lösningar idag för att utföra svetsning av stora konstruktioner på mekanisk 
verkstad. 
 
Eftersom det ofta handlar om enstyckstillverkning så skall omställningstiden för olika 
robotkonfigurationer hållas kort vilket kan uppnås med offline-programmering. 
Dessutom bör effektiv objektsökning, fogsökning och fogföljning införas i processen. 
Verktyg för klassificering av fogtyper bör användas för att få ner storleken på 
robotprogrammet.  
 
Det finns idag bra simuleringsprogram. Modeller kan tas fram och provas ut innan det 
verkliga svetsarbetet utförs. Detta för att exempelvis anpassa svetsningen efter den 
godstjocklek konstruktionen har, ställa in rätt vinkel för appliceringen av svetsfogen, 
säkerställa att svetsfogarna blir kvalitetsmässiga då det gäller precision, toleranser etc 
samt justera in och säkerställa att deformering undviks. 
 
För att uppnå effektiva och flexibla lösningar för stora konstruktioner används lämpligen 
robotar som är fästa i robotportaler som framförs på räls eller i spår i kombination med 
rundvridningsbord eller lägesställare. Detta gör att roboten kan utföra svetsarbete inom 
ett stort område med stor flexibilitet. Det är viktigt att känna till att kapacitet och 
funktionalitet hos robotar, portaler och övrig utrustning ständigt ökar och priset sjunker. 
Det innebär att det idag finns fler områden än tidigare där kostnadseffektiv robotisering 
kan genomföras. 
 
Hinder som är svåra att lösa 
Svåra hinder att lösa är de som har att göra med robotisering vid slutmontering av 
konstruktioner av enstyckskaraktär där det är olika platser varje gång. Ett annat område 
som är svårt att robotisera är då svetsning skall utföras i samband med underhåll och 
service eftersom det då är svårt att förutspå vilka åtgärder som skall utföras. 
 
I den här typen av verksamhet kan det vara svårt att motivera en robotisering ekonomiskt. 
Det kan ändå vara aktuellt av andra anledningar som exempelvis personsäkerhetsskäl 
eller miljöskäl. 
 
En lösning bör bygga på en portabel robot som är enkel att programmera om för olika 
ändamål. Ett alternativ kan vara att vidareutveckla den portabla robot som Robotdalen 
tagit fram, benämnd Opilex. Den roboten är tänkt för verksamhet där korta serier 
produceras eftersom roboten kan utföra flera olika arbetsuppgifter. 
  
Ett annat alternativ är att använda så kallad lead-through-teknik, där programmeringen av 
roboten utförs genom att robotens rörelse först utförs av operatören.  

5.2.11 Tankar kring styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) 
Nedan följer en analys och summering av nuläget då det gäller att robotisera svetsning av 
stora konstruktioner i Sverige. Metoden är en traditionell SWOT-analys, där styrkor 
(strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats) har 
summerats.  
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Styrkor 

• Konstruktion och produktion geografiskt nära varandra 
• Förenklad kommunikation 
• Låga logistikkostnader 
• Närheten förenklar utförandet av kvalitetskontrollen 
• Jämnare och säkrare kvalitet 
• Kan använda system för registrering och uppföljning 
• Behov av färre svetsare (utbildade svetsare är en bristvara) 
• Behov av svetsexperter tillsammans med programmerare 
• Robotar kan arbeta i svåra miljöer 

 
Svagheter 

• Utrymmeskrävande 
• Hög investeringskostnad 
• Lång omställningstid 
• Svårt att se mervärdet 
• Efterbearbetning behöver utföras 

 
Möjligheter 

• Ökad effektivisering 
• Förbättrad personsäkerhet och arbetsmiljö 
• Förbättrad miljöpåverkan 
• Förbättrad konkurrenskraft i landet 
• Fler arbetstillfällen i egna landet 
• Ökat intresse för svetsyrket 
• Förbättrad möjlighet att locka yngre arbetskraft till verkstadsindustrin 
• Om detta utförs i lågkonjunktur är det lättare att få tag på kvalificerad arbetskraft 

än då det är högkonjunktur 
 
Hot 

• Konservativ bransch 
• Svårt att få tillräcklig beläggning 
• Konstruktionerna är tunga att flytta 
• Tidskrävande konfigurering av robotsystemet 
• Brist på programmeringskunskap 
• Att robotsystemet inte blir tillräckligt adaptivt 
• Finanskris i Sverige och övriga världen 
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6. Slutsats och rekommendation 
I aktuellt avsnitt presenteras slutsatsen av det som framkommit i examensprojektet. 
Rekommendationer till fortsatt arbete ges också.  

6.1 Inledning 
De slutsatser och rekommendationer som tagits fram i examensprojektet bör i första hand 
tas emot av organisationen Robotdalen. Robotdalen bör sedan i samarbete med övriga 
primärt involverade företag (Sjölanders Mekaniska AB och VG Power) och andra aktörer 
inom området svetsning av stora konstruktioner arbeta vidare efter de rekommendationer 
som ges nedan. 

6.2 Slutsats 

6.2.1 Marknad 
Resultatet från examensprojektet visar att det finns en potentiell marknad för svetsning av 
stora konstruktioner i Mälardalen. Studien visar att sex av de tio tillfrågade företagen är 
intresserade av att köpa svetstjänster från företag i Mälardalen och ytterligare ett företag 
är eventuellt intresserat. Fyra av de intresserade företagen bedöms idag ha stor 
svetsningsvolym och tre bedöms ha liten svetsningsvolym. Ett av företagen som har liten 
svetsningsvolym bedöms ha potential till mycket stor volym i framtiden.  
 
Minst en av de tillfrågade kunderna är idag starkt intresse av att få svetsning utförd i 
Mälardalen istället för utanför Sveriges gränser. Det viktiga är att kvaliteten blir rätt och 
att ledtiderna är säkra. För att finna konkurrensfördelar i att utföra arbetet i Sverige krävs 
att en innovativ process utarbetas, med hög grad av automatisering, för att minska 
behovet av arbetskraft. Det är med andra ord idé att gå vidare mot en lösning för att 
införa robotiserad svetsning av stora konstruktioner i Mälardalsområdet.  

6.2.2 Lösningskoncept 
Under arbetets gång har olika hinder till robotisering identifierats. Hindren har dels 
grupperats tekniskt (flyttbarhet, enstycks- och deformering) samt kategoriserats ur 
svårighetssynpunkt att lösa hindren (mentala, går bra att lösa och är svåra att lösa).  
 
Olika lösningar finns idag för att hantera och flytta stora konstruktioner på mekanisk 
verkstad. Då det gäller enstycksproblematiken behöver bra lösningar arbetas fram utifrån 
känd teknik och anpassas för stora konstruktioner. Aktuella delar är främst offline-
programmering, objektsökning, fogsökning, fogföljning samt klassificering av fogtyper. 
Deformering av material bör undvikas genom att använda modeller och 
simuleringsmetoder enligt teknik som finns framme. 
 
Hinder som berör svetsning på mekanisk verkstad är förhållandevis enkla att komma runt 
eftersom olika komponenter till lösningskoncept finns. Det är svårare att lösa de hinder 
som har att göra med robotisering vid slutmonteringsplatser i fält samt vid svetsning i 
samband med underhåll och service. 
 
I vissa fall är det svårt att motivera robotisering ekonomiskt. Det kan ändå vara aktuellt 
att införa robotar av exempelvis personsäkerhetsskäl eller miljöskäl. 
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Särskilt viktigt för att övervinna de mentala hindren är att införa robotar i verksamheten 
genom bra och förtroendeskapande samarbete inom organisationen och med kunderna.  
Information och förankring är viktig vid alla typer av förändringar, inte minst vid 
förändring av verksamhet som normalt har liten eller ringa förändring.  

6.3 Rekommendationer 

6.3.1 Inledning 
I kommande steg behöver teknik och applikationer som finns idag provas i nytt paketerat 
lösningskoncept för stora konstruktioner av enstyckskaraktär. Med utgångspunkt från 
framtaget material i examensprojektet anser jag att det är bäst att utgå från förslag 1 i det 
fortsatta arbetet. Om inte denna strategi fungerar föreslår jag att fortsätta arbeta enligt 
förslag 2. Nedan följer beskrivning av de båda förslagen på fortsatt arbete. Förslag 1 
beskrivs som tre delmoment. Om något av förslagen lyckas så utgör det bevisning för att 
svetsning av stora konstruktioner av enstyckskaraktär kan utföras. Baserat på resultat och 
förslag beskrivet i aktuell examensrapport rekommenderas Robotdalen att definiera mål, 
aktiviteter, upplägg och utförare för nästa steg.  

6.3.2 Förslag 1, del 1 
Förslag 1, del 1 utgörs av framtagning av metod för klassificering av svetsfogtyper. 
Del av arbetet med att ta fram ett lösningskoncept för stora konstruktioner av 
enstyckskaraktär innebär att arbeta fram metodik för klassning av olika typer av 
svetsfogar. Detta kan utföras genom att utifrån ritningar där placering över svetsfogar 
framgår, klassificera/typa in de olika fogarna. Programvara utvecklad av ABB Robotics, 
benämnd AW Power Pack, kan användas. Nyckelfrågan innebär att avgöra om det går att 
automatgenerera programvara och få fungerande svetsning med utgångspunkt från 
ritningar etc som beställaren redan har idag. 
 
Frågor som behöver besvaras för att bevisa att metodiken med klassificering fungerar; 

• Hur ser underlaget från en typisk beställare ut?  
• Går kundens underlag att använda direkt för att avgöra typer av svetsfogar samt 

antalet svetsfogar av vardera typen? 
• Hur många svetstyper är det normalt på stora svetsade konstruktioner? Är 

variationerna stora mellan olika konstruktioner? 
• Hur grovt kan svetsfogarna grupperas och klassificeras in? 

6.3.3 Förslag 1, del 2  
Förslag 1, del 2 utgörs av utprovning av klassificeringsmetod tillsammans med 
processdata. Metodiken med att klassificera typer av svetsfogar bör provas med 
utgångspunkt från processdata för produkter inom ett område från exempelvis ett företag 
(förslagsvis från VG Power). Om möjligt bör data utgöras av kundens nuvarande 
ritningsunderlag. 
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6.3.4 Förslag 1, del 3 
Förslag 1, del 3 utgörs av utprovning av klassificeringsmetodiken och processdata 
tillsammans med sensorer för fogsökning och applikation för kontroll av fogavvikelse, 
exempelvis optisk sensor eller strömsensorsökning.  
Klassificeringsmetodiken tillsammans fogsökning och fogkontroll bör utgöra grunden till 
lösningskonceptet för stora konstruktioner av enstyckskaraktär. Om arbetet resulterar i 
fungerande lösningskoncept kan demonstrator/demonstratorer tas fram. 

6.3.5 Förslag 2 
Förslag 2 utgörs av utveckling av lead-through-teknik. Förslaget innebär att prova ut 
lead-through-programmering med kraftsensorer för stora konstruktioner. Detta förslag är 
mer spekulativt och skulle kunna vara grunden för nästa generation av robotar. 

6.3.6 Slutlig produkt 
I den slutliga produkten, för svetsning av stora konstruktioner på mekanisk verkstad, 
används förslagsvis ovan beskrivna metodik tillsammans med lämplig svetsrobot, 
exempelvis ABB-roboten IRB 4400. Roboten bör fästas i robotportal som förs fram på 
räls eller i spår, vilket gör att robotsystemet blir 3-axligt (kartetiskt) och får bra räckvidd 
och kan användas flexibelt. 

6.3.7 Andra viktiga aspekter i det fortsatta arbetet 
Förhoppningsvis kommer det fortsatta arbetet efter examensprojektet att resultera i att 
nytt robotsystem projekteras i Mälardalen. Det finns då flera strategiska frågor att 
tydliggöra och förankra med berörda i den organisation som bygger upp verksamheten 
samt med kunderna. En fråga är motivet för robotiseringen samt hur olika faktorer 
påverkas. Exempel på faktorer är kostnader, kvalitet, effektivitet, leveranstider, ledtider, 
logistik, kommunikation, bemanning, personsäkerhet, ergonomi, miljöpåverkan etc.  
 
Med tanke på nuvarande samhällssituation, där konsumenter, politiker, företagsledare 
med flera har fokus på klimatfrågor, är det fördelaktigt att tydliggöra faktorer som har 
positiv påverkan på miljön då verksamhetsförändringar genomförs.  
 
Det är viktigt att robotar införs efter de förutsättningar som finns i egna verksamheten. 
Det är då bland annat viktigt att tydliggöra vilken kompetens som finns och vilken 
kompetensutveckling som behöver göras.  
 
Det är också normalt att människor intar olika typer av försvarsställning i samband med 
förändring. Försvar träder ofta i kraft när individen hamnar i en ny situation som, på ett 
eller annat vis väcker oro och ångest. Genom bra och öppet samarbete, som bygger på 
förtroende, kan ofta tillfredsställande resultat åstadkommas där de berörda arbetar mot 
gemensamma mål.  
 
En annan viktig förutsättning för att lyckas bra är att arbeta med personliga kontaktnät. 
Det är genom det personliga kontaktnätet som entreprenören kommunicerar sin vision, 
vinner anhängare och får legitimitet för nya tankar och handlingsmönster på marknaden. 
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