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3-D-printrar 

för metall +

automation

Plasmabehandling 

Limning

Mekanisk fogning

Robotiserad 3-D-

printer för mycket 

stora objekt, 

här en halv kajak

RISE IVF i Mölndal

”Cobot” för på- och av-

hängning av gods i målerier



1969 installerade Asea sin första Unimate-robot 

1972 användes 25 sådana robotar i Aseas pressgjuterier.

Ledningen ville skapa en bra arbetsmiljö 
kombinerad med hög produktivitet.

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



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

Ca 13.600 robotar i Sverige. 

De flesta används för: 

• Materialhantering och 

maskinbetjäning

• Svetsning

https://www.swira.se/wp-content/uploads/2019/09/Robotstatistik-Sverige-2018.pdf


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

Ca 13.600 robotar i Sverige. 

De flesta används för: 

• Materialhantering och 

maskinbetjäning

• Svetsning

De områden som har tydlig 

ökning från 2016 - 2018

https://www.swira.se/wp-content/uploads/2019/09/Robotstatistik-Sverige-2018.pdf
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Några utmaningar för er som ska projektera och 

installera automation och robotisering



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

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

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

Hemsida: 

Det värdefulla 

engagemanget: 

http://res.ivf.se/survey/
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Framgångsfaktorerna engagemang och delaktighet!  

http://res.ivf.se/survey/


Utmaning 1: Att förstå nuläget och 

investera efter förutsättningarna
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Källa: Volvo Car Sverige AB

Vad levererar vi till våra 

kunder idag och imorgon.

Hur gör vi idag, och hur 

ska det gå till imorgon?

Börja enkelt

Gör något 

annat först 

Omsätt behovet i 

en ny fabrik



 Första svetsrobotcellen 2018. 

 Tydligt behov i företaget

 Lätt beslut att investera

 Lärande genom att göra

 Kompetensutveckling i företaget!

 Nästa svetsrobot 2020 blir en 
mycket mer avancerad installation 
för svetsning av större objekt.
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WME Mechanics



 Behov kartlagt i pilotprojekt till Robotlyftet: 

Ett transportsystem mellan monteringsstationer, där arbetet kan robotiseras efterhand.

Inspiration: Chalmers SIIL lab.
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Innovationsföretag i stark expansion. 

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

https://www.sii-lab.se/
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Att förstå nuläget: Vad robotisera och vad göra manuellt? 

Produktionsstarten av Volvo V90 2016

Källa: Volvo Car Sverige AB
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Att förstå nuläget: Vad robotisera och vad göra manuellt? 

Produktionsstarten av Volvo V90 2016

Källa: Volvo Car Sverige AB
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Utmaning 2: Att välja i ett allt större 

utbud av tekniska lösningar
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Automation hos Västerdalarnas mekaniska 

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

Genomsnittsorder under 100 

Investering ca 0,5 Mkr

Kör obemannat nattetid

Betald på ca ett år
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Flexibel robotisering med flyttbar robot hos WM Press
Hydraulpressen kan betjänas manuellt vid fåstyckstillverkning
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Robottillverkning hos ABB där människa och robot samarbetar

Bild: ABBs hemsida



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



Automatisera palltransporter 

istället för att flytta samman 

maskiner där hanteringen mellan 

dem kan automatiseras

Släppa orienteringen hos 

komponenter och sedan bygga 

system för att orientera dem igen

Svetsa samman många 

komponenter i en komplex fixtur 

istället för att bocka plåtar som 

kan självfixeras

Exempel



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

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

 Behov finns av ökad beställarkompetens!
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Utmaning 4: Beställarkompetens.

Lärdomar från Robotdalen  
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Bättre beställarkompetens för automation som effekt 

av Produktionslyftet

”Företag som gått 

igenom Produktionslyftet har 

bättre beställarkompetens inför

upphandling av automationslösningar”

Joacim Lorentsson, 

Försäljningschef KUKA Nordic AB



Välj Infoga bild från Bildarkivet för Tillväxtverkets bilder och illustrationer. Se även mallsidan.

Robotlyftet
en del av Smart industri

Stöd till automatisering i små och medelstora företag

Tillväxtverket i samarbete med:



Kort om Robotlyftet

Nationellt program från regeringen, som Tillväxtverket utformar och 
genomför till och med 2021. Robotlyftet är en del av Smart industri  

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html

Ska bidra till ökad automatisering/robotisering i små och 
medelstora industriföretag. Robotlyftet riktar sig till cirka  
4 500 svenska företag med max 249 anställda

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html


Nyttan med Robotlyftet

Stärker företagens produktionsförmåga och konkurrenskraft

Möjliggör för företag att våga göra investeringar i automationsteknik 
och robotar

Ökar beställarkompetens i företagen för investeringar i moderna 
automations- och robotlösningar

Visar på vikten av långsiktighet i produktionsinvesteringar

Ökar förståelsen och dialogen mellan aktörer som antingen erbjuder 
eller har behov av automations- och robotlösningar 



Hur genomförs Robotlyftet?

Förutsättning-
studier

Automations-
checkar

Utbildningar

Kunskapsmöten, seminarier, workshops, mässor ”automation expo”



Kostnads-
fria

Förstudie

Kompetensutveckling

Förslag till 
automations-
lösning

Inledande kontakt

Automation Expo

Automationscheckar

Robotlyftet: Förutsättningsstudie

Ansöks om hos TVV



Förutsättningsstudiens utgångspunkter

Fokus
Möjligheter med
automatisering och
robotisering



Robotlyftet: Förutsättningsstudie
Genomförande och mål: 

En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och 
i samråd med extern automationsexpertis kartlägga och analysera er nuvarande 
produktion och affärsmodell. 

Målet är att identifiera de flöden och processer i er produktion som lämpar sig bäst 
för automation/robotisering, samt om någon annan åtgärd bör göras först.

Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck. 

GENOMFÖRS AV



Robotlyftet: Förutsättningsstudie
En förutsättningsstudie innehåller:

En genomgång av nuläge och målbild hos ett företag

En genomgång av produktionen, en line-walk, för att säkerställa förståelse för 
produktionen och för att identifiera möjliga områden för automation

Ett medbedömningsmöte där besöksrapport och dokumentation, bilder/filmer, 
analyseras och en rekommendation ges om företagets nästa steg

Återbesök med genomgång av kartläggningen och en gemensam analys av 
möjligheterna till automation och hur insatserna bör prioriteras.  

GENOMFÖRS AV



Robotlyftet: Förutsättningsstudie. 
Nuläge och målbild

Resultatet av en 
förutsättningsstudie:
Är en rapport med en 
kartläggning av ert företags 
automationsbehov och 
rekommendationer om hur ni 
ska gå vidare i riktning mot en 
effektiv systemlösning. 
Rapporten bifogas som en 
bilaga vid ansökan om en 
automationscheck. 

GENOMFÖRS AV
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Intresserad av en kostnadsfri Förutsättningsstudie?

Ta kontakt här idag eller 

gör en intresseanmälan via    

http://iuc.se/

http://iuc.se/


Hur genomförs Robotlyftet?

Förutsättning-
studier

Automations-
checkar

Utbildningar

Kunskapsmöten, seminarier, workshops, mässor ”automation expo”



Robotlyftet: Automationscheckar
April 2019 till 30 juni 2021

Vad: Automationscheckar för att utveckla ert företags tillverkning mot högre 
grad av automatisering eller robotisering. Stöd för att ta in konsulthjälp för att 
utveckla detta arbete. Inte för investeringar.

Vem kan söka: Små och medelstora tillverkande företag

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

Mer information och ansökan: tillvaxtverket.se sökord: robotlyftet

Kontakt: automationscheckar@tillvaxtverket.se

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-04-12-robotlyftet---automations-checkar.html

mailto:automationscheckar@tillvaxtverket.se
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-04-12-robotlyftet---automations-checkar.html
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Intresserad av en kostnadsfri Förutsättningsstudie?

Ta kontakt här idag eller 

gör en intresseanmälan via    

http://iuc.se/

http://iuc.se/


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

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

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



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

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

Sådana möjligheter finns idag också!

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



 Hur många arbetar på företag som 
har installerat industrirobotar i 
produktionen de senaste tre åren?
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En enkel enkätfråga:



 Hur många arbetar på företag som 
planerar att installera industrirobotar i 
produktionen de kommande tre åren?
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En enkel enkätfråga till:



 Hur många arbetar på företag som 
planerar att installera industrirobotar i 
produktionen de kommande tre åren?

 Hur många tillkommer, om ni planerar att 
installera AUTOMATION i produktionen 
de kommande tre åren?
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En enkel enkätfråga till:
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