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Sammanfattning 
 

Valet av svetsmetod påverkar möjligheten att bedriva svetsande tillverkning 
resurseffektivt, och företagens konkurrenskraft. MIG/MAG är den industriellt mest 
använda smältsvetsmetoden. Moderna svetsströmkällor kan ges funktioner för snabb 
och dynamisk kontroll av processerna. Utvecklingen har medfört att leverantörer av 
strömkällor idag erbjuder ett flertal relativt nya processer för MIG/MAG svetsning. 
Denna rapport syftar till att utreda vilka möjligheter som ges av några av dessa 
processer, vilket genomslag processerna har haft i tillverkande industri och identifiera 
eventuella hinder för användning. För att besvara frågeställningarna genomfördes en 
litteraturstudie och intervjuer med personer som har god kunskap om svetsande 
tillverkning.   
 
Två typer av moderna MIG/MAG processer är kontrollerade kortbågar och 
korta/fokuserade spraybågar. Kontrollerade kortbågar bygger på principen att styra 
strömmen dels under kortslutningstiden och dels då ljusbågen är tänd. Korta/fokuserade 
spraybågar använder en något lägre spänning än vid normal spraybåge vilket gör att 
svetsning kan ske med en kortare och mer fokuserad ljusbåge.  
 
Med kontrollerade kortbågar kan svetsning utföras med minskat sprut och minskad 
sträckenergi. Detta är fördelaktigt vid svetsning av tunna plåtar och värmekänsliga 
material samt då höga krav ställs på svetskvalitén. De kontrollerade kortbågarna är 
speciellt fördelaktiga vid svetsning av mycket tunt stål, tunt aluminium, fogning av 
aluminium till stål, plåtar med ytskikt som lätt förångas och rotsträngar. 
Korta/fokuserade spraybågar är lämpliga för svetsning i något tjockare gods. Högre 
energitäthet erhålls jämfört med normala puls- och spraybågar. Förutsättningarna är 
goda att uppnå hög svetskvalité i och med att hög inträngning fås och god kontroll av 
smältbadet. De korta/fokuserade spraybågarna kan användas för svetsning av vanliga 
konstruktionsstål, men bör också vara fördelaktiga vid svetsning av material som kräver 
god kontroll av värmetillförseln till exempel höghållfasta stål.      
 
Det finns ett betydande glapp mellan de moderna processernas möjligheter och den 
faktiska användningen i industrin. Det skiljer sig dock mellan olika branscher, 
användningen av ny svetsteknik är till exempel stor hos underleverantörer i bilindustrin 
som har hårda krav på sig. De moderna processerna används däremot inte av den 
stora massan av svetsande företag. Hinder för processernas användning kan bland 
annat kopplas till bristande kunskaper om processerna och tveksamhet till vilka fördelar 
som erhålls, samt kostnader för avancerade svetsmaskiner och införande av nya 
processer. Användningen av de moderna processerna kommer att öka, men långsamt. 
En framgångsfaktor är att maskinleverantörerna ger tillräcklig support för optimering av 
svetsprocesserna. 
 

Nyckelord: MIG/MAG, svetsprocesser, kortbågar, spraybågar, industri 

 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

The choice of welding process affects both the efficiency of welding manufacturing and 
business competitiveness. GMAW is the most used fusion welding method in the 
industry. Modern power sources can be equipped with functions for fast and dynamic 
control. This development has resulted in several new processes for GMAW being 
offered by suppliers of power sources today. This report intends to investigate which 
possibilities that some of these processes give, the impact they have had in the 
manufacturing industry and to identify potential obstacles for use of the processes. To 
answer the questions in the report a literature study and interviews with persons 
knowledgeable about welding manufacturing were conducted.  
 
Two types of modern GMAW processes are controlled short arcs and short/focused 
spray arcs. The principle behind controlled short arcs is to control the current during 
short-circuiting and when the arc is lit. Short/focused spray arcs use slightly lower 
voltage than traditional spray arcs which allows the use of a shorter and more focused 
arc when welding.  
 
With controlled short arcs welding can be performed with less spatter and lower heat 
input. This is favourable when welding thin plates and heat sensitive materials and 
when high requirements on the weld quality exists. The controlled short arcs are 
especially favourable for welding of very thin steels, thin aluminium, joining of aluminium 
to steel, plates with layers that are easily vaporised and root pass. With short/focused 
spray arcs welding of somewhat thicker plates can be performed with higher energy 
density compared to traditional pulse- and spray arcs. Deep penetration and good 
control of the weld pool means that good weld quality can be achieved. The modern 
spray arcs can be used for welding of common steels but should also be preferable 
when welding materials that requires good control of the heat input, for instance high 
strength steels. 
 
There is a considerable gap between the possibilities offered by the modern processes 
and the actual use in the industry. However, this differs among different lines of 
business, for example the use is greater at subcontractors in the automobile industry. 
Obstacles for the use of the processes relates, among other things, to insufficient 
knowledge about the processes and doubtfulness regarding which benefits that can be 
made, and also the costs associated with modern power sources and implementation of 
the new processes. The use of the modern processes will increase, but slowly. A key to 
success is sufficient support from the power source manufactures. The welding 
processes must be optimised according to the specific applications of individual 
companies.                        
 

Keywords: GMAW, welding processes, short arcs, spray arcs, industry 

 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Denna kandidatuppsats är skriven i samband med det examensarbete som ska 
genomföras under årskurs 3 på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik på Kungliga 
Tekniska Högskolan. Det övergripande temat för kandidatarbetet var ”Resurseffektiv 
produktion i tillverkande företag”. Mitt intresse för att knyta detta tema till svetsområdet 
härstammar från den utbildning jag genomförde 2015–2016 för att bli internationell 
svetsingenjör (IWE). Jag kontaktade Joakim Hedegård på Swerea KIMAB som leder 
IWE utbildningen för att få inspiration om vad som skulle kunna vara relevant att 
undersöka. Under samtal med Hedegård framgick det att intresse fanns hos både 
honom och andra personer inom svetsning att få klarhet över hur stort genomslag 
moderna MIG/MAG processer faktiskt har haft. Mitt egna intresse för detta växte 
dessutom i och med det faktum att själva IWE utbildningen inte behandlade dessa 
metoder särskilt mycket enligt min uppfattning. Om metoderna ger stora fördelar så 
borde man i utbildningen lägga mer fokus på dem. Denna tydliga diskrepans utgjorde 
ett ytterligare skäl till att utreda moderna MIG/MAG processer.   
 
Tack till Qilin Fu för handledning av arbetet och för hjälp med att komma framåt samt till 
Mats Bejhem för synpunkter på rapporten. Vidare så vill jag tacka Joakim Hedegård på 
Swerea KIMAB för idén att titta på moderna MIG/MAG processer och för hjälp med 
initiala kontakter. Jag vill också tacka följande personer för de intervjuer som ingår i 
rapporten och som utgör en central del i att utreda hur läget ser ut i verkligheten: Ola 
Runnerstam, Johan Ingemansson, Mikael Juntti, Lars-Erik Stridh, Kjell Hurtig, Per 
Bengtsson, Erik Tolf, Michael Abrahamsson och Mikael Reinberth.     
 
Daniel Karlsson 
Stockholm maj 2017 
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Begrepp och definitioner 
 

Utöver definitionerna nedan, visas förklarande illustrationer i bilaga 11 av svetslägen, 
HAZ, smältdike, a-mått, smältgräns, rot, fattningskant och inträngning.  
 

Sträckenergi: Energi per längdenhet som tillförs svetsområdet under svetsning.  
 
Svetssprut: Smält metall i form av små droppar som stänker under svetsning och 
fastnar på ytor. Svetssprut medför ofta tidskrävande efterarbetning såsom slipning.  
 
PA, PB (svetslägen): Horisontalläge respektive stående horisontalläge.  
 
PF (svetsläge): Stående, vertikal svetsning uppåt.  
 
PG (svetsläge): Stående, vertikal svetsning nedåt.  
 
Definitioner hämtade från Karlebo Svetshandbok (Weman, 2013) 
 
Smältsvetsning: ”Svetsmetod där arbetsstyckets delar lokalt värms till smältning och 
får sammansmälta med eller utan tillsatsmaterial men utan tryck”. 
 
Ljusbåge: ”En elektrisk urladdning mellan två elektroder”. 
 
Definitioner hämtade från Svetsteknisk Ordlista (Svetskommissionen) 
 
Smältbad: ”Götet med smält metall som formas under smältsvetsning”.  
 
Svetsläge: ”Svetsens rymdgeometriska läge, som definieras genom lutningen av 
centrumlinjen och vridningen av toppytan för svetsen relativt horisontalplanet”.  
 
Insvetstal: ”Den mängd metall som per tidsenhet tillföres svetsgodset från 
tillsatsmaterialet, anges i g/min”.  
 
Elektrodutstick: ”Avståndet mellan gaskåpan och änden på elektroden”. Ett annat ord 
för elektrodutstick är trådutstick.  
 
HAZ (Heat Affected Zone): ”Den del av icke uppsmält metall vars mikrostruktur har 
påverkats”.  
 
Smältdike (en typ av svetsfel): ”Ränna längs kanten av svetsens toppyta uppkommen 
genom bortsmältning av grundmaterial”.  

 
Lödning: ”Åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar där det smälta 
tillsatsmaterialet har en lägre likvidustemperatur än solidustemperaturen för 
grundmaterialet, som väter ytorna hos det värmda grundmaterialet”. Kommentar: MIG-
båglödning är en hårdlödningsmetod där en MIG-svetsutrustning används, men med ett 
hårdlod i stället för elektrod. Låg värmetillförsel används så att fogkanterna inte smälts 
av ljusbågen utan endast lodet.  
 



 

 

 

 

a-mått: ”För kälsvets, höjden i den största likbenta triangeln som kan inskrivas mellan 
fogytorna och svetsens toppyta”. 
 
Bindfel (en typ av svetsfel): ”Ofullständig bindning i smältgränsen” 
 
Frånsvetsning: ”Svetsteknik där pistolen eller brännaren skjuts i svetsriktningen” 
 
Rotsträng: ”Vid flersträngssvetsning, sträng lagd från toppsidan som första sträng” 
 
Fattningskant: ”Gränsen mellan svetsens yta och grundmaterial”
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Valet av svetsmetod och graden av mekanisering påverkar i hög grad produktiviteten 
och resursbehovet samt ger olika miljöpåverkan. Det finns alltså en stark koppling 
mellan valet av svetsmetod och möjligheterna att bedriva svetsande tillverkning 
resurseffektivt. Detta påverkar svenska företags konkurrenskraft, inte minst ur ett 
internationellt perspektiv. MIG/MAG är den smältsvetsningsmetod som används mest i 
industrin. Utvecklingen inom elektronikområdet innebär att moderna strömkällor för 
svetsning kan ges funktioner för snabb och dynamisk styrning. Det ger bättra förmåga 
till dynamisk kontroll av ljusbågarna och materialöverföringen till arbetsstycket. Olika 
fördelar erhålls såsom möjlighet att svetsa med högre noggrannhet och 
reproducerbarhet. Utvecklingen har resulterat i att leverantörer av strömkällor erbjuder 
ett flertal olika moderna bågtypsvarianter som skiljer sig från de vanligt använda 
bågtyperna som beskrivs i svetshandböcker och kurslitteratur.  
  

1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att utreda vilka möjligheter moderna MIG/MAG processer ger, 
vilket genomslag processerna har haft i tillverkande industri och identifiera eventuella 
hinder för användning baserat på verklighetsförankrad information erhållen från 
litteraturstudie och intervjuer.  

 

1.3 Frågeställning 
 
Den övergripande frågeställningen för detta arbete är ”I vilken utsträckning utnyttjas de 
möjligheter som moderna MIG/MAG processer ger?”  
 
Frågeställningen har delats in i följande underfrågor: 
 

• Vilka möjligheter ger moderna MIG/MAG processer? 

• I vilken utsträckning tar svensk industri idag tillvara på de möjligheter som ges av 
moderna MIG/MAG processer? 

• Vilka hinder finns för processernas användning? 
 

1.4 Avgränsningar 
 

Det finns ett stort antal olika svetsmetoder. För att kunna genomföra arbetet inom den 
givna tidsramen analyseras endast följande moderna MIG/MAG processer: 
 

• Kontrollerade kortbågar, där strömmen styrs under kortslutnings- och 
ljusbågstiden. Exempel på kommersiella lösningar är Lincolns Electrics STT, 
Fronius CMT, Kemppis WiseRoot och WiseThin, EWMs coldArc.  

• Korta/fokuserade spraybågar t,ex Kemppis WiseFusion, EWM forceArc, 
eventuellt kombinerat med pulsning som i EWM forceArc puls. 

 

En annan typ av MIG/MAG processer som kan betraktas som moderna är processer 
som bygger på att en kombination av pulsbågar och kortbågar används, såsom i 
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Fronius CMT pulse och ESAB Aristo SuperPulse. Dessa diskuteras dock inte i 
rapporten.   
 

1.5 Metod 
 
Först gjordes en litteraturstudie, som omfattas av vetenskapliga artiklar, böcker, 
kursmaterial från IWE-utbildningen och internetkällor, i syfte att bygga upp ett teoretiskt 
underlag. Det teoretiska underlaget syftar i första hand till att klargöra hur MIG/MAG 
processerna har utvecklats och vilka möjligheter som har tillkommit i och med att nya 
processer erbjuds av leverantörer av svetsutrustning. Eftersom information om i vilken 
utsträckning processernas möjligheter tas till vara i svensk tillverkningsindustri är väldigt 
begränsad i den litteratur som finns, utfördes telefonintervjuer med 10 personer med 
god insyn i svetsområdet. Deras breda bakgrund och nuvarande befattning erbjuder 
olika perspektiv sett till hur processerna används och vilka eventuella hinder som finns. 
Intervjuerna utgör det empiriska underlaget. Den metodik som användes vid 
intervjuerna beskrivs i kapitel 3. 
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2 Traditionella och moderna MIG/MAG processer 
 
Först ges en kort introduktion till MIG/MAG svetsning och de vanliga bågtyperna. 
Därefter beskrivs principerna bakom mer moderna MIG/MAG processer och skillnader 
gentemot de traditionella processerna. Speciellt beskrivs fördelarna med de moderna 
MIG/MAG processerna. Det ger en uppfattning om de moderna processernas 
möjligheter.    

 

2.1 MIG/MAG-svetsning 
 

Gasmetallbågsvetsning (eng. GMAW - Gas Metal Arc Welding), som är ett annat namn 
för MIG/MAG-svetsning, går ut på att en elektrod, som matas fram kontinuerligt, smälts 
av en ljusbåge. Smältbadet skyddas från luftens skadliga inverkan genom användning 
av skyddsgas. Om en helt inert gas används, exempelvis argon, som inte reagerar med 
smältan, så kallas svetsningen för MIG (Metal Inert Gas). Är gasen däremot delvis eller 
helt aktiv, vilket innebär att gasen kan reagera med den smälta metallen, exempelvis en 
blandning av argon och koldioxid eller ren koldioxid, kallas svetsningen för MAG (Metal 
Active Gas). För att kunna MIG/MAG svetsa krävs en strömkälla, en elektrodbobin, ett 
matarverk för frammatning av elektrod, slangpaket, svetspistol och gastub, se figur 2.1. 
I och med att frammatningen av elektroden sker automatiskt medan manövrering av 
svetspistolen normalt utförs manuellt kallas MIG/MAG-svetsning halvautomatisk. 
MIG/MAG svetsning är dock också väl lämpad för robotisering (Weman, 2013).  
 

 
 

Figur 2.1 Utrustning för MIG/MAG svetsning. Beteckningar: 1.Strömkälla, 2. Gastub 
med regulator och flödesmätare, 3. Elektrodbobin, 4. Matarverk, 5. Matarrulle, 6. 
Svetspistol, 7. Arbetsstycke (Weman & Norinder, 2000).  
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2.2 Traditionella bågtyper  
 

Vid MIG/MAG svetsning används normalt kortbåge eller spraybåge. Spraybåge kräver 
relativt hög ström och spänning, medan kortbåge kan erhållas vid lägre ström och 
spänning (Weman & Norinder, 2000), se figur 2.2.  
 

 

 
Figur 2.2. Typ av båge som erhålls beroende på spänning och ström. Modifierad från 
(Weman & Norinder, 2000). 
 

Kortbåge 
 

Materialöverföringen från elektroden till smältbadet sker i form utav större droppar.  
Då elektroden matas ner samtidigt som droppen växt till en viss storlek fås kontakt med 
smältbadet. Detta leder till elektrisk kortslutning. Eftersom relativt låg spänning och 
ström används jämfört med spraybågssvetsning blir värmetillförsel lägre. Detta innebär 
att kortbåge används för svetsning i tunnare gods (Weman, 2013).  
  
Figur 2.3 visar hur spänningen och strömmen typiskt ändras vid traditionell 
kortbågeprocess. I början av kortslutningsförloppet minskar spänningen markant och 
strömmen ökar. Då kortslutningen bryts så ökar spänningen snabbt och ljusbågen 
återtänds. Detta medför en hög effektutveckling vilket kan leda till en våldsam och 
okontrollerad materialseparation från elektroden, som i sin tur resulterar i svetssprut och 
rök om inte strömmen begränsas. Effektutvecklingen begränsar dessutom möjligheten 
att svetsa mycket tunna material på grund av relativt hög värmetillförsel (de Dompablo, 
2013). 
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Figur 2.3. Traditionell kortbågeprocess. Överst visas materialöverföringen och hur 
ljusbågen i skede 2 kortsluts för att sedan återtändas i nästa skede. I mitten och underst 
visas hur spänningen (U) respektive strömmen (I) typiskt ändrar sig med tiden (t). 
Modifierad från (de Dompablo, 2013). 
  

Spraybåge 
 

Materialöverföringen sker i form av små droppar utan kortslutning. I och med detta fås 
en sprutfriare och stabilare båge jämfört med kortbåge. Den relativt höga ström och 
spänning som krävs vid spraybågssvetsning medför relativt hög värmetillförsel till 
arbetsstycket. Därför används spraybåge för svetsning av tjockare gods, över cirka 5 
mm. Den höga värmetillförseln leder också till ett större smältbad varför svetsning i 
horisontalläge (PA) endast är möjligt (Weman, 2013).   

 

2.3 Moderna MIG/MAG processer 
 

Möjlighet till hög produktivitet har medfört ökad användning av MIG/MAG. Idag är 
MIG/MAG den industriellt mest använda smältsvetsmetoden (Weman, 2013). Men 
tidigare har det varit svårt att uppnå jämn kvalité. Därför har de huvudsakliga 
utvecklingsinsatserna syftat till att förbättra kontrollen av svetsprocesserna för att uppnå 
högre och jämnare kvalité. Hur materialet överförs från elektroden till smältbadet 
påverkar bågstabiliteten, förekomsten av svetssprut, svetsens kvalité och vilka 
svetslägen som kan användas (Norrish, 2006).  
Moderna MIG/MAG processer använder strömkällor med funktioner för snabb styrning 
av ljusbågarna och materialövergången till smältbadet (Kolařík, Kolaříková, Kovanda, 
Pantůček & Vondrouš, 2012). 

 
 
 
 
 



 

 

6 

 

Kontrollerad kortbåge 
 

Vid traditionell kortbågssvetsning eftersträvar en svetsare vanligen att få en hög 
kortslutningsfrekvens. Då fås mindre droppar och sprutproblemen begränsas  
(Weman, 2013). En nackdel med hög kortslutningsfrekvens är dock att tiden ljusbågen 
är tänd minskar. Detta leder till minskad värmetillförseln till arbetsstycket som i sin tur 
kan leda till bindfel i något tjockare material på grund av otillräcklig inträngning. Risken 
för bindfel och sprut har begränsat användningen av traditionell kortbåge (Norrish & 
Cuiuri, 2014). 
  
Idag finns många kommersiella lösningar som bygger på användning av kontrollerade 
kortbågar, bland annat Cold Metal Transfer från Fronius, ColdArc från EWM, Surface 
Tension Transfer från Lincoln Electric, Cold Process från Cloos, FastRoot och WiseThin 
från Kemppi och Regulated Metal Deposition från Miller Electric. Trots att de 
kommersiella lösningarna marknadsförs under vitt skilda namn så bygger alla på att 
strömmen styrs dels under kortslutningstiden och dels då ljusbågen är tänd. Speciellt 
minskas strömmen strax innan ljusbågen återtänds för att förhindra våldsam 
materialseparation (Norrish & Cuiuri, 2014). Nedan beskrivs kortfattat tre kommersiella 
lösningar, coldArc, Surface Tension Transfer (STT) och Cold Metal Transfer (CMT) 
närmare. 
 
Vid coldArc begränsas strömstyrkan strax före det att ljusbågen återtänds, se figur 2.4, 
vilket medför en lugnare materialseparation. Under en kort tidsperiod efter 
återtändningen ökas strömmen för att få återsmältning av elektrodspetsen varefter 
strömmen återigen sänks (de Dompablo, 2013).  
 

 

 
Figur 2.4. ColdArc processen. Överst visas ljusbågen och materialöverföringen. I mitten 
visas spänningen (U) och underst hur strömmen (I) styrs. Modifierad från (de 
Dompablo, 2013). 
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Den process som benämns STT åskådliggörs i figur 2.5. 
  

 
Figur 2.5. STT processen. I den övre delen av bilden visas ljusbågen och 
materialöverföringen under olika tidsintervall. Underst visas hur spänningen (i blått) och 
strömmen (i rött) varieras. Modifierad från (DeRuntz, 2003). 
 

Enligt DeRuntz (2003) omfattar processen sex steg: 
  

1. Under tidsintervallet T0 – T1 före kortslutning hålls strömmen konstant. 
2. Strax före kortslutning, under T1 – T2, sänks strömstyrkan. 
3. För att överföra droppen till smältbadet ökas strömmen kortvarigt under 

kontinuerlig nedmatning av elektroden.  
4. För att undvika våldsam materialseparation sänks strömmen under tidsperioden 

T3 – T4. 
5. Under tidsperioden T5 – T6 används hög strömstyrka för att få elektrodspetsen att 

återsmälta.  
6. Strömmen sänks under det att droppen tillväxer. 

 
I CMT processen används både styrning av strömmen och mekanisk förflyttning av 
elektroden. Enligt Kah, Suoranta och Martikainen (2013) kan processen beskrivas på 
följande sätt: 
 

• Skede 1: Då ljusbågen är tänd är strömmen (och spänningen) inledningsvis hög. 
Därefter sänks strömmen så att droppen inte lämnar elektroden. 

• Skede 2: Frammatningen av elektroden mot smältbadet leder till kortslutning. 
Strömmen minskas kraftigt och efter en viss fördröjning dras elektroden tillbaka 
så att den smälta droppen överförs till smältbadet och kortslutningen bryts.   

 

Fördelar kontrollerade kortbågar 
 

De förbättrade kortbågsprocesserna ger god bågstabilitet och minskat sprut. Andra 
fördelar som kan uppnås är kallare svetsprocess, det vill säga mindre sträckenergi som 
medför mindre deformationer, mindre risk för genombränning och bättre förmåga att 
brygga över spalter samt underlättar kontrollen av svetssmältan (Weman, 2013).  
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Svetsresultat baserat på svetsning av 10 mm tjocka plåtar av S275J2 stål har 
presenterats. V-fogar svetsades i svetsläge PF och PG. En strömkälla från Migatronic 
med den kontrollerade kortbågsfunktionen Intelligent Arc Control (IAC) användes för 
svetsning av rotsträngen. För att få tillräcklig inträngning och bindning vid rot-
svetsningen krävdes nästan dubbla sträckenergin med traditionell kortbåge jämfört med 
IAC-funktionen vilket medförde att HAZ bredd vid roten ökade från 14 till 16 mm (Kolařík 
et al., 2012). 
 
Möjligheten att svetsa med lägre sträckenergi är fördelaktigt vid svetsning av material 
som är känsliga för hög värmetillförsel. de Dompablo (2013) diskuterar den 
kontrollerade kortbågsprocessen coldArc. Speciellt nämns tillämpningar inom 
fordonsindustrin som inte längre är lämpade för den traditionella kortbågen; svetsning 
av stålplåtar med tjocklek under 0,7 mm, tunna aluminiumplåtar, blandförband av stål 
och aluminium samt plåtar belagda med zinkskikt som lätt förångas. En annan fördel 
som anges för coldArc är att plåtar med relativt stort gap kan svetsas eller lödas ihop. 
Exempel visas för lödning i PG läge av galvaniserad stålplåt med 0,8 mm tjocklek och 4 
mm gap. Aluminium och stål kan inte sammanfogas genom svetsning eftersom en 
spröd Al/Fe fas bildas. En möjlighet som den kontrollerade kortbågsprocessen ger är att 
MIG-båglöda samman aluminium och stål med zink som lod.    
 
De traditionella processerna ersätts mer och mer av de kontrollerade processerna vid 
svetsning av rotsträngar (Kah et al., 2014).  
  
Med kontrollerade kortbågar kan bättre bindning, mindre risk för bindfel, uppnås i något 
tjockare material genom att lägre kortslutningsfrekvens används (Norrish & Cuiuri, 
2014). Högre svetskvalité kan alltså lättare uppnås. Andra fördelar är att svetsning kan 
utföras i nästan alla svetslägen av nästan alla metaller, och att mycket tunna gods kan 
svetsas. (Kah, Latifi, Suoranta, Martikainen & Pirinen, 2014).  
 
DeRuntz (2003) framför andra fördelar för STT jämfört med konventionell kortbåge, 
bland annat: 
 

• Lägre kostnader erhålls genom att  
o Större elektroddiametrar kan användas som minskar svetstiden. 
o Billigare CO2 gas som skyddsgas kan användas vid svetsning av 

stållegeringar. 
o Mindre sprut medför mindre kostnader dels för rengöring och dels för att 

mer av elektroden kommer till nytta i svetsgodset. 

• Svetsarens arbetsmiljö förbättras genom mindre sprut, rök och ljusbågsstrålning. 
 
Nackdelar som anges är: 
 

• Kostnaden för svetsutrustningen är högre. 

• The ”deposition rate”, det vill säga insvetstalet, är lägre än då spraybåge och 
pulsad spraybåge används, men motsvarar den för vanlig kortbågssvetsning 

• Att sätta svetsparametrarna skiljer sig från traditionell svetsning. Det kräver en 
utbildningsinsats. 
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Korta/fokuserade spraybågar 
 

de Dompablo (2013) beskriver också EMW forceArc. Genom att använda en något 
lägre spänning än vid normal spraybåge kan svetsning ske med en kortare och mer 
fokuserad ljusbåge. Det leder till materialöverföring till smältbadet i form av en tät följd 
av fina till medelstora droppar. Kortslutningar uppstår till skillnad mot vanlig 
spraybågssvetsning. Men, genom snabb ändring av strömmen under kortslutningarna 
och vid återtändning av ljusbågen kan bågen hållas stabil och sprutet begränsas. 
 
Processen anges ge följande fördelar jämfört med normal spraybåge: 
 

• Det höga plasmatrycket i ljusbågen ger ökad inträngning. 

• Riktningsstabilare ljusbåge. 

• Inga smältdiken. 

• Bättre svetskvalité också genom att den lägre värmeöverföringen är fördelaktigt. 
för HAZ och mindre deformationer. 

• Högre svetshastighet. 
 
Kemppi erbjuder en bågfunktion benämnd WiseFusion. Strömmen- och spänningen 
styrs så att en fokuserad ljusbåge med konstant längd erhålls. Det ger bland annat 
bättre kontroll på smältbadet i olika svetslägen (Kemppi, 2011).  
 
Processen forceArc puls är en ny process från EMW. I forceArc puls kombineras den 
fokuserade spraybågsprocessen forceArc med pulsning. Svetsresultat presenteras för 
svetsning i PB läge av en kälsvets i ett höglegerat stål (1,4301) med 10 mm plåttjocklek. 
De presenterade resultaten visar större inträngning för forceArc puls jämfört med både 
forceArc processen utan pulsning och en standard pulsprocess vid samma insvetstal 
och svetshastighet. En mer symmetrisk svetsfog och därmed större a-mått erhölls med 
forceArc puls. Ett alternativ är att öka svetshastigheten med bevarat a-mått. Utöver de 
fördelar som angivits för forceArc nämns att risken för bindfel kan minskas med 
forceArc puls genom att ljusbågens bredd kan styras. (Burt & Ivanov, 2016). Processen 
hävdas ha befunnits fördelaktig för olegerade, låglegerade och höglegerade rostfria stål. 
Vilka svetsparametrar som användes mer exakt anges inte.  
Lincoln Electrics Rapid X och Millers Accu-Pulse är två andra pulsprocesser som 
använder kort båglängd och kontroll av strömmen för att bland annat få en stabilare 
ljusbåge och sprutfriare process.   
 
Hedegård, Weman och Lundin (1997) beskriver bågprocessen Rapid Arc som också 
använder lägre spänning än vid normal spraybågesvetsning, och en kortare ljusbåge. 
Långt elektrodutstick används. Det långa elektrodutsticket medför hög förvärmning av 
elektroden och högre avsmältningshastighet. I och med att trådmatningshastigheten 
och elektrodutsticket kan ökas utan nämnvärd ökning av strömmen, kan svetsning 
utföras med högre svetshastighet samtidigt som sträckenergin minskar. Fördelar 
förutom hög svetshastighet är mindre deformationer, mindre HAZ och mindre risk för 
genombränning. Svetsfogar har undersökts utan att bindfel upptäckts och med goda 
utmattningsegenskaper. Svetsar utförs bäst i läge PA. Plåttjocklekar upp till 12 mm har 
svetsats som ensträngssvetsar med hög svetshastighet. Weman och Norinder (2000) 
beskriver processen som en utvidgning av kortbågssvetsning och att den kan användas 
för plåtar ned till cirka 1.5 mm.  
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Synergisk kontroll 
 

Vid svetsningen måste svetsparametrar ställas in. Synergisk kontroll som finns i 
moderna strömkällor innebär att, efter det att svetsaren valt svetsprocess, material, typ 
av elektrod, elektroddiameter och skyddsgas, så ställer strömkällan automatiskt in 
värden på övriga svetsparametrar beroende på inställd trådmatningshastighet eller 
medelström. Det innebär att parameterkombinationer som tidigare använts med gott 
resultat av skickliga svetsare kan återanvändas genom att de lagras i strömkällan. 
Synergisk kontroll underlättar svetsarbeten (Weman & Norinder, 2000). 
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3 Intervjuer 
 

Telefonintervjuerna genomfördes i ett antal steg. Det första steget omfattar intervjuer 
med personer rekommenderade av Hedegård. Därefter intervjuades ytterligare 
personer som rekommenderades av andra personer under arbetets gång. 
 

Förberedelser inför intervjuer 
 

Email skickades till de som avsågs intervjuas, de benämns nedan intervjupersoner, så 
att inte telefonintervjuerna skulle komma som en plötslig överraskning.  
Information inhämtades huvudsakligen från webbsidor om: 
 

• Vilket företag eller organisation som intervjupersonen representerar 

• Företagets tillverkning och produkter 

• Intervjupersonens befattning och tidigare erfarenheter (i möjligaste mån) 

Valet av intervjufrågor anpassades beroende på typ av företag och den intervjuade 
personens bedömda kunskap baserat på tidigare erfarenhet. Vissa frågor formulerades 
olika beroende på om intervjupersonen representerade ett företag med svetsande 
tillverkning, ett företag som tillverkar strömkällor eller ett företag som erbjuder ”process 
support”. Före kontakt med personer hos företag som tillverkar strömkällor anpassades 
också vissa frågor med hänsyn till företagets kommersiella lösningar. 
 

Genomförande av intervjuerna 
 
Varje intervju började med en kortfattad beskrivning av syftet med intervjun. Därefter 
ställdes utvalda intervjufrågor. 
 

Frågor till personer hos företag med svetsning i tillverkningen 
 

1. Vilka svetsmetoder/processer använder ni, och vilka material, godstjocklekar och 
fogtyper svetsar ni med de olika svetsmetoder ni har? 

2. Använder ni i eran tillverkning moderna MIG/MAG processer eller endast 
traditionell MIG/MAG?  
Om ja, vilka och för vilket ändamål?  

3. Bedömer ni att det skulle vara värt för eran produktion att överväga att använda 
moderna MIG/MAG processer i ökad utsträckning?  

4. Finns det tillräcklig kunskap för att avgöra om de moderna MIG/MAG 
processerna är värda att satsa på eller inte? 

 
Frågor till strömkälletillverkare samt till personer inom ”process support”  
 

1. Hur ser det ut idag, använder de flesta företag moderna MIG/MAG processer i 
sin tillverkning? Skiljer det sig mellan olika branscher? 

2. Hur har utvecklingen varit de senaste 5–10 åren, används moderna MIG/MAG 
processer i allt högre grad? 

3. Upplever du att de möjligheter som moderna MIG/MAG processer ger utnyttjas i 
industrin, eller finns det ett stort glapp mellan det som erbjuds och det som 
faktiskt används?  

a. Vad tror du glappet beror på? 
b. Har industrin tillräcklig kunskap för att bedöma om de bör ”satsa” på de 

nya processerna eller inte? 
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c. Vad är de vanligaste hindren för att få företag att börja använda moderna 
MIG/MAG processer? 

4. Vad tror du om framtiden, kommer användning av de moderna processerna vara 
som idag, öka något eller öka starkt? 

 
Intervjuerna styrdes mot frågeställningarna, men samtidigt gavs intervjupersonerna 
möjlighet att tillföra nya perspektiv. Intervjuerna avslutades med att ställa frågan om 
intervjupersonerna kunde rekommendera någon annan lämplig person att tala med, och 
att de om de ville kunde få svaren via email, så som jag uppfattat svaren. Flertalet sa ja 
till detta. Det gav möjlighet att få ytterligare ”feedback” och svar på kompletterande 
frågor. 
 
Intervjuade personer 
 
I tabell 3.1 listas personer som har intervjuats och nuvarande befattning. Valet av de 
personer som intervjuats baserar sig dock inte primärt på nuvarande befattning, utan på 
att personerna har en lång erfarenhet och god kunskap om svetsande tillverkning.   
 

Intervjuad person Företag och befattning Intervju 
genomförd 

Ola Runnerstam Kemppi, Solution Engineer 
Svetskommisionens styrelse 

29/3 2017 

Johan 
Ingemansson 

Metrode Ltd/Lincoln Electric, Teknisk säljchef 
Svetskommisionens styrelse 

29/3 2017 

Mikael Juntti Scania Ferruform, Welding Engineer 31/3 2017 

Lars-Erik Stridh  Dunderbo Engineering, ägare 
Svetskommisionens expertpanel 

3/4 2017 

Eric Lindgren HIAB, Welding Engineer 10/4 2017 

Kjell Hurtig Avdelningen för svetsteknologi Högskolan Väst, 
Forskningsingenjör  

20/4 2017 

Michael 
Abrahamsson 

Lincoln Electric, Technical Advisor 21/4 2017 

Mikael Reinberth SSAB Special Steels Knowledge Service 
Center, Senior Welding Specialist  
Svetskommisionens styrelse 

26/4 2017 

Erik Tolf Scania CV AB Materials Technology R&D,  
Svetskommisionens styrelse 

26/4 2017 

Per Bengtsson Weldonova AGA Gas AB, Application manager 
Svetskommisionens styrelse 

28/4 2017 

 

Tabell 3.1 Intervjuade personer. 
 
Kemppi och Lincoln Electric är två stora tillverkare av strömkällor och övrig 
svetsutrustning. Scania Ferruform tillverkar chassikomponenter och är Sveriges största 
förbrukare av tillsatsmaterial för svetsning. Dunderbo Engineering bedriver 
konsultverksamhet inom svetsområdet omfattande utbildning, process- och 
produktionsoptimering. HIAB tillverkar kranar. SSAB Knowledge Service Center 
erbjuder kundstöd, bland annat svetsrekommendationer. Weldonova erbjuder 
processtöd inom bland annat svetsning.  
Svetskommisionen är en branschorganisation för industri med fogande tillverkning vars 
fokus är standardisering, forskning och utbildning.    
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De omfattande intervjuer som har genomförts presenteras i bilagor till denna rapport. 
Efter önskemål har intervjuerna lagts i slumpmässig ordning och gjorts anonyma. 
Fortsättningsvis i rapporten benämns de intervjuade personerna som person 1–10.   
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4 Analys av genomförda intervjuer 
 
Från de genomförda intervjuerna har slutsatser dragits avseende processernas 
genomslag i industrin, hinder för processernas användning, var processerna har störst 
potential samt utvecklingen framöver.  
 

4.1 Processernas genomslag 
 
Flertalet av de som intervjuats uttryckte att det finns ett glapp mellan de moderna 
processernas möjligheter och den faktiska användningen. Det vanligaste som används 
är traditionella bågtyper och konventionella, lite billigare strömkällor. Men det skiljer sig 
mellan olika branscher och användningen är vanligare till exempel hos 
underleverantörer till bilindustrin. Den stora massan av svetsande företag, exempelvis 
företag som svetsar byggnadskonstruktioner med några tiotals eller färre anställda, 
använder mest traditionella svetsprocesser. Ingen av de intervjuade framförde någon 
väsentligt skild uppfattning.  
 
Person 6 uttryckte dessutom att inom den tyngre sidan (tjockare gods) är det spraybåge 
i princip som används, där är de moderna bågtyperna kanske inte lika fördelaktiga som i 
kortbågs- och blandbågsområde. Person 5 framförde att hos Scanias underleverantörer 
används kontrollerade kortbågsprocesser på tunnplåt, men på tjockare plåt där 
spraybåge används är moderna processer typ korta/fokuserade spraybågar inte vanligt 
förekommande. 
 

4.2 Hinder för processernas användning 
 
Hinder för processernas användning framgår av nedanstående sammandrag från de 
genomförda intervjuerna. Efter intervjuarna så har ett antal nyckelteman, som beskrivs 
av underrubrikerna nedan, framkommit som förklaring på varför användningen av 
moderna MIG/MAG processer begränsats.  
 
Bristande kunskaper om de moderna processerna och tveksamhet till fördelarna 
 
Person 8 och 9 framförde liknande uppfattningar. Kunskapen i industrin om de nya 
processerna varierar starkt men är generellt sett låg. Det finns industrier, till exempel 
inom fordonsbranschen som har bra kontroll på vad de håller på med. Men mindre 
företag med några 10-tals anställda har inte möjligheter att vara väl insatta. Person 2 
och 10 angav att ett annat hinder för industri med svetsande tillverkning är att de inte 
kan lägga ned alltför mycket tid på att studera alla processer. Enligt person 7 sjunker 
kunskapsnivån ute hos företagarna. En orsak till detta är att det inte utbildas lika mycket 
svetstekniker, svetsingenjörer och processtekniker som för tjugo år sedan. Dessutom 
nämnde person 1 att det är svårt att få detaljerad information om hur vissa av de 
kommersiella lösningarna fungerar. Person 6 framförde att de små verkstadsföretagen 
som inte sitter med i utvecklingsprojekt inte känner till potentialen riktigt med de 
moderna MIG/MAG processerna, och framförallt så vet de inte vad det ger för den egna 
produktionen. Person 3 var också inne på att mindre företag inte vet vad man kan göra 
med processerna och hur man använder svetsmaskinerna. Person 7 betonade att den 
begränsade användningen inte beror på att industrin inte vill ta till sig ny teknik, utan 
bland annat på att en del företag är av uppfattningen att de moderna metoderna inte ger 
några väsentliga fördelar för de svetsbehov/applikationer företaget har. Det finns 
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exempel på företag som köpt in ”the state of the art” men som de inte funnit någon 
(större) nytta av i produktionen.  
 
Kostnader  
 
Bland annat framförde person 4,6 och 9 prisskillnaden mellan en konventionell 
svetsmaskin och en maskin med moderna processer som ett väsentligt hinder för 
processernas användning. Person 4 angav också att det är ett problem att slutkunden 
ofta höjer kraven samtidigt som man förväntar sig att kostnaden (för den svetsade 
konstruktionen) ska vara densamma. Person 1 var inne på att för att få stora vinster 
med vissa av processerna så krävs också automatisering. Det kan totalt innebära stora 
förändringar, både ny automatiseringsteknik och ny svetsteknik. Dessutom kostar det 
mycket i tid och pengar att kvalificera in nya svetsprocedurer. 
 
Avsaknad av kalkyler  
 
Person 8 uttryckte att ökad vikt bör läggas vid att ta fram övertygande kalkyler som visar 
vinsterna med att köpa ny utrustning och att övergå till nya processer. Person 4 var 
också inne på vikten av att visa på vilka vinster som kan uppnås, men även på behovet 
från maskinleverantörernas sida att få god inblick i företagens tillverkningsprocesser. 
Flera av de andra intervjuade personerna var inne på kostnadernas betydelse och den 
begränsade kunskapen om vad de moderna processerna ger för företagens tillverkning. 
Det innebär att de också indirekt var inne på avsaknaden av kalkyler. 
 
Konservativ bransch 
 
Flera av de som intervjuades, såsom person 1,4, 8 och 9, uttryckte att svetsbranschen 
är konservativ. Det formulerades bland annat av person 9 på följande sätt. Om man 
skulle göra en tidsstudie av svetsarbetet och tiden som åtgår för annat arbete, till 
exempel slipning, så skulle man kunna ifrågasätta processen. Men företagsledningar 
brukar inte blanda sig i sådant som fungerar, ”if it aint broken why fix it”. Många 
svetsare är konservativa. Så länge det inte ställs krav kommer ingenting att hända. Om 
exempelvis slutanvändare ställer ökade krav på underleverantörer avseende 
svetskvalité, till exempel på fattningskanter och sprut, så skulle intresset för moderna 
processer öka. 
 
Begränsad support från maskinleverantörerna  
 
Person 7 var inne på problemet med begränsad support. Dels så är kunskapen ute hos 
företag inte tillräckligt hög och dels så är supporten från maskinleverantörerna ibland för 
begränsad. De har (ofta) inte tagit fram tillräckligt bra ”instruktioner” i hur man optimerar 
processerna till företagens applikationer. Om en operatör inte får tillräcklig utbildning 
eller information om vad som händer då svetsparametrar ändras så får de svårt att 
tillgodogöra sig tekniken i svetsmaskinen, vilket medför att tekniken inte utnyttjas fullt ut. 
Både person 2 och 10 uttryckte önskemål om bättre vägledning avseende olika 
processer och processinställningar. En av dessa uttryckte det som så att, som det är nu 
så måste vi själva ha tid att testa. Det har vi kunskap för, men det vore bra med bättre 
vägledning för att snabbare hitta rätt. 
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4.3 Var processerna har störst potential och utvecklingen framöver 
 

Flertalet av de som fick frågan om i vilka branscher de moderna processerna har störst 
användningspotential, var inne på branscher med svetsning av tunnplåt och svetsning 
där låg eller kontrollerad sträckenergi är viktigt.  
Svetsning av tunnväggiga rör, MAG svetsning av rostfritt och MIG brazing 
(svetslödning) nämndes av person 3 som områden där processerna har störst potential.   
Person 6 var inne på att bågtyperna som ger lägre sträckenergi är mest användbara i 
området från riktig tunnplåt till kanske 10–15 mm plåttjocklek. Person 1 var också inne 
på tunnplåt. Fördelarna med STT betonades speciellt vid svetsning av rotsträngar och 
rörsvetsning av person 4. 
 
Enligt person 4 så ligger de företag som har en stor produktion med effektiv tillverkning 
ofta långt framme i samarbete med svetsmaskintillverkare. Dessutom angavs 
automatisering som en drivkraft för ökad användning av de moderna processerna.  
 
Den gemensamma uppfattningen var att användningen av de moderna processerna 
kommer att öka, dock inte i snabb takt. Ett skäl som framfördes av person 4, 6 och 7 till 
att användningen kommer att öka är utvecklingen på materialsidan. Höghållfasta stål 
där kontrollerad värmetillförsel är viktigt kommer att utnyttjas i allt högre grad. Ett annat 
skäl som framfördes av person 9 till att användningen av de moderna processerna torde 
komma att öka är att det är en överlevnadsfråga för företag. Många företag har idag 
svårt att få tag i svetsare med lång erfarenhet. Om personer som kommer direkt från 
gymnasiet anställs så blir det mycket lättare för dessa att utföra bra svetsarbete om de 
får maskiner med förprogrammerade vågformer, som till exempel underlättar för sprutfri 
svetsning av rotsträngar eller tunnplåt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 

 

5 Slutsatser 
 
Det teoretiska underlaget baserat på den genomförda litteraturstudien visar på att 
moderna MIG/MAG processer ger följande möjligheter: 
 

• Med kontrollerade kortbågar kan svetsning utföras med minskat sprut och 
minskad sträckenergi. Detta är speciellt fördelaktigt vid svetsning av tunna plåtar 
och material som är känsliga för hög värmetillförsel, och då höga krav ställs på 
svetskvalitén. Kontrollerade kortbågar kan användas för vissa tillämpningar som 
inte är lika lämpliga för den traditionella kortbågsprocessen; svetsning av mycket 
tunna stålplåtar, tunna aluminiumplåtar, sammanfogning av aluminium till stål 
samt plåtar belagda med skikt som lätt förångas. Vid svetsning av rotsträngar 
ersätts de traditionella processerna mer och mer av de moderna kontrollerade 
processerna.  

• Med korta/fokuserade spraybågar kan svetsning utföras med högre energitäthet, 
minskad sträckenergi och god inträngning jämfört med normal puls- och 
spraybågssvetsning. Genom styrning som ger en fokuserad och stabil ljusbåge 
med konstant längd kan bättre kontroll av smältbadet uppnås. Processerna kan 
användas för svetsning av olegerat, låglegerat och höglegerat rostfritt stål. 
Processerna bör också kunna vara fördelaktiga vid svetsning av andra material 
som kräver noggrann kontroll av värmetillförseln, till exempel höghållfasta stål. 
Det vetenskapliga underlaget för en närmare bedömning är dock bristfällig.   

 
De nämnda slutsatserna avseende de kontrollerade kortbågarna stöds av det empiriska 
underlaget från intervjuerna. Från framförallt intervjuerna drar jag också följande 
slutsatser: 
 

• Det finns ett glapp mellan de moderna processernas möjligheter och den faktiska 
användningen. Det skiljer sig dock mellan olika branscher, användningen av de 
moderna processerna är till exempel större hos underleverantörerna i 
fordonsindustrin som har hårda krav på sig. Den stora massan av svetsande 
företag använder inte de moderna MIG/MAG processerna.   

• Generellt är kunskapen låg hos företagen om de fördelar/vinster som kan uppnås 
i de applikationer som företagen har. Större tillverkande företag med stora 
resurser har bra möjligheter att värdera olika svetsprocesser, men inte mindre 
företag som utgör den stora massan av svetsande företag. 

• Hinder som begränsar användningen av processerna är bristande kunskaper om 
processerna och vilka fördelar som kan uppnås för det egna företaget, kostnader 
som är förknippade med inköp av dyrare svetsmaskiner och med att införa nya 
processer i tillverkningen samt problem att utnyttja tekniken i de avancerade 
svetsmaskinerna.  

• Användningen av de moderna processerna kommer att öka, men i långsam takt.  

• En framgångsfaktor är bra support från maskinleverantörernas sida. Vid 
implementering av svetsprocesserna är det viktigt att stöd ges för optimering 
baserat på enskilda företags specifika applikationer.  
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6 Diskussion och rekommendationer  
 
För att skapa bättre förutsättningar för användning av nya processer i syfte att öka 
resurseffektiviteten och industrins konkurrenskraft är följande av stor betydelse: 
 

• En bättre vetenskaplig grund bör tas fram för värdering av de moderna MIG/MAG 
processerna relativt de traditionella processerna och andra svetsmetoder som 
kan användas för samma svetsbehov. Detta gäller speciellt för pulsbågar och 
fokuserade spraybågar. Det finns relativt mycket informationsmaterial från 
tillverkare av svetsutrustning, som beskriver hur svetsprocesserna fungerar i 
stora drag. Däremot så har jag i den vetenskapliga litteraturen endast hittat ett 
fåtal undersökningar som kan användas för att bedöma de moderna pulsbågarna 
och spraybågarna. Undersökningar av kontrollerade kortbågar finns redovisat i 
större utsträckning i litteraturen. 

• Att leverantörer av svetsutrustning ges möjlighet att ta fram kalkyler som visar på 
vinsterna med att investera i nya maskiner och nya processer för de specifika 
svetsbehov/applikationer ett företag har. Det kräver att företaget öppnar upp för 
att ge leverantören god inblick i produktionen.  

• Leverantörerna bör också lägga stor vikt vid att stötta de svetsande företagen 
med optimering av svetsprocesserna, vid behov med stöd av extern expertis, för 
företagens specifika behov, och att stötta med det utbildningsbehov som uppstår. 

• Svetskommisionen bör verka för en bättre vetenskaplig grund för värdering av 
processerna, och att framgångsrika exempel på implementering av nya 
processer sprids till företagen. 

 
Höga krav på produktivitet och hög grad av automatisering är en viktig drivkraft för 
införande av ny svetsteknik. Ett framgångsrikt exempel som berör robotsvetsning med 
CMT presenteras av Bergbom (2010). Genom att gå över till CMT kunde 
kvalitetsproblem på grund av hålbränning och sprut vid svetsning av tunna gods 
minskas, svetshastigheten ökas och kostnader reduceras.   
 
Vid manuell svetsning av vanliga konstruktionsstål med god svetsbarhet som utförs av 
kvalificerade svetsare är vinsten med att övergå till de moderna processerna inte lika 
uppenbara.   
 
Som tidigare nämnts så är MIG/MAG svetsning idag den industriellt mest använda 
smältsvetsmetoden, och de moderna MIG/MAG processerna är av särskilt värde vid 
svetsning av tunna och värmekänsliga material. Vid en sammantagen bedömning av 
utvecklingen framöver bör dock också beaktas att andra metoder kan användas för 
delvis samma svetsbehov. Ett exempel är lasersvetsning som alltmer används i 
bilindustrin. Enligt Kah och Martikainen (2012) har hybridsvetsning, där laser och 
MIG/MAG kombineras, implementerats i speciellt snabb takt i fartygs- och 
fordonsindustrin. 
 
Det är önskvärt att ökat fokus läggs på de nya MIG/MAG processerna vid utbildning av 
svetsare, svetsspecialister, -tekniker och -ingenjörer. Men det bör inte ske på bekostnad 
av att den utbildning urvattnas som omfattar de grundläggande svetsprocesserna.  
 
En förutsättning för detta arbete har varit intervjuerna med personer med god kunskap 
om svetsande tillverkning. De som intervjuats har genomgående på ett välvilligt sätt 
delat med sig av relevant kunskap och erfarenhet. Jag fick också under intervjuerna 



 

 

19 

 

förslag på ytterligare personer som skulle ha kunnat intervjuas. Men den tillgängliga 
tiden satte en gräns som gjorde att jag inte kunde gå vidare med ytterligare intervjuer. 
Sammantaget har trots allt ett omfattande underlag erhållits från de genomförda 
intervjuerna.  
Eftersom jag inte kunnat finna information i litteraturen om vilket genomslag de moderna 
MIG/MAG processerna har haft i tillverkande industri, så är min bedömning att intervjuer 
med personer väl insatta i området är den bästa metoden att erhålla eftersökt 
information. Ett annat alternativ hade varit att skicka enkätfrågor till ett stort antal 
företag. För att detta ska vara ett bra alternativ krävs dock hög svarsprocent och 
möjlighet att bedöma kompetensen och eventuella preferenser hos de som besvarar 
enkätfrågorna. Att inom ramen för en fallstudie studera ett företags verksamhet närmare 
skulle vara intressant. Men, enbart en fallstudie riktad mot ett enskilt företag kan inte 
användas för en mer generell bedömning av genomslaget i tillverkande industri.  
Om mer tid hade varit tillgänglig så skulle jag i arbetet också: 
 

• Inkluderat moderna processer som bygger på en kombination av pulsbågar och 

kortbågar. 

• Försökt beskriva olika branschers behov av att svetsa olika material, 

godstjocklekar med mera, och knyta behovet till de olika processernas potential. 

• Kompletterat de genomförda intervjuerna med intervjuer riktade mot några 

svetsande tillverkare inriktade mot svetsning av tunnplåt, och leverantörer 

inriktade mot svetsrobotlösningar. 

Ovanstående är också förslag till fortsatt arbete. Det skulle även vara intressant att 
genomföra fallstudier i syfte att bedöma möjligheten att förbättra den svetsande 
tillverkningen hos något eller några företag där utvecklingspotentialen kan bedömas 
vara stor.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervju 1 
 

1. Upplever du att de möjligheter som moderna MIG/MAG processer ger 
utnyttjas i industrin, eller finns det ett stort glapp mellan det som erbjuds 
och det som faktiskt används?  
 
Det finns absolut ett glapp. Min uppfattning är att det är en konservativ bransch. 
Det kostar mycket i tid och pengar att kvalificera in nya procedurer. Så man kör 
kvar i gamla spår för att man vet dels att det fungerar och dels hur mycket det 
kostar. 

 
(Jag vek in med om han håller med om att detta är de stora faktorerna som 
glappet beror på) 
 
Det tror jag. Det finns en begränsad teknikmognad också hos företag. De hänger 
inte riktigt med, de är lite skeptiska. Vi har en uppgift att fylla och det är att 
försöka få ut det här, sånt vi gör till små-medelstora företag. 

 
a. Vad är de vanligaste hindren för att få företag att börja använda 

moderna MIG/MAG processer? 
 
(Jag frågade han om han har sett några tekniska begränsningar med 
dem) 
 
Ja, vissa utav dem, om du tittar på exempelvis CMT så är det ett stort 
klumpigt verktyg, för det är ju automation som gäller. Det är noggrann 
styrning av processen. Om du sätter den i handen på någon som faktiskt 
inte är så noggrann som en maskin är, så får du väldigt liten vinst av det. 
Då måste du automatisera och sen ska du ta dig vidare till en ny teknik 
också. Dels automationstekniken och dels ny svetsteknik, jag tror det kan 
vara en stor del. CMT skulle jag inte vilja köra med manuellt.   
 
(Jag vek in med att jag har förstått att den är ganska populär eller 
snarare att jag tycker att den uppkommer ofta när man läser artiklar)  
 
Jag tycker att de är de lättaste att hitta information kring. Exempelvis den 
här EWM metoden, den var ny för mig som du hade. Så jag försökte få lite 
information om vad de egentligen gör och de hade en massa filmer om 
vilka fördelar det hade. Men med en snabb sökning så hittar jag inte vad 
de egentligen ”tweaker” för någonting. 
  
(Jag vek in med att jag också fått den bilden, när man söker på en del 
av dem) 
 
Ja, precis. Nej utan man säger att man ökar produktiviteten och såna här 
grejer. Alltså AGA, den har du inte med, man körde någonting som man 
kallade Rapid Arc. Man kör upp parametrarna väldigt högt och sen har 
man ett jättelångt utstick och då får du bättre tryck i bågen, alltså kan du 
ha en väldigt snäv vinkel på fogutformningen och du får ju djup…. Så här 
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alltså, vi har kört 12 mm plåt med bara 7 graders fogvinkel, ja det blir 14 i 
öppning då, 7 på var sida och full penetration på en resa, det gick fort, i 
hastighet med laser-hybrid och det ser likadant ut. Det gjorde man ju på 
70/80-talet så kom AGA på att om man gör så här så kan man köra upp 
parametrarna. Men inte ens det har ju fått genomslag i industrin. Det är ju 
ganska enkelt, du kan använda din vanliga strömkälla, du måste ha en bra 
strömkälla med möjlighet till hög trådmatning. Det togs med i ett projekt 
som en av metoderna för utvärdering. Vi körde laser-hybrid, vi körde 
Rapid Arc och några andra grejer, vi försökte vara lite snabbare.     

 
2. I vilka branscher har de moderna processerna störst användningspotential 

med hänsyn till de material och godstjocklekar som svetsas? 
 
Det är då tunnplåt upp till 3 mm eller något sånt tror jag. Där kommer man få en 
effekt. Vi har gjort ett studentprojekt, där vi svetsade 2 mm rostfritt och vanligt 
stål. Vi provade pulsat, CMT och vanlig kortbåge. Det var en stumfog utan gap, 
och kravet var full penetration med en snygg rotsida. När vi körde CMT så var vi 
tvungna att skruva upp parametrarna så högt att heat-inputen var densamma 
som för vanlig kortbåge. Ska du ha full penetration så krävs det en viss mängd 
energi och det verkar som om processen inte gör någonting på 
penetrationsdjupet.  
 
(Jag frågade om det var CMT pulse eller om det var vanlig CMT de körde) 
  
Det var en ren CMT, en ren puls och en ren kortbåge från samma maskin. Det 
var ett kortare studentprojekt men det är nog sant det vi visade. Man måste ha 
en viss energi för att smälta igenom en viss tjocklek. 
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Bilaga 2: Intervju 2 
 

1. Vilka svetsmetoder/processer använder ni? Vilka material, godstjocklekar 
och fogtyper svetsar ni med de olika svetsmetoderna? 

 
Det vi använder primärt idag är MAG och TIG, och typiska tjocklekar är mellan 6–
10 mm. Material minst 700, det varierar. Nej, TIG används på väldigt speciella 
ställen så MAG-svetsning används minst 95% av tiden. När det kommer till MAG 
så är det både tandem och enkeltråd vi kör, lite blandat.  

 
2. Använder ni i eran tillverkning moderna MIG/MAG processer eller endast 

traditionell MIG/MAG?  
Om ja, vilka och för vilket ändamål används de moderna processerna? 
  
Det varierar lite grann, det är lite upp till operatören om de vill nyttja det eller inte. 
Men bland annat så används Miller´s Accu-Pulse. Det är väldigt blandat på 
strömkällor, vi har en del tillverkning utlagd. Jag har inte helt insyn i vad 
leverantörerna använder. Men, det är allt ifrån Miller, Fronius, CLOOS och ESAB 
som används.  
 
(Jag frågade om det var CMT och superpulse man körde då bland annat) 
 
Nej, inte CMT, om man tar till exempel Fronius, så har vi investerat i en ny 
prototyprobot och till den har vi köpt en ny Fronius, TPS 600i. Det är deras nya 
generation av strömkällor. I den finns en funktion för pulskontroll för att 
kontrollera inträngningen. Vi kommer att utvärdera den och se om den är 
någonting att ha.  
 

3. Bedömer du att det skulle vara värt för eran produktion att överväga att 
använda moderna MIG/MAG processer i ökad utsträckning?  

 
Det tror jag, men man ska nog specificera hårdare vad som skall användas, och 
göra om till exempel WPSer och WPQRer. Det kan till exempel handla om att 
specificera pulsningarna vid pulsad svetsning. Idag räcker det att kravet på 
sträckenergin är uppfylld.    

 
a. Finns det tillräcklig kunskap för att avgöra om de moderna MIG/MAG 

processerna är värda att satsa på eller inte?  
 

Jo men det tycker jag vi har. Vi har vårat labb för att kunna verifiera mekaniska 
egenskaper, kunna kontrollera med utmattningsprovning och statisk hållfasthet, 
slagprovning med mera. Vi skulle dock nog vilja kunna rådfråga om 
processinställningar. Informationen är bristfällig, som det är nu så måste vi själva 
ha tid att testa. Det har vi kunskap för, men det vore bra med bättre vägledning 
för att hitta rätt snabbare. 
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Bilaga 3: Intervju 3 
 

1. Har ni stött på det som jag kallar moderna MIG/MAG processer? 
 

Ja. Det finns alla möjliga varianter av olika pulsprogram och du kan ju även ställa 
in en vanlig ljusbåge på olika sätt, kortbåge, spraybåge, blandbåge, rapid arc. 
Sen har du ju alla de här moderna, CMT, Kemppis olika wisefunktioner, Lincolns 
STT, ESAB SuperPulse. Den som skiljer lite är ju Fronius CMT som har en 
mekanisk backning av tråden.     
 

2. Hur ser det ut idag, använder de flesta företag moderna MIG/MAG 
processer i sin tillverkning? Skiljer det sig mellan olika branscher? 

 
Det finns det ju specifika områden, om du tar CMT till exempel där man verkligen 
har nytta av att processen går väldigt fint och sprutfritt, och kan kompensera för 
stickout längd och så vidare på tråden, utan tvekan är det bra maskiner för rätt 
applikation. 
 
(Jag vek in med om han höll med om bilden att dessa moderna processer 
förekommer men inte riktigt har fått det genomslag som man kanske kan 
tycka att de borde kunna ha haft) 
 
Man ska använda de här metoderna där det är motiverat, till exempel i tunnplåt 
där man vill ha en kall metod och lite sprut. Om man däremot ska köra tjockare 
material så kan jag inte se att det finns någon anledning att ha en kontrollerad 
kortbågeprocess som det egentligen är svårare att få riktigt bra inträngning med.  
 
(Jag vek in med om han höll med om påståendet: att där man skulle kunna 
se användning av dem eller där man kan argumentera för att det verkligen 
gör nytta att använda dem, tycker du att man gör det i nuläget eller finns 
det mer att göra där?) 
 
Det är ju de som säljer dem framförallt som argumenterar för det och de gör det 
bra. Men de argumenterar ju även för att använda det på många ställen där de 
kanske inte får full effekt. 

 
3. Upplever du att de möjligheter som moderna MIG/MAG processer ger 

utnyttjas i industrin, eller finns det ett stort glapp mellan det som erbjuds 
och det som faktiskt används?  
 
Jag tycker ju att det finns förhållandevis mycket till vilket de är bra på, alltså 
tunna material. Även på de rostfria material som är lite mer trögflytande så kan 
man ju ha stor nytta av puls och även för MIG brazing. Det finns ju, och där 
använder man det ganska mycket.  

 
a. Vad tror du glappet beror på? 

 
Jag tror det kan bero på att man inte förstår eller är lite rädd för de där 
moderna maskinerna på vissa ställen, att man inte riktigt förstår vad man 
kan göra med dem, och hur man ska göra det.  
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b. Har industrin tillräcklig kunskap för att bedöma om de bör ”satsa” på 
de nya processerna eller inte? 
 
Det beror mycket på vilken industri man pratar om, om du tar stora företag 
i fordonsbranschen så har de säkert tillräcklig kunskap för att sätta sig in i 
och omsätta det här, men om du tar en smidesfirma som bygger balkar i 
Stockholm, de kanske inte har samma fokus på de här nya teknikerna och 
att sätta sig in i det som de stora koncernerna. Det handlar ju om resurser 
som kan jobba med det här.     

 
c. Vad är de vanligaste hindren för att få företag att börja använda 

moderna MIG/MAG processer? 
 
Jag kan tro att det är kunskapen om svetsningen överhuvudtaget, vad 
man kan göra med de här maskinerna och vad är de bra på, hur man 
ställer in dem och hur man jobbar med dem. Man jobbar med det man 
alltid har haft och man har inte tid, ork och kunskap att sätta sig in i den 
här nya svetstekniken.    

 
4. I vilka branscher har de moderna processerna störst användningspotential 

med hänsyn till de material och godstjocklekar som svetsas? 
 

De som jobbar med tunnplåt och tunnväggiga rör eller rostfritt, all typ av MAG 
svetsning i rostfritt. MIG brazing också.   

 
5. Vad tror du om framtiden, kommer användning av de moderna processerna 

vara som idag, öka något eller öka starkt? 
 

Öka något, det kommer inte vara någon kioskvältare så att du byter ut allting. 
Men, eftersom de är bra på vissa grejer så kommer de att växa inom de 
områdena. 
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Bilaga 4: Intervju 4 
 

1. Hur ser det ut idag, använder de flesta företag moderna MIG/MAG 
processer i sin tillverkning? Skiljer det sig mellan olika branscher? 

 
Det skiljer sig rätt mycket mellan olika branscher. De stora företagen har bra 
kontroll. När de uppgraderar så tittar de ofta på om de kan köpa en strömkälla 
med en process som gör att de kan svetsa fortare eller säkrare eller, inte alla 
gånger kanske att det är produktiviteten men att det som lämnar robotcellen är 
färdigt helt enkelt, för kostnadsreducering. Men mindre verkstäder är inte lika 
långt framme och de har inte utvecklingsbehovet, eller jo det finns men de inser 
det inte själva, de tittar på två maskiner, den ena kostar 40 000–50 000 kr och 
den andra kostar 100 000 kr och så tänker de att vi köper den billigare, den 
svetsar ju bra. Är det automatiserat eller mekaniserat så är det mer av intresse 
att köpa en avancerad process. Sverige har väldigt mycket splittrad tillverkning, 
väldigt många små företag mellan 1 och 20 anställda och så finns det ett par 
stora drakar som har ganska bra kontroll. Har man en stor produktion med 
mycket effektiv tillverkning så ligger man ofta långt framme i samarbete med 
svetsmaskinstillverkare.                

 
2. Upplever du att de möjligheter som moderna MIG/MAG processer ger 

utnyttjas i industrin, eller finns det ett stort glapp mellan det som erbjuds 
och det som faktiskt används?  
 
(Jag vek in med om man kan prata om ett stort glapp) 
 
Ja men det tror jag man kan göra. 

 
a. Vad tror du glappet beror på? 

 
Det finns ju faktiskt företag som köper maskiner som klarar rätt så 
avancerad svetsning men de vet inte riktigt när eller var de ska använda 
det. Sen finns det företag som köper maskiner utan avancerade processer 
för att de vill titta på det billigare alternativet eller de har inget behov av 
något annat. Den delen som köper avancerade strömkällor kanske inte är 
lika stor. Vissa företag går via produktion när man tittar på nya maskiner 
och bedömer vad som passar deras applikationer. Sedan går det till inköp. 
I dessa fall brukar man kunna få gehör för att väljer du en Lincoln maskin 
så får du den här processen som gör att du kan svetsa så här mycket 
fortare med så här lägre heat input och så vidare. Då är det inte lika viktigt 
om den är dyr eller billig i inköpsvärde eftersom produktionen redan har 
förankrat det. Inköpare jämför ofta äpplen och päron, tittar på priset och så 
köper man det som är billigt. Det svåra är att komma in så tight på en 
firma att man får vara med och titta på deras tillverkningsprocess och hur 
man kan göra kostnadsbesparingar. 
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(Jag vek in med om han trodde att det också är lite det där att man 
håller sig till det som känns säkrast eller man vet funkar)          
 
Ja, svetsning är ju väldigt konservativt. Så har det gått till de sista 50 åren, 
så då ska det väl gå 50 år till. Varför ska vi hitta på, det vill vi inte ha, vi vill 
ha stabila maskiner. Lite så är det.  

 
b. Har industrin tillräcklig kunskap för att bedöma om de bör ”satsa” på 

de nya processerna eller inte? 
 
Nej det tror jag inte, jag tror det finns mer att göra och det är vi som 
svetsmaskinsleverantörer som får ta på oss en del av ansvaret. Jag tror 
det finns ganska mycket kunskap, men som verkstadschef, 
produktionschef eller svetsansvarig så blir man låst vid det som finns i 
huset. En del är duktiga på att samarbeta mellan olika parter till exempel i 
utvecklingsprojekt medan andra får endast kunskap om nya processer 
baserat på vad som respektive säljare talar om för dem när de kommer 
och besöker dem. Sen är det alltid svårt det där, även om man känner till 
att en investering i en viss process leder till att man kan svetsa så här 
mycket fortare så kan man ibland stöta på andra hinder så som att det inte 
finns investeringspengar eller att man typiskt säger att ja, vi svetsar fortare 
men vi har en flaskhals i monteringen så det hjälper oss inte eftersom du 
får stå där och vänta istället. Man får se svetsningen som en liten del i den 
totala processen.  
      

c. Vad är de vanligaste hindren för att få företag att börja använda 
moderna MIG/MAG processer? 
 
Jag tror att man måste visa på vinster som kan uppnås, det här klassiska 
att ja använder du rätt metod och har rätt grejer så svetsar du relativt 
sprutfritt och då undviker du slipning som det kostar mycket att 
efterbearbeta. Det handlar om att övertyga folk om att köper du en så här 
mycket dyrare strömkälla så gör du ett betydligt bättre jobb och det gör att 
du kan tjäna mer i slutändan. Problemet är att slutkunden ofta inte vill 
betala mer, man höjer kraven efter vad marknaden begär men man 
förväntar sig att kostnaden ska vara densamma. 
 
(Jag vek in med: Det kanske också skiljer sig mellan företag men är 
det svetsansvarig som också brukar sköta inköp och det 
ekonomiska när det gäller svetsningen, eller ligger de besluten på ett 
annat ställe) 
 
Ofta så kan det vara en produktionsansvarig eller svetsansvarig. Ibland är 
det samma person. Men går det direkt via inköp så fastnar man lite grann i 
en prisfråga, jag kan ju sälja en svets som kostar 3000 kronor men jag kan 
också sälja en som kostar 300 000 kronor. Båda gör samma jobb men 
slutresultatet blir väldigt olika. Men jag tror nog att den svenska industrin 
är ganska så, generellt sett, vass på att fördjupa sig, man har börjat i alla 
fall att fördjupa sig mer. 
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3. I vilka branscher har de moderna processerna störst användningspotential 
med hänsyn till de material och godstjocklekar som svetsas? 
 
Bilindustrin definitivt. Sen all form av produktion där man har höghållfasta stål 
eller höglegerade stål där det är känsligt med värmetillförseln. Traditionellt har 
många svetsare kunnat bedöma om de svetsade för varmt eller för kallt, och om 
det håller eller inte, men de har inte vetat vad som händer med materialet. Man 
visste bara att om man gjorde så här så blev det bra och gjorde man så här så 
blev det inte bra. Där tror jag kanske att man får bekymmer då man går ifrån 285, 
355 material och idag så tittar man ju på 420, 500 och det börjar komma in rätt 
så mycket weldox även i vanlig traditionell svetsning. Det är ju material som ser 
likadana ut när man svetsar dem, men beter sig väldigt annorlunda efteråt. Det 
ställs höga krav på att man håller koll på sina parametrar, vilket är betydligt 
lättare om man har en bra process.       

 
4. Vad tror du om framtiden, kommer användning av de moderna processerna 

vara som idag, öka något eller öka starkt? 
 
Jag tror det definitivt kommer att öka. Idag så finns det rätt många, vad ska jag 
säga, puls-light där det bara finns vissa processer för vissa dimensioner och 
vissa materialval, anpassat för en viss kunds behov, jamen jag kör bara 
aluminium eller jag kör bara rostfritt, det är nått som vi har varit dåliga på, har du 
köpt en lincoln maskin så har du fått allt på köpet men många har inte velat 
betala för det.  
 
Vi säljer STT till offshore, men nu är offshore marknaden tämligen död, men det 
finns ett företag som är en stor förbrukare av STT maskiner eller stor inköpare av 
STT maskiner, vi svetsar framförallt rotsträng. Du behöver bara svetsa en sträng 
och sen kan du gå på nästa varv med pulverbåge. I Norge så är man väldigt 
intresserade av att TIG-svetsa rotsträngarna bara för att man vet att det går. Men 
det går långsamt och dessutom måste du svetsa flera varv. Så vi har mycket 
pipelinetillverkning, rörtillverkning överhuvudtaget. Vår STT process funkar 
alldeles utmärkt på både svart och rostfritt och även nickelbasmaterial.  
 
(Jag vek in med att jag hade sett en artikel som var skriven för 10 år sedan 
som beskrev det som att många som håller på med rörsvetsning eller 
pipelines i USA hade gått över till STT) 
 
I USA är den väldigt stor, i Europa är det tyvärr inte lika stort, men vi säljer 
mycket STT-maskiner till framförallt offshoreföretag eller folk som svetsar 
pipelines. Man ser en stor förbättring på produktiviteten och att rotsträngen blir 
100% även på insidan. Det finns en del stora företag som faktiskt skriver in att du 
får inte svetsa med solidtråd i roten om du inte använder STT teknik annars blir 
det TIG. Att svetsa roten med normal solidtråd kan vara förknippat med stora 
bekymmer.  
 
(Jag frågade vad han tänkte på då bland annat) 
 
Framförallt bindfel eftersom ljusbågen drar gärna sig åt det ena eller det andra 
röret.  
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(Jag vek in med att när man söker i litteraturen så får man en känsla av att 
vissa processer t,ex STT och CMT har blivit lite mer populära) 
 
Utöver STT och Rapid Arc så har vi Rapid X. Rapid Arc i originalutförandet 
använde väldigt långa trådutstick. Vår rapid arc är en snabb metod men med 
väldigt kort båglängd och betydligt lägre spänning. Rapid X är ännu mer extrem. 
Den använder ännu kortare båglängd och du svetsar fort med bestämda a-mått 
och med garanterad inträngning.  

 
Om vi jämför Rapid X mot vanlig puls så ökar vi svetshastigheten, minskar 
sprutbilden, och ökar inträngningen. Många företag tittar på S-mått idag, man vill 
inte ha för mycket a-mått för det kostar pengar att lägga. Ska du lägga en a3 så 
tycker svetsarna att jamen då lägger jag en fyra så att de är säkra på att de blir 
godkända. Då får de betala mer och det tar längre tid. I och med att det är en 
lägre värmetillförsel så kan du svetsa på relativ tunna material t,ex rostfria 
material utan att det blir betydande distortion. Rapid X är inte så vanligt 
förekommande än. Det används en hel del på långa raka svetsar och vid 
rörsvetsning där man är ute efter höga hastigheter. 
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Bilaga 5: Intervju 5 
 

Inledande information 
 

I Södertälje är det inte så mycket svetsning. Vi har en applikation där det är 
traditionell spraybåge eller pulsad spraybåge.  

 
1. Jag har tidigare talat med Scania Ferruform. Vilka andra delar finns på 

Scania där svetsning ingår som moment i produktionen? Vilka 
svetsmetoder/processer används? Vilka material, godstjocklekar och 
fogtyper svetsar ni med de olika svetsmetoderna?  

 
Scania har fabrik i Oskarshamn där man tillverkar själva lastbilshytten. Där sker 
mycket svetsning, främst punktsvetsning.  
 
Scania köper in många MIG/MAG svetsade artiklar, så det är hos många 
underleverantörer svetsningen sker.  

 
Ferruform är den plats med mest MAG svetsning inom Scania. Sen utförs det lite 
MIG/MAG i Oskarshamn men där sker mest punktsvetsning. 
 
Det finns många underleverantörer som gör mindre fästen som skruvas in mot 
ramen.  
 
På ljuddämparen utförs mycket MIG/MAG svetsning.    

 
 

2. Använder ni i eran tillverkning moderna MIG/MAG processer eller endast 
traditionell MIG/MAG?  
Om ja, vilka och för vilket ändamål används de moderna processerna?  
 
(Jag frågade om han hade någon känsla för om underleverantörer 
använder moderna bågvarianter) 
 
För ljuddämparna använder någon underleverantör Fronius CMT. En annan 
underleverantör använder CLOOS motsvarighet till CMT.  
Så det verkar som de avancerade metoderna har slagit igenom lite på tunnplåt 
men på tjockare plåt där spraybåge används så är det inte lika vanligt att man 
använder till exempel något liknande forceArc.  
Däremot på tunnare gods så finns det en poäng där man kan styra 
värmetillförseln på annat sätt så att man inte bränner hål på plåten.   
Underleverantörerna finns lite överallt till exempel i Turkiet. När man köper in en 
produkt så specar man inte exakt tillverkningsmetodiken utan det är upp till 
leverantörerna att leverera den kvalité som anges på ritningen.   
Väldigt mycket kommer från underleverantörer. Dagens bilfabriker och 
lastbilsfabriker är mycket sammansättningsfabriker som köper in från 
underleverantörer.     
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3. Bedömer du att det skulle vara värt för eran produktion att överväga att 
använda moderna MIG/MAG processer i ökad utsträckning?  

 
På tunnare plåt finns det definitivt en poäng att använda det och där används 
CMT redan idag. För våra ljuddämpare används dessa processer.  

 
a. Finns det tillräcklig kunskap för att avgöra om de moderna MIG/MAG 

processerna är värda att satsa på eller inte? 
 

På våra egna produktionsportar så känner man till det och har god 
kunskap om dessa. Där finns svetsansvariga. 
När det kommer till nyinvesteringar så finns kunskapen men det finns 
också inköpsorganisationer och någon som ska ta det slutgiltiga beslutet. 
Det är inte säkert att man alltid går på den svetsansvarige som tycker att 
den här maskinen borde vi använda. Det gäller att motivera det här, om 
det kommer en högre chef och frågar vad som exakt blir bättre och svaret 
blir kvalitén blir bättre, lite svepande svar, då är det inte säkert att man får 
gehör. 
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Bilaga 6: Intervju 6 
 

(Jag frågade om han känner till de processer jag kallar moderna MIG/MAG 
processer) 

 
Jag känner igen termologin du nämner men jag har ju inte praktisk erfarenhet av 
det, själva har vi i labbet i Oxelösund en rätt ny aristo maskin, en MAG maskin 
och i Borlänge labbet så har vi en Fronius CMT så de har vi viss erfarenhet av. 
En del av de andra har vi stött på i samband med projekt på KIMAB. Men vi har 
ju inte jättemycket erfarenhet från de andra bågtyperna du nämnde mer än det 
som har kommit via KIMAB i så fall.     

 
1. Jag förmodar att ni är ute mycket och ger stöd till företag som arbetar med 

SSAB stål. 
Hur ser det ut idag, använder de flesta företag moderna MIG/MAG 
processer i sin tillverkning? Skiljer det sig mellan olika branscher? 

 
Jag har den upplevelsen att det absolut vanligaste som används, kanske till 90% 
i varje fall är traditionella bågtyper och konventionella strömkällor, de här lite 
billigare strömkällorna som kanske inte har alla de där funktionerna. Och framför 
allt om man tittar på plate sidan, den tyngre sidan, är det i princip traditionell 
spraybåge man jobbar med. Då är det ju kanske de här bågtyperna som man 
pratar om inte lika fördelaktiga som i kortbågs- och blandbågsområdet. Man 
använder de robusta, relativt billiga maskinerna och då är det traditionell 
spraybåge man kör. Men du har några företag som håller på med lite tunnare 
material som är jätteberoende av det estetiska som faktiskt kör CMT. Jag tror att 
jag råkat på ett par kunder bara på de här åren sen CMT kom egentligen. Så det 
är inte mycket. Men generellt sett så skulle jag säga att svaret på frågan är, den 
upplevelse vi har när vi är ute och besöker kunder är att man har frågor kring 
traditionell MAG helt enkelt.      

 
2. Upplever du att de möjligheter som moderna MIG/MAG processer ger 

utnyttjas i industrin, eller finns det ett stort glapp mellan det som erbjuds 
och det som faktiskt används?  
 
Ja faktiskt. I vissa fall så är det ju så att vi faktiskt nämner de här moderna 
maskinerna som en möjlig väg att gå för att förbättra produkten eller förbättra 
produktivitet eller vad det nu kan vara. Många gånger så tas informationen emot, 
och det finns intresse men det är ofta ett ganska stort glapp mellan en 
konventionell maskin som kanske levererar den kapacitet de har till en 
motsvarande maskin med de här bågtyperna, så är det en stor prisskillnad och 
då svalnar nog intresset lite grann.         

 
a. Vad tror du glappet beror på? 

 
Det stora är nog prisskillnaden. En möjlig väg att gå kanske vore att 
strömtillverkarna av den här typen av produkter lånar ut maskiner till 
potentiella kunder så att de får prova för det är en sak att stå och säga 
någonting och en annan sak att verkligen prova och se vad det ger. Så jag 
tror att glappet nog i första hand beror på prislappen. 
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b. Har industrin tillräcklig kunskap för att bedöma om de bör ”satsa” på 
de nya processerna eller inte? 
 
En viss del av industrin har ju den kunskapen. När vi sitter med varandra i 
utvecklingsprojekt där ESAB sitter med, Kemppi till viss del ibland och så 
vidare och sen har vi de här stora Volvo, Scania med flera, och deras 
forskningskillar som ser att det här kanske är en möjlig väg för oss att höja 
produktiviteten, förbättra kvalitén och så vidare. Men jag tror att de små 
verkstadsföretagen som inte sitter med i sådana utvecklingsprojekt måste 
lita på att tillverkarna av strömkällor kommer och visar. Jag tror det är 
glapp där också, att man inte känner till potentialen riktigt och framförallt 
man vet inte vad det ger sin egen produkt. 
  
(Jag vek in med att det låter som att det finns exempel där stora 
tillverkande företag t,ex Volvo, SSAB och Kemppi går ihop i ett 
projekt och tittar på en lösning) 
 
Ja, vi har haft några utvecklingsprojekt med KIMAB till exempel där vi har 
tittat på vad de nya bågtyperna ger för potential. Då väljer man såna här 
speciella ljusbågstyper för att se om det höjer nivån till exempel i 
utmattning eller inträngning.        

 
c. Vad är de vanligaste hindren för att få företag att börja använda 

moderna MIG/MAG processer? 
(Jag vek in med att jag tycker att vi redan har varit inne på det) 
 
Dels är det en prisfråga, dels tror jag det beror på att det rullar på med det 
vi har, det funkar. Jag tror att man måste prova sig fram rent praktiskt med 
den här typen av i processer. Någon borde vara där och lära dem och sen 
låta dem prova den ett tag och utvärdera själva innan de köper.  

 
3. I vilka branscher har de moderna processerna störst användningspotential 

med hänsyn till de material och godstjocklekar som svetsas? 
(Jag vek in med att jag ville binda det till tunnare material och 
värmekänsliga material t,ex höghållfasta stål, SSAB har ju mycket 
höghållfast) 
 
En av de vanligaste frågorna som ofta kommer från våra kunder, är hur undviker 
vi deformation och det faller ju ganska så väl i hand med utvecklingen av 
strömkällor som svetsar med låg sträckenergi. I Borlänge framförallt provade vi 
Fronius CMT där man svetsar med låg sträckenergi, där har vi ju sett att man har 
en klar förbättring i deformation till exempel. När det kommer till riktigt tjocka 
material så har vi ofta en begränsning nedåt också när det gäller sträckenergi. 
Du kan inte svetsa med för låg sträckenergi för då fås dålig slagseghet till 
exempel, i alla fall när vi pratar MAG svetsning för där kan man svetsa med 
hemskt låg sträckenergi. Ofta kan man se på riktigt tjocka stål låga 
sträckenergier som ligger under vad vi normalt rekommenderar. Den optimala 
svalningstiden för de riktigt höghållfasta stålen ligger mellan 5 och 10 s, så vi har 
en begränsning nedåt också.  
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4. Vad tror du om framtiden, kommer användning av de moderna processerna 
vara som idag, öka något eller öka starkt? 

 
Generellt skulle jag vilja säga att också miljökrav medför krav på lätta 
konstruktioner och då är ju höghållfasta stål en väg att gå för att optimera 
egenskaperna i svetsförbandet. Jag tror det kommer att öka men inte fort. Men 
jag är helt övertygad om att vi kommer att se företag som börjar titta på de här 
möjligheterna.  
 
(Jag vek in med om han tycker att de moderna bågvarianterna möter de 
behov man har när man ska svetsa tjockare, eller är det ofta på tunnplåt 
man kan se de stora fördelarna t,ex CMT). 
 
Ja den känslan har jag. Vid svetsning av skopor eller dumprar pratar vi kanske 
om 25 mm upptill 150 mm tjocka plåtar. Då jobbar man med ganska höga 
strömstyrkor för att i överhuvudtaget få klart det inom rimlig tid och mer med 
traditionell spraybåge. Här pratar vi flersträngssvetsning i varje fall och 
inträngningen kanske inte är jätteintressant utan man fogbereder och får 
optimala delta t8/5. Men i området från riktig tunnplåt upp till kanske 10–15 mm 
så kanske bågtyperna som bland annat ger lägre sträckenergi är mest 
användbara. 
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Bilaga 7: Intervju 7  
 

1. Hur ser det ut idag, använder de flesta företag moderna MIG/MAG 
processer i sin tillverkning? Skiljer det sig mellan olika branscher? 
 
Jo, visst använder man moderna MIG/MAG processer, till viss del i alla fall. Det 
är ju jättesvårt att säga exakt men man ser båda delarna. Man ser företag där det 
finns gamla strömkällor samtidigt som man kan se andra industrier där man har 
tittat på strömkällesidan även om man kanske inte utnyttjar möjligheter med 
strömkällorna fullt ut.  
 
(Jag vek in och frågade hur har utvecklingen varit de senaste 5–10 åren, 
används de nya MIG/MAG processerna i allt högre grad? Går det lite trögt?)  
 
Ja det tror jag men det beror inte på att industrin inte vill ta till sig ny teknik utan 
det beror bland annat på att det inte för alla industrier spelar någon roll hur du 
kan förändra din svetsprocess till exempel med pulsprogram. Om vi jämför en 
gammal konventionell strömkälla där du bara har två inställningsmöjligheter, du 
kan förändra spänning och du kan förändra trådmatningshastigheten det vill säga 
strömmen, och du ganska fort kan hitta rätt som operatör genom att du bara har 
två inställningar jämfört med en supermodern maskin där du väljer en synergilinje 
och finjusterar till exempel spänningen efter behov. Det bara flyttar dig upp och 
ner längs en synergilinje. Det kanske inte passar de applikationerna som finns för 
ett företag. Då använder man sig inte av de möjligheterna, men man köpte 
maskinen för att det var ”the state of the art” och det mest fantastiska som fanns, 
och så visar sig det att nej men det här har jag ingen nytta av egentligen i min 
produktion, för jag ska bara svetsa enkelt.   

 
2. Upplever du att de möjligheter som moderna MIG/MAG processer ger 

utnyttjas i industrin, eller finns det ett stort glapp mellan det som erbjuds 
och det som faktiskt används?  

 
Det finns ett glapp därför att ibland är det ju så att strömkälletillverkare utvecklar 
saker som de så att säga i sin värld tycker är viktiga. Man ska vara medveten om 
att en strömkälletillverkare jobbar i en labbmiljö när man utvecklar de här sakerna 
och så tar man fokus på kanske en sak, en rotsträng, tunt aluminium eller 
någonting sånt, och sen utvecklar man någonting som passar det väldigt bra. 
Man bygger in det i maskinen och kanske några andra saker också. Sen så går 
man ut med det på bred front och marknadsför det som att nu har vi en 
jätteintuitiv maskin. På så sätt blir det ett glapp. Det finns exempel på att 
maskintillverkare också går ut och intervjuar kunder och får reda på kunders 
behov och utvecklar saker efter det också, men det är ju inte så till 
hundraprocent. Därför blir det ett glapp ibland mellan vad som erbjuds i 
maskinerna mot vad marknaden behöver.    
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a. Vad tror du glappet beror på? 
 

(Jag vek in med att han redan kommit in på detta och att det kanske 
inte finns så mycket att säga) 
 
Sen lite grann så är det också så att maskintillverkare försöker skapa lite 
trender på egen hand. Det är viktigt för dem att hela tiden komma med 
något nytt. Hos nya bilar finns ny elektronik, nya GPS-system och nya 
säkerhetssystem och så vidare. Lite grann är det så på strömkällesidan 
också, inte lika extremt naturligtvis.      

 
b. Har industrin tillräcklig kunskap för att bedöma om de bör ”satsa” på 

de nya processerna eller inte? 
 

Inte så mycket som behövs och tyvärr så är det så att industrins kunskap 
inom det området har minskat lite grann. Det utbildas inte lika mycket 
svetstekniker, svetsingenjörer och processtekniker som för tjugo år sedan. 
Det är inte lika populärt att jobba med de här sakerna längre, så tyvärr 
sjunker kunskapsnivån ute hos företagarna. Alla har inte riktigt möjligheter 
att sätta sig in i och förstå om jag behöver detta eller inte. 
 
(Jag vek in med att under IWE utbildningen så visades nya 
bågvarianter ibland men det var inte så jättemycket och om man det 
ska göras stort genomslag och man ska ha mycket kunskap om 
processerna så kanske man ska ha lite mer sånt i IWE) 
 
Det håller jag med om till hundraprocent för det är viktigt.   
 

c. Vad är de vanligaste hindren för att få företag att börja använda 
moderna MIG/MAG processer (Jag sa ”säg att man har ett par 
processer som bedöms användbara”, Jag vek in med att min känsla 
är att det är lite trögt alltså, man är lite…) 

 
Ja det är det (trögt) och det är en kombination av de sakerna som vi har 
varit inne på nu. Dels att kunskapen ute hos verkstäderna inte är tillräckligt 
hög för att kunna ta till sig det och sen så finns det också en 
informations/utbildningsdel i det från maskinleverantörernas sida. Man har 
inte tagit fram tillräckligt bra ”instruktioner” i hur det här skall användas och 
hur man anpassar det till den applikation som man har i sin tillverkning, 
hur man optimerar processen och så vidare. Det fattas mycket på den 
sidan för att det ska kunna träffa rätt.     
 
(Jag vek in med att jag låtsas jag är på Scania eller någonstans och 
så köper vi en sån här CMT eller STT eller vad jag nu vill, hur funkar 
supporten ofta, brukar det vara lite av det här att när väl företag fått 
sin maskin såld att man lämnar kunden till sitt öde, eller brukar det 
vara kontinuerlig support) 
 
Det skiljer sig en hel del mellan olika maskintillverkare. Ofta kommer en 
tekniker, om man köper några maskiner, som hjälper till och ser det till att 
maskinerna blir ihop plockade på rätt sätt och att allting fungerar, och 
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kanske har en kortare eller en lite längre introduktion, det varierar väldigt 
mycket, för operatörerna hur man handhar maskinen så att säga, hur man 
sätter på, hur man ändrar och så vidare och kanske kör lite demo på 
några olika saker. Men väldigt ofta så har operatörer behov av en lite mer 
detaljerad utbildning så att man förstår på ett annat sätt. En sak är ju att få 
reda på att den här maskinen har synergilinjer och du talar om för 
maskinen vilken tråd du använder, om det är aluminium eller koppar eller 
rostfritt, vilken diameter, vilken skyddsgas och vilken plåttjocklek du ska 
jobba i, eller vilka fogtyper. Om du talar om det här för maskinen så 
kommer den att välja åt dig, och då får du fram en linje och sen så kan du 
trimma lite grann på det. Men om det är det enda du får reda på så förstår 
du inte vad som händer om det inte fungerar. Om man som operatör inte 
får utbildning eller information om vad som till exempel händer då man 
trimmar på spänningen så har man svårt att tillgodogöra sig all teknik i 
maskinen, vilket gör att man inte utnyttjar den. Så det är en viktig bit.   

 
3. Vad tror du om framtiden, kommer användning av de moderna processerna 

vara som idag, öka något eller öka starkt? 
 

Jag tror det kommer att öka därför att om man tittar på utvecklingen på 
materialsidan så går ju den mer och mer mot höghållfasta material, det går mot 
kompositmaterial, det går mot en massa olika utvecklingstrender på 
materialsidan. Detta kommer naturligtvis att ställa en massa krav på 
svetsprocessen och självklart svetsutrustningen. Titta bara på när du jobbar i de 
höghållfasta stålen. Då är värmetillförseln en jätteviktig faktor och det gäller att 
kunna svetsa med väldigt kontrollerad värmetillförsel. Så det kommer naturligtvis 
att öka, jag menar kraven på transportsektorn till exempel med att reducera vikter 
och spara för att förbättra transportekonomin med mera styr ju materialsidan som 
går mot lättare och mer hållfasta material. Så är det med andra sektorer också 
som energiproduktion. När man vill jobba med högre och högre 
driftstemperaturer i till exempel krackrar, så ställer det också mer och mer krav 
på svetsutrustning och tillsatsmaterial. Så det kommer nog öka. 
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Bilaga 8: Intervju 8 
 

1. Hur ser det ut idag, använder de flesta företag moderna MIG/MAG 
processer i sin tillverkning? Skiljer det sig mellan olika branscher? 
 
De flesta har nog inte den här typen av processer i sin produktion. Men det är 
vanligare i vissa segment. Hos till exempel vissa underleverantörer till bilindustrin 
så kan man se den här typen av modernare processer lite oftare.  

 
2. Upplever du att de möjligheter som moderna MIG/MAG processer ger 

utnyttjas i industrin, eller finns det ett stort glapp mellan det som erbjuds 
och det som faktiskt används?  
 
Ja, det är nog ett ganska stort glapp. Vissa testar en process i någon enstaka 
applikation. Det är till exempel några företag som håller på med rörsvetsning som 
köpt in en maskin med WiseRoot och insett att man sparar tid. Men det används 
inte frekvent i deras produktion. Svetsindustrin är en konservativ bransch.  

 
a. Vad tror du glappet beror på? 

 
Man är osäkra på hur ny utrustning och nya processer kommer att 
fungera. Man frågar sig: vad ger det oss, hur skulle det fungera i det långa 
loppet och kommer vi att få problem i vår produktion?  Man tittar också på 
vad andra gör genom att ställa frågan: hur många använder processerna 
utan problem?  
Det blir ett moment 22. Innan någon börjar med en ny process så väntar 
alla på att någon annan ska börja. 

 
b. Har industrin tillräcklig kunskap för att bedöma om de bör ”satsa” på 

de nya processerna eller inte? 
 

Kunskapsnivån hos svetsande industrier varierar starkt, en del har god 
kunskap men många har det inte. En stor del av svetsande industri utgörs 
av mindre företag till exempel smidesfirmor som håller på med 
stålbyggnad och generellt sett har de inte så bra kontroll på processerna. 
Men det är stor skillnad mot en industri som Volvo Cars, som har personer 
som bara arbetar med utveckling och tillverkningsprocesser. Den stora 
massan av svetsande industri består av företag som inte har så mycket 
resurser till att bedöma det tekniska utan man måste fokusera på att 
producera. De har inte tid och råd med annat. 

 
c. Vad är de vanligaste hindren för att få företag att börja använda 

moderna MIG/MAG processer? 
 

Man har inte riktigt lyckats med att nå ut och visat på vinsterna. Nya 
processer innebär oftast en dyrare maskin. Man måste ta sig tid att ta fram 
kalkyler som visar att med tiden kan det vara lönsamt att investera i en 
dyrare maskin. Görs det inte så ser man bara att den här maskinen kostar 
30 000 och den här kostar 120 000. Vi som levererar utrustning bör nog bli 
bättre på att föra fram budskapet på ett effektivt sätt och visa på kalkyler 
som ändrar synen på det. 
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3. Vad tror du om framtiden, kommer användning av de moderna processerna 

vara som idag, öka något eller öka starkt? 
 

Jag tror att det kommer att öka något i alla fall. Det är tveksamt om det kommer 
att öka starkt. 

 
Kompletterande fråga som skickades via email: 
 

1. I vilka branscher bedömer du att de moderna MIG/MAG processerna, till 
exempel WiseRoot, WiseThin och WiseFusion, har störst 
användningspotential? 

 
Jag tror att det framför allt är inom bilindustri (underlev.) och tryckkärl man har 
störst potential. 

 
2. Din bedömning att användningspotentialen inom tryckkärl är stor, beror det 

på att särskilt höga krav ställs? 
 

Ja, jag tänker att processer som t.ex. minskar risken för bindfel är av intresse. 
Dessutom långa stumsvetsar där rotsträngen kan svetsas med MAG istället för 
TIG eller MMA ökar produktiviteten. 
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Bilaga 9: Intervju 9 
 

1. Hur ser det ut idag, använder de flesta företag moderna MIG/MAG 
processer i sin tillverkning? Skiljer det sig mellan olika branscher? 

 
Ja, det skiljer sig mellan olika branscher. Underleverantörer till bilindustrin har 
gått i bräschen. De stora bilindustrierna ställer höga krav på svetsarbetena. Det 
skall vara absolut spruttfritt. I andra branscher är det väldigt konservativt och de 
moderna processerna används inte mycket. En duktig svetsare kan utföra bra 
svetsarbete även med en enkel maskin, men maskiner med förprogrammerade 
vågformer är perfekta för personal med begränsad utbildning och erfarenhet. 
Idag har sådana maskiner funnits 10–15 år, men de används inte mycket. Många 
företag är dumsnåla. De kanske köper en maskin för 40 000 kr med helt 
manuella inställningar, i stället för att köpa en för 80 000 kr med 
förprogrammerade synergilinjer och till exempel STT eller Rapid X. Men med en 
oerfaren svetsare som har svårt att hitta rätt i inställningar fås till exempel sprut 
som kräver slipning och kvalitetsproblem som kräver att svetsarbetet måste 
göras om. Detta leder till kostnader som kunde undvikits med den dyrare 
maskinen.  

 
2. Upplever du att de möjligheter som moderna MIG/MAG processer ger 

utnyttjas i industrin, eller finns det ett stort glapp mellan det som erbjuds 
och det som faktiskt används?  
 
Det finns ett stort glapp. 

 
a. Vad tror du glappet beror på? 

 
Många företag har inte kontroll på sina processer. Om man skulle göra en 
tidsstudie av tiden för svetsarbetet och tiden som åtgår för annat arbete, 
till exempel slipning så skulle man kunna ifrågasätta processen. Men 
företagsledningar brukar inte blanda sig i sådant som fungerar, ”if it aint 
broken why fix it”. Många svetsare är konservativa. Jag har själv 
erfarenhet från ett varv på 90-talet där det var uppenbart att betydligt 
högre produktivitet hade uppnåtts om man gått över från svetsning med 
belagda elektroder (MMA) till svetsning med rörtråd. Men svetsarna själva 
vägrade. Två år senare var varvet nerlagt.  

 
b. Har industrin tillräcklig kunskap för att bedöma om de bör ”satsa” på 

de nya processerna eller inte? 
 

Det varierar starkt, men generellt är kunskapen låg. Naturligtvis finns det 
industrier som hänger med och anpassar sig. De största och främsta inom 
automotive använder fullt programmerade vågformer och till exempel 
används pulsad svetsning och Tandem där två elektroder kontrolleras, så 
de har bra kontroll på vad de håller på med. Men mindre företag med 
några 10-tals anställda har inga möjligheter att vara väl insatta. 
Byggsmide utgör en stor svetsande verksamhet i Sverige. De slipar 
mycket vilket inte är bra eftersom de får ”vita fingrar” på grund av 
vibrationer. De skulle kunna undvika mycket av detta med annan 
utrustning och andra processer.    
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c. Vad är de vanligaste hindren för att få företag att börja använda 

moderna MIG/MAG processer? 
 

Så länge det inte ställs krav så kommer ingenting att hända. Om 
exempelvis slutanvändare ställer ökade krav på underleverantörer 
avseende svetskvalité till exempel på fattningskanter och sprut, så skulle 
intresset för moderna processer öka. Det måste komma uppifrån och 
tryckas nedåt. Sen finns det sådana som trycker underifrån, som tar tag 
och ser över detta själva. Det är dessa som kommer att bli framgångsrika, 
de finns men de är få.  

 
3. Vad tror du om framtiden, kommer användning av de moderna processerna 

vara som idag, öka något eller öka starkt? 
 

Användningen av de moderna processerna måste öka, det är en 
överlevnadsfråga för företag. Många företag hur idag svårt att få tag i svetsare 
med lång erfarenhet. Om personer som kommer direkt från gymnasiet anställs, 
så blir det mycket lättare för dessa att utföra bra svetsarbete om de får maskiner 
med förprogrammerade vågformer som underlättar till exempel för sprutfri 
svetsning, rotsträngar eller tunnplåt. Svårigheten är att få parametrarna synkade 
med varandra. En person som är rätt färsk har ofta problem med detta och om 
de då ställs inför en maskin som ställer in åt dem så kan detta problem undvikas. 
Genom att använda moderna processer kan företag gå förbi problemet med att 
hitta nytt folk som har erfarenhet. Företagen bör gå över från kompetenstänk till 
processtänk. Olika leverantörer erbjuder olika kommersiella lösningar för samma 
problem. Det kan bli ett problem för kvalificering av svetsproceduren, eftersom 
proceduren blir mer eller mindre specifik för en viss kommersiell lösning.  

 
Ytterligare information 

 
I Finland har det sålts mer STT än i Sverige. Det beror på att de har haft mer folk 
som har jobbat med detta och är duktiga. (Jag frågade om det var stor skillnad 
mellan Sverige och Finland). Ja i Lincolns fall. 
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Bilaga 10: Intervju 10 
 

1. Vad jag har förstått så använder ni både MAG, TIG och laser-svetsning. 
Vilka material och godstjocklekar svetsar ni med metoderna?  

 
Vi svetsar i stort sett enbart Domex 420 MCD. Mest svetsar vi 10-12 mm 
godstjocklek, men också tunnare. Det tunnaste vi svetsar är 3,4 mm Domex 500 
MC. Då används MAG. Lasersvetsning används vid svetsning av 
blandsvetsförband mellan Domex stålen och seghärdat stål 2225.  
TIG används bara för reparation av lasersvetsar med små defekter, till exempel 
om man har fått blowout.  

 
2. Använder ni i eran tillverkning moderna MIG/MAG processer eller endast 

traditionell MIG/MAG?  
Om ja, vilka och för vilket ändamål används de moderna processerna? 
  
Vi använder MAG, inte MIG. Vi använder endast singeltråd och inte tandem/twin. 
Det är ganska konventionell MAG. I stort sett bara robotsvetsning. Ibland 
använder vi pulsning och för att få maximal prestanda används Millers Accu-
Pulse. Den fungerar dock inte överallt på grund av bland annat spaltvariationer. 
Det ska vara väldigt bra fogar utan/små spalter. Rapid Arc används också i en 
tillämpning.  

 
3. Bedömer du att det skulle vara värt för er produktion att överväga att 

använda moderna MIG/MAG processer i ökad utsträckning?  
 
Jo, självklart så är det intressant att använda nya processer för att förbättra 
prestanda men det som håller oss tillbaka är just variationer i fog, spalter och 
sånt. Men vi försöker nu utnyttja Millers Accu-Pulse.   

 
a. Finns det tillräcklig kunskap för att avgöra om de moderna MIG/MAG 

processerna är värda att satsa på eller inte? 
 

Nej, man har lite kunskap på olika håll men det är inte så att man har 
någon jättekoll på det.  

 
(Jag frågade om vad han och andra på Scania skulle behöva se från 
leverantörer för att öka sin kunskap för att kunna bedöma, finns det 
något konkret som man kan säga att jag vill att du visar mig för att 
öka kunskapen) 
 
Alla leverantörer har ju sina pulsvarianter med mera, som alltid är jättebra 
enligt leverantörerna. Vi kan inte lägga ned alltför mycket tid för att studera 
alla processer. Det skulle vara bra om det till exempel gick att ta fram en 
sammanställning över de olika processerna. Man har viss koll på de 
viktigaste till exempel Millers Accu-Pulse eftersom vi använder den men i 
övrigt är kunskapen lägre.  
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4. Används bara lasersvetsning i era robotsvetsceller? 
 

Vi använder främst robotiserad MAG svetsning. Manuell svetsning används så 
lite som möjligt vid t.ex häftning, rotning (vid stora spalter), eller då det är 
åtkomstproblem med robot. Men det är rena undantagsfall egentligen.   
 
Den dominerande svetsmetoden är MAG-svetsning. Laser-svetsning används i 
en applikation, för svetsning av axeltappar på bakaxelbryggorna. Jag skulle 
gärna implementera laser-hybrid svetsning på flera ställen i vår produktion, men 
då måste ju investeringar till och det brukar vara svårt att få ett bra businesscase 
på detta (payback). 

 
Kompletterande frågor skickades via email: 

1. Exakt när används laser? Bara vid blandsvetsförband och/eller tunna 
gods? 

Lasersvets används enbart då vi svetsar fast axeltappar på bakaxelbryggorna. 
Se ritning 1893080. (kommentar för svetsbeteckningen: metod 715 är en gammal 
beteckning. Ska numera heta 52). Godstjocklek är antingen 12,5 eller 15mm 
eftersom vi stukat upp godstjockleken från 10/12mm för att matcha axeltappen. 
 

2. Används traditionell spraybåge mest? 
 

Ja 
 

3. Gällande Millers Accu-pulse: 

a. Hur fick ni kännedom om Millers Accu-Pulse och varför började ni 
med den? 

Från Elga (ITW-welding) som tipsade om den och att vi genom att använda 
den kunde optimera svetsningen och öka framföringshastigheten 
(produktivitet) 

b. När används denna? 

Vid svetsning av bakaxelbryggor i de celler där vi har Miller-strömkällor, 
vilket är nästan alla idag. Men, en förutsättning är att spalterna inte är för 
stora, så vi använder bara accupuls där vi har bra förutsättningar för det. 
 
c. Tror du att ni kommer att använda Millers Accu-pulse mer 
framöver?  
Ja 
 
d. Exakt varför kan Millers Accu-Pulse inte alltid användas på grund 
av spalter etc? 
 
Om spalterna är för stora så skjuter man in svetsen ännu mer om 
accupulsen används eftersom vi ligger och kör med hög ström 
(trådmatning) och spänning. Det blir känsligare än vid normal spraybåge.
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Bilaga 11 Illustrationer av svetstekniska begrepp 
 
 

 
 

Horisontellt svetsläge (PA) 

 
 
 

 
 

Stående vertikalt svetsläge (PF,PG) 
 

 
 
 

Stående horisontellt svetsläge (PB) 
 

 
 

a-mått 
 



 

 

2 

 

 
Tvärsnitt genom svets och omgivande grundmaterial 

 


