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Abstract

Implementation of automated welding technology

Marte Erlien

The degree projects purpose is to explore, analyze and explain 
what quality improvements robotic welding can bring to a company’s 
operations. The study was carried out as a qualitative case study 
with an inductive approach. Together with established theories 
from TQM and change management, research of manually performed and 
automated welding technology, and requirements from ISO standards 
has been used to corroborate the requirements and changes that the 
welding company are facing. As method for data collection 
interviews, document studies and benchmarking has been conducted 
in order to analyze the possible quality improvements the company 
can achieve by changing parts of their manufacturing system from 
manually to automated welding processes. The result of the study 
shows that the company is experiencing inefficiency as a 
consequence of the workflow in the existing workshop. The company 
are at the planning stage of building av new workshop, where the 
new workshop together with implementation of automated welding 
processes can raise new opportunities and simplify the work for 
the coworkers which also can reduce safety hazards. The conclusion 
of the degree project show that the employees who will be affected 
by the implementation are aware of, and they have a positive 
attitude to the change process as they will get better knowledge 
and expertise due to courses required to operate the robot. The 
company’s management system must be revised in order to adapt to 
the new working methods. In relation to the installations that the 
company delivers, the installations may experience improved 
welding quality and the installations lead time will be reduced. 
The degree project highlights the importance of planning and that 
both the change and implementation process require structure and 
control.

Key words: business development, change management, management 
systems, total quality management, robotic welding, welding 
technology
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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte är att utforska, analysera och förklara vilka kvalitetsförbättringar 
robotsvetsning kan tillföra ett företags verksamhet. Undersökningen utfördes som en kvalitativ 
fallstudie med en induktiv ansats, vilket innebär att utifrån undersökningens datainsamling som 
ligger till grund, har lämpliga teorier och tidigare forskning och arbeten tagits fram. Teorierna 
grundar sig på förändringsledning och offensiv kvalitetsutveckling där kärnan vilar på 
hörnstensmodellen och PAV-modellen, men även teorier kring kvalitetsbristkostnader och 
processer har varit viktiga för att belysa de möjliga kvalitetsförbättringar som företaget kan uppnå 
med implementering av robotsvetsning. Tillsammans med de etablerade teorierna inom offensiv 
kvalitetsutveckling har forskning och kunskaper om både manuell och automatiserad svetsteknik 
samt krav från olika ISO-standarder tagits fram för att bättre belysa vad som krävs av ett 
svetsföretag och vilka förändringar företaget står inför. 

Datainsamlingen omfattas av intervjuer med vd och medarbetare i företaget för att etablera nuläget 
och undersöka vilka förutsättningar och krav de har till implementeringen av robotsvetsning. 
Intervjuer har även genomförts med näringslivskontoret i kommunen där företaget vill 
vidareutveckla verksamheten. En leverantör av robotsvetsar har också valts ut för intervjuer för att 
bättre analysera vilka kvalitetsförbättringar som kan uppnås med att gå från manuell till 
automatiserade svetsmetoder. I tillägg till intervjuer har benchmarking genomförts hos ett annat 
svetsföretag som använder svetsrobot i produktionen.  

Resultatet från studien visar att företaget upplever ineffektivitet som orsak av svåra arbetsflöden i 
den befintliga verkstaden. Företaget kommer inom kort tid att flytta tillverkningen som omfattas 
av prefabricering av rörinstallationer till en ny, egen verkstad som ger möjligheter för att 
implementera ny teknik som kan förenkla arbetsvardagen för medarbetarna som innebär mindre 
säkerhetsrisker. Slutsatserna i examensarbetet visar att medarbetarna som påverkas av 
implementeringen känner till, och är positiva till förändringen vilket förenklar processen. Under 
förändringsprocessen kommer medarbetarnas kompetens och kunskaper utökas med utbildning. 
Företagets ledningssystem måste revideras för att anpassas till nya arbetssätt och utifrån 
erfarenheter från tidigare forskning och arbeten kommer svetskvaliteten att förbättras och ledtider 
vid prefabricering kommer att reduceras för företaget. Examensarbetet synliggör vikten av 
noggrann planering och styrning av förändringsprocessen. 

Nyckelord: förändringsledning, ledningssystem, kvalitetsbristkostnader, offensiv 
kvalitetsutveckling, robotsvetsning, svetsteknik, verksamhetsutveckling 



Förord 
Examensarbetet är det avslutande projektet inom industriell teknik i kandidatutbildning Ledarskap-
Kvalitet-Förbättring vid Uppsala Universitet, Campus Gotland. Examensarbetet har genomförts 
hos ett mindre svetsföretag som utför installationer i hela Sverige. Jag vill först rikta ett stort tack 
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Jag vill även rikta ett stort tack till ämnesgranskaren, Magnus Larsson, vid Uppsala Universitet 
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till sist examensarbetet. 
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1. Introduktion
Den inledande delen ger en introduktion av ämnet för examensrapporten, där inledningen 
behandlar teori som visar inriktningen för arbetet med examensrapporten samt 
bakgrundsinformation om den studerande organisationen presenteras. Vidare presenteras 
problembeskrivning, syfte och frågeställningar samt studiens avgränsningar. 

1.1 Inledning 
De företag som har arbetat på ett innovativt och systematiskt sätt med kvalitet och 
kvalitetsutveckling, har ofta nått stora framgångar på marknaden, lägre 
verksamhetskostnader och tar raskare fram nya produkter enligt Bergman och Klefsjö (2012, 
s. 19). Företagens framgångar beror på genomgripande förändringar inom företagen där olika
aspekter, i egenskap av principer, arbetssätt och verktyg, är integrerade till en förtagsunik
helhet. Framgångar nås om företagets principer särskilt bygger på värderingar om kundfokus,
ständiga förbättringar och delaktighet (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 20). Företaget som
studeras grundades 1996, och är ett rör- och svetsföretag som är verksamma i hela Sverige.
Företagets kärnverksamhet är smalt nischat med inriktning på rörinstallationer till
pannanläggningar, ånganläggningar samt kylhallar. Företaget utför även mindre
underhållsarbeten till energibolag och processarbeten för ett livsmedelsföretag. Företagets
organisation är liten, och har på tre år växt från tio till 17 medarbetare, varav två ägare som
är aktiva verksamhetsledare med varsitt kärnverksamhetsområde.

De externa kraven från kunder och intressenter ökar ständigt, vilket medför att företagen 
ständigt måste arbeta med att förbättra kvaliteten på produkter, tjänster och erbjudanden samt 
företagets processer (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46). Till följd av gynnsam 
marknadsutveckling och högkonjunktur, samt större fokus på hållbar utveckling där 
miljöfrågor är den största påverkande orsaken, har företaget påbörjat processen med att bygga 
en ny verkstad för att vara bättre rustat att hantera ökad orderingång, och utförandet av 
leveranserna till kunderna på bättre sätt. Bergman och Klefsjö (2012, s. 46) menar att 
grundregeln för kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att uppnå bättre output i 
form av bättre produkter med högre kundvärde som samtidigt kräver mindre resursåtgång. 
Inom svensk industri går teknikutvecklingen fort, och automatisering av 
tillverkningsprocesser kommer att vara en nödvändighet i framtiden för att fortsätta att vara 
konkurrenskraftig. Brist på arbetskraft, kostnader relaterade till kvalitet, och utbudet av 
automatiseringslösningar är ytterligare drivkrafter till varför allt fler företag önskar att 
automatisera produktion och tillverkning. 

1.2 Problembeskrivning 
För att åstadkomma bättre output med bättre kundvärde som kräver mindre resursåtgång 
krävs förändringar. Företaget har tidigare inte haft möjligheter till att prefabricera i större 
skala i egen verkstad innan leverans till kundernas anläggningsplatser vilket har påverkat 
verksamhetens arbetsflöden samt kostnadseffektiviteten. I samband med den nya verkstaden 
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har företaget ett önskemål om att investera i robotsvetsteknik som kan möjliggöra 
prefabricering i större omfattning. Robotsvetsteknik innebär förändringar för företagets 
verksamhet som handlar om att balansera behovet av att tillgodose deras dagliga drift med 
behovet av innovationer och anpassning till nya krav från både kunder och myndigheter, och 
övriga intressenter (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 357). Utvecklingen av 
produktionsteknik gör det möjligt för företag att rationalisera, automatisera och robotisera en 
allt större andel i produktionen, och i dagens marknad måste företag ständigt leta efter bättre 
lösningar så produktionen kan göras snabbare, billigare och med bättre kvalitet för att skapa 
konkurrensfördelar (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 356). Faktorer som styr användningen 
av robotar beror på användbarheten, effektiviteten och lönsamheten i den givna situationen 
för företaget, men även krav på kvalitet och leveransförmåga är viktiga faktorer. Robotar 
säkerställer lika och jämn kvalitet och hög flexibilitet med hänsyn till produktvarianter och 
löpande förändringar, där bland annat standardisering möjliggör att företag arbetar efter 
gemensamma normer vid tillverkning och produktion (Bolmsjö, 2006, ss. 52–53). I dagens 
utveckling med ständigt ökat fokus på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kostnader i branschen 
samt att det är svårt att rekrytera svetskunniga medarbetare är det önskvärt att kartlägga hur 
företaget utifrån sina förutsättningar i nuläget kan implementera robotsvetsteknik i sin 
verksamhet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Problembeskrivningen leder följaktligen till att syftet med examensarbetet är att utforska, 
analysera och förklara vilka kvalitetsförbättringar robotsvetsning kan tillföra företagets 
verksamhet. De frågeställningar som examensarbetet avser besvara är: 

1) Hur kommer förändringsprocessen med implementering av robotsvetsning att 
påverka företagets medarbetare? 

2) Hur kan implementering av robotsvetsteknik förbättra företagets arbetssätt och 
kvalitetsledningssystem? 

3) Vilka kvalitetsförbättringar kan robotsvetsning tillföra företagets produkter och 
kunder? 

4) Hur bör företaget genomföra implementeringen av robotsvetsning? 

1.4 Avgränsningar  
Avgränsningar som görs för examensarbetet omfattar att analysera nuläget hos företaget och 
hur implementering av robotsvetsteknik ska ske på bästa sätt i företagets framtida verkstad, 
avgränsningen tar inte hänsyn till byggprocessen av verkstaden eller ekonomiska kalkyler då 
utförandet sker inom ramen för examensarbetet i industriell teknik. Examensarbetet avslutas 
med att presentera en implementeringsplan, det vill säga att examensarbetet inte innefattar 
implementering och uppföljning.  
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2. Teori 

Kapitlet presenterar teorier och tidigare forskning om förändringsledning och 
verksamhetsutveckling med bas i offensiv kvalitetsutveckling för hur ett företag eller en del 
av en organisation kan arbeta för att implementera ny teknik i sin verksamhet. Teorikapitlet 
avslutas med svetsteknik och standarder som relateras till svetsföretag. 

2.1 Den teoretiska bakgrunden 
Det teoretiska ramverket utgår från rapportens frågeställningar och behandlar beskrivningar 
och förklaringar framträdande för det studerande företaget och deras förändringsprocess. Det 
teoretiska ramverket består av förändringsledning och verksamhetsutveckling, ledarskap för 
kvalitet och ledningssystem, processer, samt grunderna för svetsteknik och robotsvetsning. 
Grunden för teorierna ligger i en av hörnstensmodellens principer om att ständigt arbeta med 
förbättringar som kopplas till PDSA-modellen.    

2.1.1 Förändringsledning och verksamhetsutveckling 
Förändringar innebär att ett givet fenomen förändras från ett ursprungsläge till ett nytt läge. 
Förändringar kan skilja mellan små, medelstora och stora, radikala, förändringar enligt 
Forslund (2013, s. 326), där små förändringar är enkla att hantera och kräver mindre insatser 
från ledningen. Dess större förändringar ju mer involverande och delaktiga bör ledningen 
vara på grund av förändringens komplexitet. Förändringar kan skilja sig åt i dess innehåll, 
och Forslund (2013, s. 327) tar sig an fem olika typer förändringar: 

- Personella förändringar som relateras till HR, exempelvis anställningsförhållanden, 
ansvar och befogenheter. 

- Strukturella förändringar relateras också till HR med rapporteringslinjer, 
arbetsfördelning och till exempel organisationsstruktur. 

- Systemförändringar tar sig an förändringar i systemen i företaget, exempelvis byten 
från manuella till automatiserade system och arbetssätt samt generella byten system 
som datorprogram. 

- Kulturförändringar innebär förändringar av värderingar och hur företaget förhåller 
sig internt till varandra samt gentemot omvärlden. 

- Mål- och strategiförändringar där mål och strategier tas bort, kompletteras eller 
förändras. 

Lika som att innehållet i förändringarna kan variera, kan även orsakerna till förändring skilja 
sig åt. Vad eller vem som initierar behovet till förändring kan komma från interna och/eller 
externa källor. Från de interna källorna är det antingen ledningen, medarbetarna eller en 
naturlig utveckling som är källan. Medan för de externa källorna är det kunderna, 
konkurrenterna eller andra orsaker i omvärlden vilket kan innebära förändringar i exempelvis 
marknadsekonomin eller politiska beslut som medför att företaget måste göra förändringar i 
sin verksamhet (Forslund, 2013 ss. 327 – 328). Att omvärlden förändras är givet, och företag 
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måste förhålla sig till förändringar i omvärlden gällande ekonomiska, teknologiska, 
marknadsmässiga och demografiska förändringar (Grafström, Jonsson, Stig och Strannegård, 
2017, s. 479). 

Idag utgås det ifrån att allt är i ständig rörelse vilket gör att företagen ständigt måste arbeta 
med förändringar och förbättringar (Forslund, 2013, s. 353). Sveningsson och Sörgärde 
(2014, s. 38) skiljer mellan planerade och framväxande förändringar, där planerade 
förändringar utvecklas genom analyser och planer för implementering, medan framväxande 
förändringar kan te sig som ett resultat av lokala och mer ad hoc-orienterade anpassningar 
till utvecklingen i företagets omgivning. Normen för planerade förändringar är att de 
genomförs efter ett mål om vad som skall åstadkommas med förändringen (Sveningsson och 
Sörgärde, 2014, s. 39). Enligt Forslund (2013, s. 329) behöver företagen arbeta rationellt med 
förändringsarbetet för att lyckas, och en bra början är att använda sig av en systematisk 
förändringsmodell med tydliga steg för arbetet med förändringsprocessen.  

Kurt Lewin (1948;1951) anses vara organisationsutvecklings-traditionens grundare. 
Organisationsutveckling (OD) är ett samlingsbegrepp för de olika framtagna modeller och 
resonemang om hur planerad organisationsförändring kan åstadkommas (Sveningsson och 
Sörgärde, 2014, s. 81), och baseras på demokratiska värderingar som skyddar medarbetarnas 
förändringsprocesser. Det föreligger en föreställning om att deltagande utveckling inte bara 
är möjlig, utan också bra (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 374). Utgångspunkten för 
organisationsutveckling är att skapa förutsättningar för förändringar, där det fokuseras först 
och främst på att ändra inställningar och uppfattningar  genom kulturförändring (Jacobsen 
och Thorsvik, 2014, s. 375). Det finns diskussioner om det verkligen är Lewin som har 
etablerat trefas-modellen som den presenteras idag (Cummings, Bridgeman och Brown, 
2016, ss. 38–39) där Lewin (1948;1951) beskrev tre faser som alla organisationsförändringar 
måste genomgå – se figur 1. 

 
Figur 1: De tre grundläggande faserna i en organisationsutvecklingsprocess (Lewin, 1948). 

Förändring är nödvändigt för en organisation i växt, eller för att ett företag ska växa. Eftersom 
förändringens ändamål kan var okänd för medarbetarna, kan det skapa osäkerhet samt att de 
kan känna oro för sitt eget värde, förmågor och kompetens, och med detta kan det finnas risk 
för att medarbetarna inte stödjer förändringen om de inte blir överbevisad om att det är det 
bästa för företaget. En nödvändig åtgärd för att undvika att medarbetarna inte stödjer 
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processen är att hålla dem motiverade, vilket ställer höga krav på ledningen (Hussain et al., 
2018, ss. 123–124). I figur 2 ses en ytterligare visualisering, och vidareutveckling av Lewin’s 
tre förändringsfaser hämtad från Hussain, Lei, Akram, Haider, Hussain och Ali’s (2016, s. 
126) artikel som kritiskt analyserar ledarskapet och medarbetarnas delaktighet vid 
organisationsförändringar.  

 
Figur 2: De olika stegen i förändringsprocessen inspirerad av Hussain et al. (2018, s. 126). 

Upptiningsfasen. Eftersom världen ändras snabbt, medför det att företag och organisationer 
också måste ändras snabbt för att överleva, och det finns då två olika typer förändringar som 
träder i kraft inom en organisation; reaktiva och proaktiva förändringar (Hussain, et al., 2018, 
s. 124). Reaktiva förändringar handlar om att agera utifrån omvärlden för att överleva, medan 
en proaktiv förändring sker när ett företag tar ett aktivt beslut om förändring. En proaktiv 
förändring påverkas av företagets makt, kultur och politik och dessa aspekter avgör hur 
förändringsbenägen företaget är (Hussain, et al., 2018, s. 124). Upptiningsfasen, ska skapa 
motivation för förändring genom att etablera en föreställning om att den existerande 
situationen inte är bra och att förändringar måste genomföras, men upptiningsfasen ska även 
skapa psykologisk trygghet, där ledningen antingen försöker reducera fruktan och ovilja mot 
förändring eller påpekar vad som inte ska förändras – vad som ska förbli stabilt (Jacobsen 
och Thorsvik, 2014, s. 375). 

Förändringsfasen. För att komma över eventuella hinder och motstånd från medarbetarna 
under förändringsprocessen finns det fyra element som främjar medarbetarnas medverkan; 
makt, information, kunskap och färdigheter samt belöningar (Hussain, et al., 2018, s. 124). 
Genom att låta medarbetarna delta i processen skapas det möjligheter för att reducera 
motstånd och en mer effektiv process där medarbetarna deltar och engagerar sig. Ledningen 
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skall se till att stödja medarbetarna genom processen efter att de har lämnat nuläget, 
upptiningsfasen, med utbildning, kommunikation och känslostöd (Hussain, et al., 2018, s. 
124). Ledningen får bäst genomslagskraft med att främja förändringen genom att vara 
engagerade och transparanta gentemot medarbetarna, då detta främjar medarbetarnas 
engagemang och effektivitet både för sina arbetsuppgifter och för organisationen som helhet. 
Genom att involvera medarbetarna visar forskningen att de blir positivt inställda till 
förändringen vilket förbättrar möjligheterna för medarbetarnas acceptans för en förändring. 
Med att tilldela medarbetare myndighet och ansvar utökas möjligheterna för förändringen 
ytterligare då de får möjlighet att engagera sig och känna medägarskap till processen 
(Hussain, et al., 2018, s. 124).  

Nyckelrollen i ledarskapet ligger i att motivera för förändringen, skapa en vision, utveckla 
stöd, hantera övergången och upprätthålla drivkraften (Hussain, et al., 2018, s. 125). Jansson 
och Ljung (2011, s. 245) har definierad ledarskap som en process där en individ påverkar 
andra individer att agera i en speciell riktning. Det blir viktigt för ledningen att bygga goda 
relationer med medarbetarna och använda sitt inflytande på dem (Hussain, et al., 2018, s. 
125). Medarbetarna behöver att få förklarat för sig varför förändringen ska ske och vilka 
effekter som påverkar företaget som helhet, och medarbetarna som individer. De behöver 
även tid till att förstå förändringen (Hussain et al., 2018, s. 125; Jacobsen och Thorsvik, 2014, 
s. 375).  

Återfrysningsfasen. När medarbetarna har accepterat förändringen är företaget klar att 
”återfrysas” vilket innebär aktivitetsplanering, planering för engagemang och planera 
ledningsstrukturer som även inkluderar att de vidtagna åtgärderna stabiliseras och nya rutiner 
etableras (Hussain et al., 2018, s. 125; Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 375).  

2.1.2 Kvalitetsutveckling 
Bergman och Klefsjö (2012, s. 24) har definierat kvalitet som ”Kvaliteten på en produkt är 
dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar”. 
Under termen offensiv kvalitetsutveckling (TQM – Total Quality Management) handlar det 
om att ständigt arbeta med att aktivt förebygga, förändra och förbättra, och inte reparera och 
kontrollera. Målet med TQM är att skapa ökad extern och intern kundtillfredsställelse med 
lägre resursåtgång. Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling bygger på ledningens 
engagemang för kvalitetsfrågor. Med det engagerade ledarskapet som grund kan ett 
framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling byggas upp enligt Bergman och Klefsjö (2012, 
s. 39), som vilar på värderingarna om att arbeta med processer, arbeta ständigt med 
förbättringar, basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för delaktighet, och det viktigaste, 
sätt kunderna i centrum – som utgör hörstensmodellen i figur 3. 
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Figur 3: Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40). 

Offensiv kvalitetsutveckling omfattas inte enbart av värderingar, den stöds också av 
arbetssätt och verktyg, som skapar ett ledningssystem (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 422). 
Arbetssätten och verktygen behövs för att stödja värderingarna i organisationen så de blir en 
del av organisationskulturen. I figur 4 ges ett exempel från Bergman och Klefsjö (2012, s. 
423) på hur värderingar, verktyg och arbetssätt interagerar med varandra, och skapar ett 
ledningssystem. Bergman och Klefsjö (2012, s. 429) menar att systemet med värderingar, 
arbetssätt och verktyg för offensiv kvalitetsutveckling är lika användbart i både små och stora 
organisationer, och att en framgångsrik kultur kan skapas med värderingarna i 
hörnstensmodellen som bas. Däremot menar de att alla arbetssätt och verktyg inte passar i 
alla organisationer. Valet av arbetssätt och verktyg är beroende av mognadsnivå och 
organisationsstorlek (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 429).  

 
Figur 4: Offensiv kvalitetsutveckling inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, s. 423). 
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Isaksson (2018, s. 6) har valt att döpa om värderingar till överenskomna principer som ger 
uttryck för hur man skall agera i en organisation. Arbetssätt definieras av Isaksson (2018, s. 
7) som ”hur man jobbar”, och som bör vara beskrivet eller överenskommet och enhetligt. 
Verktygen ska stödja de olika arbetssätten och kan omfattas av processmodeller, 
kvalitetsverktyg, olika mallar med mera.  

2.1.3 Processer 
Bergman och Klefsjös definition (2012, s. 457) av en process är att ”en process är ett nätverk 
av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller 
intern kund”. Processer handlar till stor del om koordination mellan människor; deras 
samverkan och kompetenser enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 457). Processer 
karaktäriseras av att de har en början och en slut, en kund och en leverantör, och består av ett 
nätverk av ingående aktiviteter som producerar ett värdeskapande resultat som upprepas 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 457). I figur 5 visas en generisk processbaserad systemmodell 
som visar att det förekommer en ständig interaktion mellan de olika typerna av processer 
(Isaksson, 2018, s. 20). Det nätverk av processer som finns i ett företag kan delas upp i tre 
olika typer (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 458): 

- Syftet med ledningsprocesser är att besluta om organisationens mål och strategier 
samt stödja förbättringar av organisationens övriga processer. 

- Huvudprocesser ska uppfylla den externa kundens eller intressenten behov, samt 
förädla de produkter som organisationen erbjuder. 

- Stödprocessernas syfte är att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna. 

Det är kundens/intressentens behov eller krav som startar processen med input, där input 
omfattas av material och information medan output är den levererade tjänsten eller 
produkten. Efter output i figur 5 ses outcome som är kund- och annan 
intressenttillfredsställelse av den levererade tjänsten eller produkten. Resurser behövs och är 
en förutsättning för att processen skall fungera, och kan anses som möjliggörare. Resurserna 
tydliggörs i tabell 1. Drivers/drivkrafter kan vara både interna och externa och kan ses som 
en funktion av det tryck som intressenter och konkurrenter utsätter organisationen för 
(Isaksson, 2018, s. 56) 

Fördelar med att genomföra en processkartläggning enligt Isaksson (2018, s. 18) är att alla 
får en gemensam bild av verksamheten där processer tydliggör det interna kund-
leverantörsförhållandet som skapar en helhetssyn på verksamheten. Detta skapar bättre 
samarbete samt att det skapar fokus på den externa kunden. 
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Figur 5: Generisk processbaserad systemmodell (PBSM) inspirerad av Isaksson och 
Garvare (2003, s. 651) och Isaksson (2018, s. 19). 
 
 
Tabell 1:  
10M – checklista för generiska resurser (Isaksson, 2018, s. 18) 

10 M Checklista resurser 

Management Nivå av mognad för överenskomna principer (värderingar), 
organisationskultur 

Metod Organisationsmodell, kompetensprofiler, arbetsmetoder, ledningssystem, 
processorientering och processmognad 

Människa Kompetens i förhållande till profil, efterlevnad av överenskomna principer 

Mätning Mognad av mätsystem – mäts rätt saker på rätt sätt och förmedlas 
informationen till dem som behöver den? 

Maskin Nivå på utrustning och lokaler i förhållande till krav 

Material Styrning av input och förvaltning av resursen 

Miljö Arbetsmiljö fysiskt och psykiskt 

Marknad Intressenter, kundbas och efterfrågan 

Medel Medel för investeringar och förbättringar 

Mission Affärsidé/verksamhetsidé (mening, syfte med verksamheten/processen), 
visioner, mål, policy och strategier för verksamhetsutveckling 
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Genom att använda PBSM och bryta ner de olika processerna i delprocesser kan avvikelser 
och fel hittas och analyseras. Innebörden av TQM är att det har blivit ett större fokus på 
kvalitetsbristkostnader som Juran (1989; citerad i Sörqvist, 2001, s. 30) har definierat som 
”de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika 
verksamhetsprocesser vore fullkomliga”. Ett företags kvalitetsbristkostnader kan delas in i 
fyra kategorier; förebyggande kostnader, kontrollkostnader, externa kostnader och interna 
kostnader. Genom att satsa på förebyggande kostnader, som inte skall ses som 
kvalitetsbristkostnader, kan de totala kvalitetsbristkostnaderna minskas enligt Sörqvist 
(2001, s. 35). Kontrollkostnader är de kostnader som kommer till följd av att kontrollera att 
rätt kvalitet levereras i alla led, såsom inspektioner, övervakning och revisioner. Sörqvist 
(2001, s. 37) definierar interna felkostnader som ”förluster orsakade av avvikelse från önskad 
kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till extern kund”, som exemplifieras med omarbete, 
kassationer, förseningar, ineffektivitet, omkontroll och värdeminskning. Den sista kategorien 
av kvalitetsbristkostnader, externa felkostnader har definierats som ”förluster orsakade av 
avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks efter leverans till extern kund” och 
omfattas av bland annat reklamationer, garantier, återkallanden, rabatter, förlorade intäkter, 
badwill, böter och viten (Sörqvist, 2001, s. 37).  

Sörqvist (2001, s. 43) hänvisar till och menar att kvalitetsbristkostnaderna är i 
storleksordningen 10 – 30 procent av en verksamhets omsättning. Ett möjligt sätt att förbättra 
eller förändra verksamheten är genom Reengineering för att hitta nya och bättre angreppssätt 
och processer. Ett skäl att genomföra reengineering är att utveckling i form av exempelvis 
kundkrav och teknik går allt snabbare, där den tekniska omvärlden har direkt betydelse för 
ett företags effektivitet och produktivitet (Sörqvist, 2001, s. 118; Jacobsen och Thorsvik, 
2014, s. 187). Reengineering är inte en ersättning för kontinuerligt förbättringsarbete, men 
ett komplement som skall användas där det är lämpligt. Reengineeringsarbetet utgörs av en 
modell som omfattas av fem fasar: förankring, nulägesanalys, design, implementering och 
styrning (Sörqvist, 2001, s. 118). Förankringsfasen handlar om att ledningen får stöd för 
förändringen där de visar varför förändringen behövs. Nulägesanalysen bör utföras där 
processer kartläggs och analyseras för att ta fram kunskap om hur arbetet hittills har bedrivits. 
Fokuset under nulägesanalysen vilar på kunderna samt vad som sker i verksamheten och 
varför detta sker, men även kraven på processen ska fastställas och vilka input och output 
processen ger och kräver. Genom att skapa nya och bättre processer och angreppssätt i 
verksamheten kan övriga processer anpassas till dessa för att skapa maximal kundorientering 
enligt Sörqvist (2001, s. 119). Det finns två olika sätt att utföra reengineering; helt nya 
processer kan skapas där de befintliga processerna omstruktureras, eller de befintliga 
processtegen överförs till en ny struktur. Under arbetet i designfasen är det lämpligt att utföra 
studier av konkurrenter, bedriva benchmarking och vara lyhörd för de möjligheter som ny 
teknik kan medföra. För att lyckas med implementeringen måste ledningen skapa delaktighet 
bland personalen som kan generera att de stöttar och försvarar förändringen, men det är även 
viktigt att ledningen kommunicerar ut framgångarna av förändringen (Sörqvist, 2001, s. 122). 
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När förändringen är genomförd införs kriterier för styrning genom exempelvis ett 
kvalitetssystem som uppdateras med förändringarna där de nya processerna kartläggs i detalj. 
Revisioner bör utföras för att säkerställa förbättringen och att avvikelser kan korrigeras 
snabbt (Sörqvist, 2001, s. 122). 

2.1.4 Ledningssystem 
I ISO 9000:2015 har begreppet kvalitetsledningssystem förklarats med att det består av 
aktiviteter genom att organisationen har identifierat sina mål och bestämt vilka processer och 
resurser som krävs för att uppnå ett givet resultat. ISO 9000:2015 påpekar att de 
organisationer som fokuserar på kvalitet främjar organisationskultur där beteenden, attityder, 
aktiviteter och processer får värde genom att organisationen uppfyller behov och 
förväntningar hos kunder och andra relevanta intressenter. Kvaliteten på produkterna och 
tjänsterna som en organisation levererar avgörs dels av förmågan att tillfredsställa kunderna, 
dels av påverkan på relevanta intressenter. Kvaliteten innefattar dock inte enbart funktion 
och prestanda, men även det upplevda värdet och nyttan för kunden (Swedish Standards 
Institute, 2015b). Det är idag vanligt att kunder ställer krav på leverantörernas 
kvalitetsledningssystem, och kvalitetsledningssystemet är den del av en organisations 
ledningssystem som inriktar sig på att uppnå kvalitetsmål som fordras för att uppfylla 
intressenternas krav (Sandholm, 2001, s. 164; Bergman och Klefsjö, 2012, s. 510). Många 
organisationer inför ett formellt kvalitetsledningssystem när de funnit att deras kunder vill 
försäkra sig om att de produkter och tjänster de avser att köpa eller anskaffa ska uppfylla 
deras kvalitetskrav. Kunderna söker således efter förtroende som kan ges av en organisation 
som erbjuder produkter och tjänster efter exempelvis kraven i ISO 9001 (Swedish Standards 
Institute, 2016, s. 11).  

ISO 9000-serien bygger på sju principer för kvalitetsledning, som framgår av figur 6 
(Swedish Standards Institute, 2015b): 

1. Kundfokus för att uppfylla kundkrav och för att sträva efter att överträffa kundernas 
förväntningar. Med fokus på kunderna ska de ge förbättrad värde för kunderna, ökad 
kundtillfredsställelse, förbättrad kundlojalitet och trovärdighet, fler återkommande 
uppdrag, utökad kundbas och ökade intäkter och större marknadsandel. 

2. Med fokus på ledarskapet skapar det en samsyn i fråga om organisationens syfte och 
inriktning och ger förutsättningar för medarbetarnas delaktighet som medför bättre 
effektivitet och samordning av strategier, policyer, processer och resurser så 
organisationen kan nå sina mål. 

3. Med kompetenta och engagerade medarbetare som innehar befogenheter kan 
organisationen förbättra sin förmåga att skapa och leverera mervärde. Medarbetarna 
ska respekteras och involveras på alla nivåer där belöning, utveckling, befogenhet 
och ökad kompetens är aspekter som kan engagera medarbetarna i att nå 
organisationens kvalitetsmål. 
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4. När verksamheten uppfattas och hanteras som samverkande processer skapas stabila 
och förutsägbara resultat. Genom att skapa förståelse för de samverkande processerna 
i kvalitetsledningssystemet gör att organisationen kan optimera systemet och dess 
prestanda. 

5. Genom att fokusera på förbättringar skapas framgångsrika organisationer, vilket är 
avgörande för att en organisation ska bibehålla sin prestationsnivå så att den kan 
reagera på förändringar i både interna och externa förhållanden och således skapa nya 
möjligheter. 

6. Att basera beslut på fakta genom analys och utvärdering av data och information leder 
till önskade resultat.  

7. För att uppnå hållbar framgång måste organisationer hantera sina relationer till 
intressenter väl eftersom intressenterna påverkar en organisations resultat.  

 

 

  

Figur 6: Beskrivning av hur ISO 9001 och dess krav passar in i PDSA-cykeln inspirerad av 
Swedish Standards Institute (2015a) 
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ISO 9001:2015 har ett tydligt processinriktningsfokus som innebär att processer och dess 
samverkan definieras och hanteras systematiskt, så de önskade resultaten blir enligt 
organisationens kvalitetspolicy och att den strategiska inriktningen uppnås. Genom att 
använda PDSA-cykeln som fokuserar på riskbaserat tänkande kan processerna och systemet 
som helhet hanteras så att möjligheter utnyttjas och oönskade resultat förebyggas (Swedish 
Standards Institute, 2015a). PDSA är en akronym för Plan-Do-Study-Act, och är en 
förbättringscykel som syftar till att ständigt arbeta med förbättringar, som arbetet med ISO 
9001 förespråkar. På grund av ökande externa kundkrav och intressentkrav gällande kvalitet 
måste företagen ständigt försöka förbättra kvaliteten på produkter och tjänster samt deras 
processer (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46). PDSA-cykeln handlar om att planera 
förbättringar baserat på faktaunderlag som sedan ger grundlag för att genomföra åtgärder så 
att åtgärderna och dess effekter studeras. Till sist ska företaget ta lärdom av 
förbättringsarbetet (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 228–229). Även om en förbättring är 
genomfört med succé, så måste företaget fortsätta förbättringsarbetet för att erhålla den 
kvalitet som kunder och intressenter kräver även i framtiden.  

Standarderna i ISO 3834-serien är tillämpbara för alla typer av svetsade produkter och 
behandlar aktiviteter som kan påverka den färdiga produktens kvalitet (Kihlander, 2012, s. 
9). Standarderna är inriktade på svetsproduktion och är inte fullständiga standarder för 
kvalitetsledningssystem som kan ersätta exempelvis ISO 9001:2015. Däremot är de ett 
verktyg för tillverkare som har för avsikt att implementera ett kvalitetsledningssystem enligt 
ISO 9001, i ett företag med svetsproduktion (Kihlander, 2012, s. 9). ISO 3834 består av fem 
delar:  

- ISO 3834–1: Kriterier för val och tillämpning av lämplig nivå för kvalitetskrav 
- ISO 3834–2: Omfattande kvalitetskrav  
- ISO 3834–3: Normala kvalitetskrav 
- ISO 3834–4: Enkla kvalitetskrav 
- ISO 3834–5: Referenser till ISO-standard, nödvändig för att hävda överensstämmelse 

med ISO 3834–2, -3 eller -4. 

Standarderna i ISO 3834-serien baserar sig på branschpraxis och erfarenhet inom området 
och är i dag internationellt erkända och etablerade standarder. De tre kravnivåerna utgör ett 
bra fundament för att skapa verksamma rutiner för kvalitetsstyrning (Kihlander, 2012, s. 11). 
Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser standardernas 
krav skapas ett kvalitetssystem. Rutinerna ska dokumenteras i rutinbeskrivningar och 
arbetsinstruktioner, där de i ett mindre företag kan samlas i en kvalitetshandbok (Kihlander, 
2012, s. 31). Syftet med att dokumentera rutinbeskrivningarna/instruktionerna är att 
säkerställa ett genomtänkt och likformigt arbetsförfarande, säkerställa att kraven i tillämplig 
standard tillgodoses och klarlägga ansvar för uppgifter och aktiviteter, (Kihlander, 2012, s. 
32). I de fall ISO 3834 tillämpas utan tillämpning av ISO 9001:2015, rekommenderas det att 
ta hänsyn till vissa delar i ISO 9001, särskilt när det handlar om dokumentstyrning. I 
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svetsande verksamheter och inom ramen för ISO 3834 genereras en hel del dokument, såsom 
rutinbeskrivningar, svetsdatablad, arbetsinstruktioner, provningsrapporter, 
svetsarprövningsintyg, WPQR (Kihlander, 2012, s. 31). I bilaga 1 finns en översikt över 
kriterier som kan hjälpa företag att välja rätt tillämpningsområde vid implementering av ISO 
3834.  

2.1.5 Svetsteknik 
Svetsteknik 
Svetsning är ett tillvägagångssätt för att sammanfoga två arbetsstycken. Sammanfogningen 
sker, med eller utan tillsatsmaterial, genom uppvärmning  till lokal smältning, plastisk lokal  
flytning eller genom atomär diffusion (Björklund, Gustafsson, Hågeryd och Rundqvist, 2015, 
s. 631). En grov indelning kan göras för de olika svetsmetoder i enlighet med figur 7; 
smältsvetsmetoder och trycksvetsmetoder. Vid trycksvetsning utnyttjas tryck för att utföra 
svetsen, med eller utan värme. Vid smältsvetsning upphettas fogytorna till smälttemperatur, 
varefter de smälts samman med eller utan tillsatsmaterial (Weman, 2016, s. 20).   

 
Figur 7: Schematisk överblick över de vanligaste svetsmetoderna (Weman, 2016, s. 21). 
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Vid val av svetsmetod ska det tas hänsyn till de olika svetsmetodernas möjligheter att 
producera en bestämd kvalitet till det lägsta priset. Det finns olika aspekter som man måste 
ta hänsyn till, som exempelvis typ av grundmaterial, åtkomlighet, miljö, tillgänglig 
utrustning, svetsarens kunskaper, ekonomi och krav på kvalitet, produktivitet och 
driftsäkerhet enligt Weman (2016, s. 30).  

Svetsning är ett traditionellt industrihantverk som ställer krav på yrkesteoretisk kunskap, 
hantverksskicklighet och idag förmågan att kunna styra avancerad automatiserad utrustning. 
Ökade kvalitetskrav har inneburit att kraven på teoretiska kunskaper ökar, där svetsarna ska 
förstå hur material med olika legeringar och dess struktur påverkas av värmebehandling och 
hur de ska använda styrande dokument kring svetsarbete. Att arbeta som svetsare innebär 
även att de ska kunna regler för arbetsmiljö och skyddsutrustning (Dahl, 2017, s. 46). 
Svetsare utsätts för olika hälsorisker i deras arbete. Rök och gaser, och UV-strålning, 
svetsblänk (inflammation i ögats hornhinna), statiska belastningar och de kan även utsättas 
för sprut som bildas (Weman, 2016, ss.129–133; Epping och Zhang, 2018, s. 3). Vid 
användning av belagda elektroder (MMA) fås större rökutveckling än vid exempelvis 
MIG/MAG-svetsning. Röken utgörs av fasta luftburna partiklar från metalloxider från 
elektrod och från eventuell ytbeläggning på plåt/rör (Weman, 2016, s. 129). Normala 
skyddsåtgärder är god ventilation och friskluftsmask, som är en särskild hjälm med inbyggd 
tillförsel av ren luft. Speciella skyddsglas används för ögonen och all hud måste skyddas 
genom heltäckande klädsel (Weman, 2016, ss. 130–131;140). Epping och Zhang (2018, s. 
13) har tagit fram data som visar att risker relaterade till hälsa och säkerhet vid manuell 
svetsning är 12,89 gånger högre än vid robotsvetsning. Huvudorsaken till detta är att vid 
robotsvetsning står svetsoperatören längre ifrån svetsutrustningen än vid manuell svetsning. 

Utveckling av svetstekniken 
Sammanfogande stålkonstruktioner finns överallt i vår omgivning, och det är kostsamt, 
avancerat och ibland omöjligt att i efterhand rätta till felaktigt utförda svetsskarvar. Svetsning 
som process måste kvalitetstyras från ritningsunderlag till slutkontroll eftersom fel kan 
innebära kostsamma projektförseningar och/eller allvarliga olyckor och tillbud enligt Dahl 
(2017, s. 46). Inom många företag finns det dolda möjligheter att öka lönsamheten med så 
mycket som 50 procent genom bland annat processoptimering, omkonstruktion och val av 
rätt svetsmetod (Dahl 2017, s. 55).  

Under de sista 50 åren har produktivitetsökningen avtagit och till följd av detta har ekonomi 
och levnadssätt anpassats till att leva i ett samhälle utan produktionsbaserad tillväxt 
(Ingemansson, Lundin och Nilson, 2017, s. 53). Följden av minskad produktionsbaserad 
tillväxt har under de senaste åren varit försök att skapa mer lönsam tillverkningsindustri 
genom att flytta tillverkningen till länder med lägre lönekostnader, något som inte direkt har 
påverkat produktiviteten positivt enligt Ingemansson, Lundin och Nilson (2017, s. 53). 
Numera ser man en utveckling inom industriell produktion som kommer fort och med en 
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exponentiell effekt, som kallas Industri 4.0, och beskrivs som den fjärde industriella 
revolutionen, där teknikutveckling integreras i den automatiserade tillverkningsindustrin. 
Enligt Epping och Zhang (2018, s. 1) måste även små och medelstora företag (SME) 
förändras till följd av Industri 4.0, där förändringarna består av automation och ökade 
kundförväntningar och -krav på företagens fotavtryck, avfall och anställningsvillkor. 
Ingemansson, Lundin och Nilson (2017, s. 54) menar att Sverige är väl förberett eftersom 
Sverige redan har hög grad av robotiserings- och automationsgrad, och de menar vidare att 
Sverige åter igen kan uppleva hållbar tillväxt.  

Automatiserad svetsteknik 
En robotcell för bågsvetsning omfattas normalt av en robot med sex rörelseaxlar och 
styrutrustning, en manipulator för arbetsstycket, en svetsströmkälla och övrig 
svetsutrustning. Det är även vanligt att manipulatorn som positionerar arbetsstycket har en 
eller flera axlar (Weman, 2016, s. 207). Programmering för att undvika stilleståndstider görs 
off-line med 3D-grafikprogram där robotsystem, fixturer och arbetsobjekt finns inlagd så 
svetsrörelsen kan programmeras och kontrolleras direkt på en skärm. Information om ett 
arbetsstycke kan hämtas direkt från ett CAD-system (Weman, 2016, s. 208). Weman (2016, 
s. 213) påpekar att en svetsrobotcell medför högre produktivitet; bågtidsfaktorn ökar från 30–
40 procent till 60–80 procent, och även svetshastigheten kan ökas. Svetskvaliteten blir 
jämnare och oftast högre, och arbetsmiljön blir bättre när operatören inte behöver stå intill. 
Den allmänna uppfattningen är att svetsrobotar enbart kan användas för långa serier, men 
genom att utforma robotcellen för kundorderstyrd produktion kan den integreras i existerande 
produktionsflöde. Genom att bygga robotcellen så att den kan hantera flera olika svetsobjekt 
i samma materialflöde, reduceras ställtider och lagerkostnader enligt Skarin (2017, s. 16). 
Till skillnad från större företag behöver SME större flexibilitet i tillverkningen då de oftast 
hanterar små partier av produkter med stora variationer (Zwicker och Reinhart, 2014, s. 184). 
Vid produktion av små partier är det viktigt att robotsvetsen har enkel programmering och 
det är därför en rekommendation att SME investerar i flexible manufacturing system (FMS), 
som kan möjliggöra reduktioner i produktionskostnader, och ökning i produktivitet och 
svetskvalitet (Talalaev et al., 2012).  

Dick Skarin och Svetskommissionens Arbetsgrupp 47 (AG 47), Svetsekonomi och 
produktivitet (2016) har tagit fram en jämförelsetabell av manuell MIG/MAG-svetsning 
kontra robotiserad MIG/MAG-svetsning för att se på vilka förbättringar i 
produktionskapacitet och produktionskostnadsbesparingar som kan uppnås vid 
implementering av robotiserad svetsning. Nedan i tabell 2 ses ett utdrag från tabell som AG 
47 har tagit fram, som visar på att det är möjligt att förbättra produktionskapaciteten med 220 
procent respektive 275 procent genom att byta från manuell till robotiserad svetsteknik.  
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Tabell 2:  
Manuell svetsning jämfört med robotiserad svetsning (Svetskommissionen, 2016, ss. 40–
41) 

Manuell MIG/MAG-
svetsning med solid 
elektrod kontra robotiserad 
lösning med solid elektrod 

Manuell MIG/MAG-
svetsning med solid 
elektrod kontra robotiserad 
lösning med 1,0 mm solid 
elektrod med förhöjd 
trådmatningshastighet 

Cykeltid/meter svets manuell 10,5 minuter 10,5 minuter 

Cykeltid/meter svets – robot 3,16 minuter 2,68 minuter 

Bågtidsfaktor - manuell 25 % 25 % 

Bågtidsfaktor – robot 80 % 65 % 

Resultat 

Förbättrad produktionskapacitet 220 % 275 % 

Produktionskostnadsbesparing 61 % 66 % 

Återbetalningstid på investering 1,4 år 1,3 år 

Not: Bågtidsfaktor  anger förhållandet mellan den verkliga bågtiden (den tid då ström 
passerar elektroden) och svetsarens totala arbetstid (Weman, 2016, ss. 18–20). 

Implementering av automatiserad svetsteknik 
Epping och Zhang (2018, s.3) har tagit fram ett ramverk för implementering av 
robotsvetsning i SME som visar olika aspekter som måste tas i beaktande – se figur 8. Vid 
en transformation från manuell svetsning till robotsvetsning måste verkstadens planlösning, 
HR, risker och säkerhet, kompetensutveckling och utbildning, tid och kvalitet beaktas, då de 
är nyckelfaktorer för att på ett effektivt sätt implementera robotsvetsning. För att ta fram en 
implementeringsplan måste nuläget och den framtida lösningen evalueras genom att 
analysera ekonomiska-, sociala- och miljöaspekter enligt Epping och Zhang (2018, s. 3). 
Talalaev et al. (2012) menar att analysen av svetsprocessen i nuläget är särskilt viktig vid 
implementering av robotsvetsning. Svetsning är en teknologisk process som måste vara 
huvudfokuset då automationsprocesser är teknologibaserat. Genom att ha en klar bild av 
själva processen kan automationsprocessen verkställas baserat på processkunskap. Det 
påpekas även att svetsprocesserna (MIG/MAG och TIG-svetsning) måste verifieras före 
implementeringen genom exempelvis svetsprovning och laboratorietester (Talalaev et al., 
2012).    
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Figur 8: Generiskt ramverk för implementering av robotsvetsning inspirerad av Epping och 
Zhang (2018, s. 3). 

Standarder relaterade till svetsteknik 
Svetsande företag kan behöva följa en rad standarder för att uppfylla kvalitetskrav från 
kunderna och olika föreskrifter. Standarden SS-EN 3834–1-5:2005 (Swedish Standards 
Institute, 2005), Kvalitetskrav vid svetsning, beskriver grundläggande hur kvalitetskraven 
ska uppfyllas (se bilaga 1 som visar på olika krav) med bland annat svetsarprovning enligt 
SS-EN ISO 9606-1:2013 (Swedish Standards Institute, 2017), tillsynen med en kompetent 
ledning enligt SS-EN ISO 14731:2019 (Swedish Standards Institute, 2019), och hur själva 
svetsproceduren säkerställs med svetsdatablad enligt SS-EN ISO 15609-1:2004 (Swedish 
Standards Institute, 2004). Företag som följer ISO 9001 tillämpar de mest omfattande kraven 
som beskrivs i SS-EN ISO 3834-2:2005 (Björklund, et al., 2015, ss. 650–651). Även 
tryckkärlsdirektivet EN 13445-4, tillverkning av tryckkärl anger lägst kvalitetskrav enligt del 
2 (Kihlander, 2012, s. 11; Swedish Standards Institute, 2018). Förutom tryckkärlsdirektivet 
13445–4, finns även PED-direktivet (2014/68/EU) samt AFS 2016:1 som beskriver vilka 
krav som gäller för att en tillverkare kan släppa en tryckbärande anordning på marknaden. 
En tryckbärande anordning är tryckkärl, rörledningar, tryckbärande tillbehör, 
säkerhetsutrustning samt aggregat som utsätts för inre övertryck av mer än 0,5 bar(g) (Dekra, 
n.d.). Vid implementering av svetsrobotteknik måste företag ta i akt ISO 10218-2:2011 som 
specificerar krav och riktlinjer för att säkra konstruktion, risker och skyddsåtgärder samt 
information vid användning av industrirobotar (Swedish Standards Institute, 2011), men det 
ställs även krav på att de som skall operera en robotsvets ska utföra svetsprovning enligt SS-
EN ISO 14732:2013 (Swedish Standards Institute, 2013).  
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2.2 Tidigare forskning/arbeten 
Inom verksamhetsutveckling och förändringsledarskap finns det mycket forskning att tillgå, 
där Kotter (1996) och Lewin (1948) är två av de största inom förändringsledarskap och inom 
fälten psykologi och ledarskap. Kotter och Lewins metoder tar sig an förändringar i stor skala 
som inkluderar olika interventionsstrategier där metoderna hjälper ledningen att hantera 
förändringsinitiativet med företagets eller organisationens övergripande mission och strategi 
genom planering och medarbetarnas deltagande i förändringsprocesserna. Inom teknik- och 
kvalitetsutveckling är Juran (1986) och Deming (1986) framstående med sina budskap om 
ständiga förbättringar. Juran å sin sida med ”The Juran Triology”: Planera – Styr – 
Förbättra, och Deming med PDSA-cykeln. Al-Haddad och Kotnour (2015) är författarna 
bakom artikeln Integrating the organizational change litterature: a model for successful 
change, där de beskriver olika förändringsprocesser och innebörden av de olika 
förändringarna som kan ta plats i en organisation, och vilka metoder och strategier som 
lämpar sig för de olika förändringarna.  

När det kommer till forskning eller arbeten kring robotsvetsning i små och medelstora företag 
som inte levererar någon form av standardprodukter eller serieproduktion, har det varit svårt 
att hitta information, särskilt i Sverige och i Norge, men det finns arbeten av till exempel 
Epping och Zhang (2018) som tar sig an förändringar i produktionssystem genom att införa 
robotsvetsning och artikeln behandlar även de ökande kundkraven. Epping och Zhang (2018) 
har med sin modell, som illustrerat i figur 8, visat på hur olika faktorer och input påverkar 
implementering av robotsvetsning. Mahbub (2008) har som en del av sin doktorsgrad skrivit 
en avhandling om barriärer för att implementera automation och robotteknologi i 
konstruktionsindustrin där hon i sin undersökning har fokuserat på länderna Japan, Malaysia 
och Australia. Avhandlingen visar till att den största barriären för implementering är 
kostnaden i Japan och Malaysia, medan i Australia finns det låg acceptansgrad bland 
medarbetarna för implementering av automation. Wilson (2014) har publicerat boken 
Implementation of Robot Systems som tar sig an implementering av robotsystem i 
tillverkande industrier. Wilson har mer än 30 års erfarenhet av olika robotsystem och har i 
sin bok fokuserat på olika robotsystem, däribland svetsrobotar. Fokuset för 
implementeringen i Wilsons bok vilar på Leans sju principer om att eliminera fel vid 
tillverkningen. Framträdande i boken är även vikten av planering och noggrann 
genomförande för att uppnå förbättrade processer, effektivitet och produktivitet.  

  



20 (61) 
 
 

3. Metod 
Metodkapitlet beskriver studiens datainsamling och dess genomförandesätt som har använts 
för att besvara syftet och dess frågeställningar. Metodkapitlet avslutas med en diskussion 
kring studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska ställningstaganden. 

3.1 Design av studien  
Examensarbetet är genomfört som en kvalitativ inriktad studie. Med en kvalitativ inriktning 
fokuserar studien på mjuka data (Patel och Davidson, 2011, s. 14), som i studien omfattas av 
intervjuer, dokumentstudier och genomförande av benchmarking. Examensarbetet har 
genomförts hos ett företag som skall implementera robotsvetsning i delar av sin verksamhet, 
där studiens syfte är att förstå det komplexa förhållandet mellan olika faktorer när de är 
verksamma inom en viss social inramning – en fallstudie (Denscombe, 2018, s. 22). Enligt 
Denscombes (2018, s. 22) översikt över olika forskningsstrategier, kan studien till synes falla 
in under strategin aktionsforskning som handlar om att lösa ett praktiskt problem genom att 
föreslå riktlinjer för bästa tillvägagångssätt för att i denna studie implementera 
robotsvetsning i verksamheten. Dock så handlar aktionsforskning inte enbart om att beskriva 
och analysera. En utredare i aktionsforskning tar ställning till utredningsarbetet och till 
förändringsarbetet, och på så vis släpps den neutraliserade och objektiva rollen som en 
utredare bör inneha vid ett examensarbete (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014, s. 43; 
Gummesson, 1991, s. 188). Examensarbetet syftar inte till att utföra konsultationsarbete för 
företaget, som kan vara en del av den aktionsbaserade inriktning, och är därför inte en 
aktionsforskningsbaserad studie, men en fallstudie.  

Val av inriktning gjordes till följd av strategin för examensarbetet som etablerades innan 
examensarbetet påbörjades. Strategin i form av en projektplan utformades för att ta itu med 
ett identifierad förbättringsområde hos företaget (Denscombe, 2018, s. 20). Fallstudien som 
har utförts hos företaget fokuserar på ett särskilt fenomen och har för avsikt att redogöra för 
händelser, förhållanden, erfarenheter och processer som förekommer inom företaget och 
syftar till att belysa det generella genom att titta på det specifika (Denscombe, 2018, s. 85). 
Fallstudien som tillvägagångssätt har gjort det möjligt att beskriva företagets nuläge, utforska 
möjligheter samt förklara orsaker, processer och relationer inom företaget genom en induktiv 
logik där teorier har tagits fram baserat på resultatet - empirin (Denscombe, 2018, s. 88). I 
figur 9 har arbetets förlopp beskrivits och visar att empiri har etablerats innan teorier och 
annan forskning relaterad till studien har tagits fram. Det har med andra ord varit empirin, 
resultatet från datainsamlingen, som har styrt framtagandet av teori och relaterande arbeten 
och forskning. Den kvalitativa datainsamlingen har omfattats av både intervjuer, 
dokumentstudier samt benchmarking. Vidare utifrån sammanställning av kapitlen resultat 
och teori har en analys genomförts för att sedan ta fram slutsatser. 
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Figur 9: Arbetsgång vid examensarbetets induktiva logik. 

3.2 Datainsamlingsmetod  
Examensarbetets syfte var att utforska, analysera och förklara vilka kvalitetsförbättringar 
robotsvetsning kan tillföra företagets verksamhet. För att kartlägga företagets nuvarande 
arbetssätt och processer, samt vad som kan uppnås i framtiden med att implementera 
automatiserad svetsteknik, har olika datainsamlingsmetoder använts. 
Datainsamlingsmetoderna omfattar både strukturerade och semistrukturerade intervjuer, 
dokumentstudier och benchmarking. I tabell 3 redovisas de genomförda datainsamlingarna, 
och sedan beskrivs de mer utförligt. 

Tabell 3:  
Genomförd datainsamling examensarbete 

Informationskälla Metod Kommunikationsform Tid för 
utförandet 

Företagets vd Löpande intervjuer / 
samtal 

Möten, ansikte till 
ansikte. Telefon. 

Mars-Mai 2019 

Medarbetare 1 Semistrukturerad intervju Möten, ansikte till 
ansikte 

04.04.2019 

Medarbetare 2 Semistrukturerad intervju Telefon 04.04.2019 
Medarbetare 3 Semistrukturerad intervju Telefon 05.04.2019 
Medarbetare 4 Semistrukturerad intervju Telefon 05.04.2019 
Näringslivskontoret i 
kommunen i 
Mellansverige 

Semistrukturerad intervju Möte, ansikte till 
ansikte. 

02.04.2019 

Robotsvetsleverantör Semistrukturerad intervju Telefon och epost. April 2019 
Svetskommissionen Dokumentstudier E-post 07.-23.04.2019 
Företaget Dokumentstudier 

Ledningssystemet VEPLA 
 April 2019 

Svetsföretag i Uppland Benchmarking Utfördes hos 
svetsföretaget i 
Uppland 

10-05-2019 

Swedish Standards 
Institute 

Dokumentstudier 
ISO-standarder 

- April/Maj 2019 
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Intervjuer 
Innan examensarbetet påbörjades genomfördes en förstudie där projektledarenen fick 
förkunskaper om processer, arbetssätt och verktyg som företaget använder sig av i sin 
verksamhet. Även i projektplanen för examensarbetet har det etablerats riktlinjer för vilka 
typer teorier som kan vara användbara utifrån det framtagna syftet och dess frågeställningar, 
där det gavs förslag om teorier om förändringar, verksamhetsutveckling, kvalitet, 
processmognad, PAV-modellen och standardisering. Från de upparbetade förkunskaperna 
om företaget samt syftet och frågeställningarna, och med vägledning från företagets vd, som 
även har varit handledare under examensarbetet, togs det fram en intervjuguide till företagets 
medarbetare, robotsvetsleverantören och näringslivskontoret. De olika intervjuguiderna finns 
bifogat i bilaga 2, 3 och 4.  

Intervjuer, en teknik för att samla information baserad på frågor, syftar till att upptäcka och 
identifiera egenskaper och beskaffenheter om något (Patel och Davidson, 2011, s. 73,  s. 82). 
Genom att det är intervjupersonerna som sitter med svaret på frågorna som intervjuaren inte 
kan förutsäga innebär det att intervjuerna har ett induktivt arbetssätt (Patel och Davidson, 
2011, s. 82). Alla intervjuer som är genomförda karakteriseras som semistrukturerade. 
Intervjuerna och samtalen med företagets vd är av ostrukturerad karaktär i syfte att han själv 
skulle få berätta fritt kring olika ämnen och teman där han får utveckla och meddela idéer 
han har om exempelvis arbetssätt och svetsteknik i nuläget och framtida läge. Vid några 
tillfällen har även mer konkreta och styrda frågor ställts för att komplettera 
resultatuppbyggandet och datainsamlingen, och på så vis har data från företagets vd använts 
till alla fyra frågeställningar i examensarbetet. 

I samråd med företagets vd valdes fyra av företagets medarbetare som aktuella att delta i 
intervjuer. De som valdes är de medarbetare som med störst sannolikhet kommer att arbeta 
med och operera robotsvetsen i verkstaden i Mellansverige. Enbart en av medarbetarna 
intervjuades ansikte till ansikte medan de tre övriga genomfördes via telefon. Medarbetarna 
arbetade på olika platser i Sverige när intervjuerna skulle ske, och för att effektivisera 
intervjuprocessen och datainsamlingen blev det beslutat att genomföra några intervjuer via 
telefon. Två av medarbetarna är av de som har arbetat längst i företaget och har således god 
kännedom om företagets processer och arbetssätt i stort. De två andra medarbetarna har varit 
anställda kortare tid. De fyra medarbetarna fick lika uppsättning basfrågor för att det skulle 
förenkla dataanalysen och för att undvika eventuella felkällor. Medarbetarnas intervjuer 
ligger främst till grund för att besvara frågeställning 1 som handlar om förändringsprocessen 
inom företaget som påverkar medarbetarna, men informationen har även använts för att 
beskriva hur de arbetar idag med olika processer och ledningssystem. 
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Den tekniska utvecklingen inom automatisering och robotteknik förändras snabbt, och därför 
var det önskvärt att intervjua en robotsvetsleverantör. I samråd med handledaren hittades en 
leverantör som kan leverera den sorts robot som företaget är ute efter och som levererar till 
SME – företag. Leverantören, Valk Welding, har inte valts av företaget som leverantör som 
slutgiltig lösning, men är en av de som är aktuella. Den inledande kommunikationen med 
Valk Welding skedde över telefon för att på bättre sätt presentera syftet med 
kommunikationen och vad projektledarenen önskade av Valk Welding. Informationen som 
hämtades in från Valk Welding hänförs mestadels till robotsvetsteknik och hur 
implementeringen förlöper på ett generellt plan, och informationen har använts för att besvara 
alla fyra frågeställningar.  

Intervjun med näringslivskontoret i kommunen i Mellansverige genomfördes tidigt i 
datainsamlingsperioden. Syftet med intervjun var att få bättre kännedom om 
företagsverksamheterna inom kommunen och hur de samverkar, vilket var användbar 
information till frågeställning 1. Det planerades även en intervju med Svetskommissionen, 
men de hade ont om tid på grund av planering till en mässa. Som en sorts kompensation 
skickade de över de tre senaste årens utgivelser av tidningen ”Svetsen” så projektledarenen 
själv kunde hitta användbar information. Informationen från artiklarna i tidningarna 
användes sen som komplement till teorierna under kapitel två i samråd med 
ämnesgranskaren. 

Vid användning av intervju som form för datainsamling, ges det möjligheter att ställa 
uppföljningsfrågor för att ge bättre beskrivning av de ämnen som tas upp i examensarbetet, 
och som även skapar värdefulla insikter för projektledarenen. Genom att vara flexibel med 
hur intervjuerna genomförs ökar möjligheterna att intervjuobjekten vill ställa upp, dock så 
kan denna möjlighet generera felkällor. Nackdelar med intervjuer är att istället för att främja 
fakta kan personers åsikter och tankar komma fram som möjligen inte återspeglar sanningen. 
Dessutom kan semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer skapa merarbete vid 
dataanalysen (Denscombe, 2018, ss. 292–294). Att intervjua medarbetare med olik 
anciennitet kan leda till olika resultat på frågor då de kan ha olik syn på exempelvis processer, 
men även erfarenheter från tidigare arbetsförhållanden kan spela in. Det samma gäller också 
för data som har hämtats in från företagets vd och Valk Welding, där deras åsikter och tankar 
kring implementeringen inte nödvändigtvis är fakta, eller är realiserbart i den givna 
situationen för företaget. För att säkerställa och underbygga informationen från intervjuerna 
har dokumentstudier utförts.  

Dokumentstudier 
Dokument har använts för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden inom 
företaget (Patel och Davidson, 2011, s. 68). Dokumentstudierna har omfattat studier av 
företagets ledningssystem, om hur det används idag och vad de måste förbättra och förändra 
vid implementeringen av robotsvetsning. Företagets ledningssystem är dokumenterat och 
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styrs via en webbportal som innebär begränsad åtkomst, men där projektledarenen har fått 
tillträde under arbetet med examensstudien. Informationen har använts till frågeställningarna 
1, 2 och 4. Företagets dokumentationsarbete och utförandet av installationsarbeten omfattas 
av många ISO-standarder, och mycket tid har gått med till att leta upp och läsa de olika ISO-
standarderna som var relevanta till examensarbetet. ISO-standarderna har även använts för 
att verifiera data från datainsamlingens intervjuer, och för att kontrollera att de standarder 
som står angivet i facklitteraturen (exempelvis ”Karlebo Svetshandbok”) fortfarande gäller 
och/eller om de har blivit ersätta med nya standarder. 

Dokumentstudierna omfattas även av studier av artiklar från branschtidningen ”Svetsen” som 
publiceras av Svetskommissionen. Artiklarna som det fokuserades på var teman särskilt om 
automatiserad svetsteknik, teknikutveckling och ISO-standarder. Tekniken utvecklas i allt 
snabbare takt, och därför gjordes en avvägning kring de tillgängliga artiklarna om det som 
var skrivit faktiskt var relevant i nuläget. Projektledaren använde företagets vd till hjälp för 
att bedöma artiklarnas relevans. Olika vetenskapliga artiklar om övergång från manuell till 
automatiserad teknik samt om organisatoriska förändringar har tagits fram och använts för 
att underbygga facklitteratur relaterad till svetsteknik och offensiv kvalitetsutveckling. Det 
har fokuserats på att artiklarna inte bör vara äldre än fem år när det gäller svetsteknik. 
Facklitteraturen som handlar om svetsteknik är mestadels lånad från företaget, där 
projektledaren har fått tillträde till böckerna under arbetet med examensrapporten.  

Dokumentens trovärdighet anses vara hög då de kommer från seriösa källor, särskilt med 
tanke på de dokument som är hämtade från Swedish Standards Institute och 
Svetskommissionen. Dokumenten som är hämtade från företagets ledningssystem anses 
också vara trovärdiga då det finns revisionshistorik samt att det är ett externt företag som har 
utvecklat ledningssystemet så det är anpassat för företagets systematiska arbete med miljö-, 
kvalitet- och arbetsmiljöledningssystem för den givna branschen de är verksamma inom.  

Benchmarking 
Benchmarking innebär att jämföra företagets egna processer med andra, identiska eller 
liknande processer för att finna förbättringsförslag enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 456). 
Benchmarking genomfördes hos ett svetsföretag i Uppland som tillverkar produkter i 
aluminium. Upplandsföretaget är därmed ingen konkurrent till företaget som examensarbetet 
grundar sig på. Syftet med besöket var att använda tillhandahållen information till 
frågeställning 4 om implementeringen av robotsvetsning, men även hur robotsvetsning har 
påverkat deras arbetssätt och kvaliteten på produkterna, frågeställning 2 och 3. Inspirerad av 
Bergman och Klefsjö (2012, s. 479) togs det fram en checklista för genomförandet, vilket 
finns i bilaga 5. Besöket hos företaget i Uppland handlade inte om att kopiera deras lösning, 
men om att reflektera över varför deras lösning fungerade eller inte fungerade för att sedan 
översätta kunskapen till företaget som examensarbetet grundar sig på (Bergman och Klefsjö, 
2012, ss. 477–478).  
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3.3 Dataanalys 
Tre datainsamlingstekniker användes för att införskaffa data i dess syfte att säkerställa 
resultatet av studien. Som beskrivit i kapitel 3.2 Datainsamlingsmetod genomfördes 
intervjuerna först förrän att dokumentstudier utfördes av företagets ledningssystem, ISO-
standarder samt artiklarna som Svetskommissionen bidrog med. Tidpunkten för 
genomförandet av benchmarking hos svetsföretaget i Uppland var planerat i slutet av april 
efter genomförandet av alla intervjuer för att projektledaren skulle ha tillräcklig information 
från framförallt företagets vd samt robotsvetsleverantören för att ha förmåga att kunna 
översätta och använda den tillhandahållna informationen om de processlösningar och val som 
företaget i Uppland har gjort med implementeringen och användning av robotsvetsning. 
Således kan det sägas att datainsamlingen och dess analys har haft en seriell utveckling. 

För att analysera den kvalitativa datainsamlingen användes till en början ett av de sju 
kvalitetsledningsverktygen, släktskapsdiagram, som hjälpmedel för att strukturera data i 
grupper (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 486). Data från intervjuer grupperades i första hand 
in under de fyra frågeställningarna, där en intervju i taget blev bearbetat för att även kunna 
urskilja likheter och skillnader. Under tiden upptäcktes frågeställningarnas komplexitet som 
illustreras i figur 10. Frågeställningarna i sig själva var inte avgränsade till att enstaka data 
kunde kategoriseras till enbart en frågeställning, avvägningar gjordes för att kategorisera data 
till de mest lämpliga frågeställningarna. 

 
Figur 10: Släktskapsdiagram dataanalys. 
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Efter att alla relevanta utsagor och inhämtade data var kategoriserad under de fyra 
frågeställningarna, utifrån de nyckelord som finns i figur 10, kontrollerades det för att se till 
att frågeställningarna var besvarade. Fördelen med att ha löpande dialog med företagets vd 
var att han då kunde komplettera med mer data i detta skedet för att säkerställa att 
frågeställningarna blev besvarad, vilket var tillfället för den första frågeställningen som 
handlar om förändringsprocessen och medarbetarna i företaget. Benchmarking skulle 
ursprungligt genomföras i slutet av april 2019, men företaget i Uppland fick förhinder, på 
trots av att det inte var möjligt att genomföra benchmarking förrän i slutskedet av analysen, 
kunde ändå frågeställning fyra förstärkas med hur viktigt det är att göra en grundlig planering 
inför implementering av robotsvetsning.  

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
3.4.1 Validitet 
Validitet handlar om den överensstämmelse mellan vad som sägs skall undersökas och det 
som faktiskt undersöks, och vid kvalitativa studier betecknar validiteten att upptäcka 
företeelser, tolka och förstå innebörden med, i detta fall, implementering av robotsvetsning 
(Patel och Davidson, 2011, ss. 102;105). Med andra ord handlar validitet om att visa till att 
framtagen data är trovärdig enligt Denscombe (2018, s. 420). Empiriska data har hämtats in 
från olika källor, och själva arbetet med dataanalysen har utförts noggrant med avvägningar 
och kategorisering av data för att säkerställa att syftet och dess fyra framtagna 
frågeställningar blir besvarade med rätt sorts data. Som beskrivit under kapitel 3.3 
Dataanalys valdes det att komplettera med ytterligare information från företagets vd under 
frågeställning 1 för att säkerställa en trovärdig tolkning av situationen för företagets 
verksamhet. Genom att använda flera olika datainsamlingsmetoder; intervjuer med 
medarbetare, vd och leverantör, dokumentstudier och benchmarking som har vägts samman 
i analysen har triangulering tillämpats vilket säkerställer trovärdigheten av studien. 

3.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och kan enkelt förklaras med frågan: ”Om 
någon annan utför studien, skulle de då få samma resultat och komma fram till samma 
slutsatser?” (Denscombe, 2018, s. 421). I metodkapitlet har det redovisats för vad, hur och 
varför olika datainsamlingsmetoder har använts som medför att det är möjligt att någon annan 
kan genomföra samma studie, och för att eliminera feltolkningar har de personer som har 
varit involverade i studien fått läsa projektledarensens noteringar av intervjuerna samt att de 
har fått möjlighet av att ta del av rapportens utkast i olika skeden för att verifiera att det som 
är redogjort för, överensstämmer med verkligheten och det som har sagts.  
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3.4.3 Generaliserbarhet 
Examensarbetet, som grundar sig på implementering av robotsvetsning, är en fallstudie som 
har utförts hos ett litet svetsföretag. Varje företag som har önskemål om att implementera 
automatiserad svetsteknik, har olika krav på exempelvis robotsvetsens funktioner, 
utformning och användbarhet. Examensarbetet grundar sig i hur just detta företaget arbetar 
med processer, och företaget har något speciella krav på robotsvetsen just av den anledning 
att de inte tillverkar några likartade produkter. Det är enbart vid prefabricering i verkstaden 
i Mellansverige som robotsvetsen kommer att användas, och som det framkommer i studien 
utgör ca 12 procent av deras totale svetsarbeten prefabricering, medan de resterande 88 
procenten är arbeten som de utför på anläggningsplats hos beställare eller kund. Oberoende 
av detta innehar examensarbetet generaliserbarhet, överförbarhet, till andra företag som är i 
samma situation och har önskemål om att implementera robotsvetsning i verksamheten. Från 
examensarbetet kan de få inspiration till hur implementeringen kan ske och vad de bör tänka 
på inför en eventuell implementering. Eftersom examensarbetet har tagit fram en 
implementeringsplan för hur just detta företaget bör gå till väga med implementeringen, är 
det inget facit men en riktlinje. Från faktainsamlingen finns det mycket information att tillgå 
om vilka förbättringar ett företag kan uppnå med att implementera robotsvetsning. Även 
metodiken som redovisas i examensrapporten är generaliserbar i den mening att andra företag 
som vill genomföra förändringar med att implementera annan ny teknik kan ha nytta av 
examensrapportens innehåll. 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Undersökningen som ligger till grund för examensarbetet måste ta hänsyn till 
forskningsetiska aspekter. Målet för undersökningen var att ta fram kunskap som är trovärdig 
och som är viktigt för företagets utveckling. Vetenskapsrådet har formulerat fyra 
övergripande etikregler som omfattas av informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Ändamålet är att ställa krav på hur undersökningen 
bedrivs, att undersökningen inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. 
Dessutom ställer det krav till nyttan och skydd mot otillbörlig insyn (Patel och Davidson, 
2011, s. 62; Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet 
Informationskravet innebär att alla människor som är involverade i studien har blivit upplyst 
om studiens syfte (Patel och Davidson, 2011, s. 63), och projektledaren har informerat alla 
som har deltagit och bidragit med information och data till studien om vad som är deras roll 
i projektet och att deltagandet är frivilligt. Alla involverade har haft möjligheten att avbryta 
sin medverkan samt ta tillbaka data om så önskades genom att de har fått ta del av 
examensrapporten under olika skeden.   
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Samtyckekravet 
Projektledaren har informerat alla involverade i studien om examensarbetets syfte och frågat 
om de vill delta i studien. Som förklarat ovan under informationskravet har de alla haft 
möjlighet att avbryta sin medverkan i studien.  

Konfidentialitetskravet 
Företaget som examensarbetet och studien grundar sig på har blivit anonymiserat enligt krav 
från handledaren i företaget då det kan förekomma känslig information i den slutgiltiga 
examensrapporten som kan medföra negativa konsekvenser för företaget. Följaktligen har 
intervjuer och samtal med företagets vd och medarbetare behandlats konfidentiellt i den 
mening att enbart projektledaren har tillgång till personuppgifter på dem som bidrog till 
studien. Projektledaren är medveten om att även om person- och företagsuppgifter publiceras 
utan att det nämns namn, kan det, om data är tillräckligt detaljerade, vara möjligt att 
identifiera individer eller företag. Efter avvägning kommer det därför inte att finnas någon 
transkribering av intervjuerna med företagets vd och medarbetare, näringslivskontoret i 
kommunen i Mellansverige och med representanten från robotsvetsleverantören i någon 
bilaga. Det är enbart intervjuguider för företagets medarbetare, näringslivskontoret och 
robotsvetsleverantören som är bifogade som bilagor; bilaga 2, 3 och 4. Det enda 
företagsnamn som finns med i studien är leverantören av svetsrobotar, dock så har 
representantens namn anonymiserats. Uppgifter om de involverade människorna i studien 
har givits största möjliga konfidentialitet för att obehöriga inte skall få ta del av 
personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002).   

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter och data som har hämtats in till användning i 
studien, enbart har använts för undersökningen och examensarbetet. De som har bidragit med 
information och data har blivit informerade om att de måste godkänna nyttjande av data de 
bidrar med på samma linje som samtycke- och informationskravet. Inhämtade data kommer 
att raderas från projektledarens dator, och handskrivna noteringar från intervjuer kommer att 
destrueras när examensarbetet är godkänd av examinator.  

3.6 Metoddiskussion 
Examensarbetet som studie, har undersökt hur ett specifikt företag bör implementera 
robotsvetsning i sin verksamhet och vilka kvalitetsförbättringar robotsvetsen kan tillföra 
jämfört med manuell svetsning. Studien är en fallstudie i den mening att företagets 
förutsättningar i nuläget har undersökts och dess syfte har varit att belysa det generella genom 
att titta på det specifika (Denscombe, 2018, s. 85). Fallstudien hade en induktiv ansats, vilket 
betyder att teorin har anpassats efter resultatet från datainsamlingen. Med projektplanen för 
examensarbetet togs det fram förslag till teorier utifrån de kurser som projektledaren har 
genomgått i kandidatstudiet Ledarskap-Kvalitet-Förbättring. Många av de teorirubriker som 
angavs i projektplanen har blivit använda, dock med modifikationer för att anpassa till 
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datainsamlingens resultat. Vid enstaka tillfällen har projektets förstudie och projektplan 
omtalats under metodkapitlet, syftet med att omtala dessa två är att beskriva hur arbetet har 
framskridit, och inte för att beskriva innehållet i dem. På grund av att dessa dokument inte är 
spårbara används de inte som källa och är heller ej bifogade som bilagor till 
examensrapporten då de endast är till för att beskriva hur projektledaren har arbetat med 
examensarbetet som projekt. Tidigare forskning och arbeten som grundar sig på den omtalade 
svetstekniken i examensarbetet har också tagits fram på grundlag av resultaten i 
datainsamlingen. Vid en deduktiv ansats hade datainsamlingen blivit mer styrd som 
projektledaren ser det, och det hade därmed varit fördelaktigt att utföra intervjuerna mer 
strukturerad än vad som gjordes i studiet för att få resultatet att passa in i de utvalda teorierna 
och tidigare forskning. Som beskrivit i kapitel 3.3 Dataanalys, upplevde projektledaren 
svårigheter att sortera data från datainsamlingen in i de olika frågeställningarna. Det var svårt 
att dra hårda avgränsningar för de olika frågeställningarna då inhämtade data kunde användas 
till flera av frågeställningarna. Om datainsamlingen hade haft en högre grad av strukturering, 
hade det blivit enklare att kategorisera svar efter nyckelorden i de olika frågeställningarna, 
och dataanalysen hade då möjligen blivit mer tidseffektiv. 

Som Denscombe (2018, s. 427) också påstår, så har projektledaren upplevt svårigheter med 
att analysera kvalitativa data från intervjuer och dokumentstudier. Vid kvantitativ 
datainsamling kan analysarbetet förenklas jämfört med kvalitativ datainsamling då bland 
annat statistik kan användas. Dessutom är de sju ledningsverktygen och de sju 
förbättringsverktygen som Bergman och Klefsjö (2012, s. 485; 234) visar till, mer 
användbara till kvantitativ dataanalys. Det är svårt att genomföra en kvantitativ analys på 
implementering av robotsvetsning, men i framtiden kan kvantitativa data hämtas in genom 
att mäta exempelvis cykeltider för manuell svetsning – något som kan bli aktuellt vid 
implementeringen för att mäta relativ förbättrad produktionseffektivitet.  

Eftersom företaget är anonymiserat i examensarbetet kan det anses att studien har sina 
begränsningar i form av att all datainsamling inte finns med i form av bilagor och därmed 
kan inte datainsamlingen efterprövas om någon annan genomför den likadant. Även om 
examensarbetet riktar sig mot ett specifikt företag anses det att resultatet är generaliserbart i 
den betydelse att processen för implementering kan användas av andra företag trots att 
företagen har olika förutsättningar för implementering av robotsvetsning. I kvalitativa 
fallstudier är alltid resultatet en produkt av en tolkningsprocess enligt Denscombe (2018, s. 
423), som kan få konsekvenser för objektiviteten. Projektledaren har allra högsta mån försökt 
bibehålla objektiviteten under arbetet med studien genom att analysera datainsamlingen mot 
tidigare forskning och de framtagna teorierna, och ha ett öppet sinne där det har gjorts 
övervägande av alternativa förklaringar mot beträffande data. 
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4. Resultat
I resultatkapitlet presenteras den sammanställde datainsamlingen som har genomförts under 
studien. Resultatkapitlets har strukturerats efter syftet och dess frågeställningar. 

4.1 Hur kommer förändringsprocessen med implementering av robotsvetsning att 
påverka företagets medarbetare? 
Företagets vd framställs som en visionär av företagets medarbetare. Orsaken till detta är att 
han förespråkar och ser lösningar i ny teknik. Han beskrivs även som medgörlig när det 
kommer till inköp av verktyg och annan utrustning som kan förbättra och förenkla 
medarbetarnas arbetsvardag (Medarbetare, 2019). Han har vid flera tillfällen meddelat 
önskemålet om att använda robotsvetsteknik i verksamheten, men fram till nu har det inte 
varit realiserbart då företaget inte har haft tillgång till egen och/eller lämplig verkstad. Till 
synes har medarbetarna fått information och pratat med företagets vd om robotsvetsning 
eftersom ingen av dem ser några större nackdelar med implementeringen av robotsvetsning 
(Medarbetare, 2019). Implementeringen har inte till syfte att ersätta medarbetarna, men att 
skapa bättre och mer stabila arbetsflöden. Medarbetarna tror att robotsvetsen kan skapa fler 
jobb för företaget (Medarbetare, 2019). Robotsvetsen kan inte utföra allt svetsarbete som 
företagets svetsare kan. Enbart 12 procent av svetsarbetet utförs i en verkstad och de övriga 
88 procent utförs på kundernas anläggningsplatser, och således behövs den svetskompetens 
som redan finns inom företaget idag, även i framtiden efter implementeringen av 
robotsvetsen (Vd, 2019). Planen är att medarbetarna som påverkas av implementeringen skall 
lära sig att programmera och använda svetsroboten, och det behövs medarbetare som kan 
mata svetsroboten med grundmaterialet som ska svetsas.  Företagets vd säger att i princip 
kommer robotsvetsen ta någons jobb, men det möjliggör att de kan ta på sig fler jobb/projekt, 
alltså i likhet med vad medarbetarna tror.  

Valk Welding som sedan 1966 har utvecklat automatiserade svetsprocesser, säger att trenden 
för de flesta företag som inför automatiserade svetsprocesser, är att de kan producera mera 
efter implementeringen, med samma antal medarbetare som innan implementeringen. Det är 
främst vid stor serietillverkning som en robotsvets tar över och ersätter medarbetare i ett 
företag. Vid serietillverkning ökar produktionsmängden, vilket medför att medarbetare hellre 
får andra arbetsuppgifter än att de förlorar sina jobb (Valk Welding, 2019). 

Vid införande av robotsvetsning kan svetskvaliteten förbättras enligt Valk Welding (2019), 
och det blir enklare att dokumentera arbetet samt underhålla systemen. Själva hälsoaspekten 
förbättras för medarbetarna när svetsroboten kan göra delar av medarbetarnas arbete i 
verkstaden (Valk Welding, 2019). I anknytning till svetsroboten är det ett staket som säkrar 
av svetsområdet, och medarbetarna behöver inte i lika stor omfattning stå helt intill svetsen, 
vilket medför att de skyddas i större utsträckning för UV-strålning och svetsrök. Valk 
Welding har även tagit fram en prototyp för svetsbrännare med integrerat svetsrökutsug, som 
i framtiden ytterligare förbättrar arbetsmiljön (Valk Welding, 2019).  
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En annan orsak till att företaget väljer att möjliggöra robotsvetsning är den stora bristen på 
kvalificerade svetsare i Sverige (Vd, 2019). Enligt näringslivskontoret i kommunen i 
Mellansverige samverkar gymnasium och företag i kommunen för att säkerställa att eleverna 
får rätt utbildning. Företagen stödjer även lärarna i deras arbete, och flera lärare har tidigare 
varit företagare. Företaget ser möjligheter med att samverka med gymnasiet som erbjuder 
svetsteknik för att vidareutveckla sin verksamhet. Idag anställer företaget främst via 
arbetsförmedlingens satsning på nystartsjobb som innebär anställning av personer som har 
varit utan arbete en längre tid (Näringslivskontoret, 2019).  

4.2 Hur kan implementering av robotsvetsteknik förbättra företagets arbetssätt och 
kvalitetsledningssystem? 
Processer och arbetssätt 
Företaget omfattas av totalt 17 medarbetare varav tre tillhör ledningsgruppen och de övriga 
14 arbetar som montörer och/eller som svetsare. Kommunikationen mellan företaget och 
kunder sker främst genom företagets två ägare, som ansvarar för att offerera installationer till 
kunderna, samt uppföljning av projekten. De övriga medarbetarna har kontakt med kunderna 
när de är på anläggningsplatserna i termer av arbetets utförande (Medarbetare, 2019). När en 
kund meddelar företaget om ett behov av en installation påbörjas en offert- eller 
anbudsprocess där det tas fram beräkningar och ritningsunderlag utifrån de krav som kunden 
meddelar. Beräkningarna kan omfattas av temperaturer, flöden, dimensionering av rör, 
ventiler, värmeväxlare, pumpar med mera, där avsikten är att säkerställa att installationen är 
enligt gällande krav i föreskrifter och direktiv (Vd, 2019). Efter att beräkningar och 
ritningsunderlag har tagits fram påbörjas kalkylarbetet för att ta fram ett pris. Priset samt 
företagets lösning av installationen presenteras för kunden som sedan avgör om de ska 
beställa eller ej. Statistisk sett får företaget ungefär 80 procent av alla arbeten som omfattas 
av anbudsprocesser. När företaget har fått en beställning på en rörinstallation påbörjas en 
inköpsprocess som kan ske parallellt med prefabriceringsarbetet, eller arbetet på 
anläggningsplatsen. Som oftast läggs det en stor beställning i början av projektet över rör och 
rördelar för att komma igång med arbetet. Komponenter såsom ventiler, flödesmätare, 
pumpar och värmeväxlare som kräver beräkningar, beställs av ägarna som har projekterat 
(Vd, 2019). Medarbetarna beställer själva allt övrigt material under projektets gång då det är 
de som har kontroll på vad som behövs för att bli klar i tid (Medarbetare, 2019; Vd, 2019).  

Dokumentationsarbetet både före, under och särskilt efter att arbetet med en installation är 
färdig kan vara omfattande. Det är främst egenkontrollpärmarna för projekten som 
medarbetarna ansvarar för (Medarbetare, 2019). Ledningen och projektörerna ansvarar för 
att leverera slutdokumentation till kunden, vilket omfattar exempelvis CE-märkning (till de 
projekt som kräver det), drift- och skötselanvisningar, riskanalyser och slutgiltiga ritningar 
(Vd, 2019). Förutom arbetet med processerna som riktas mot kunderna, ansvarar ledningen 
i företaget för att alla inom företaget arbetar mot de fastställda mål, visioner och strategier 
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som företaget har satt, och planerar utifrån dessa samt de projekt som företaget skall offerera 
och utföra (Vd, 2019).  

All svetsning utförs manuellt i företaget idag, och grundar sig i en skriftlig och/eller muntlig 
arbetsinstruktion samt ritningsunderlag. Den som ansvarar från företaget för en given 
rörinstallation tar en genomgång med de involverade medarbetarna innan uppstart av arbetet 
(Medarbetare, 2019). Det är inte enbart montage- och svetskunskaper medarbetarna i 
företaget behöver för att utföra arbetet. De måste även lära sig att läsa flödesscheman för att 
förstå hur det tillverkande systemet ska fungera, och det är dessutom en viktig förutsättning 
för att medarbetarna ska kunna arbeta självständigt (Vd, 2019).  

Allt svetsarbete som görs i bänk innan själva montaget, är en typ av prefabricering. En annan 
är exempelvis pannrummen, där all rörinstallation prefabriceras innan hela panncontainern 
levereras till beställaren. Andra arbeten som företaget prefabricerar i sin helhet innan leverans 
är pumpstationer och mindre ångcentraler som levereras till kund med lastbilar (Vd, 2019). 
Fram till dagsläget har alla kyljobb utförts i sin helhet på kundens anläggningsplats, medan 
arbeten som omfattar pannanläggningar och andra mobila konstruktioner har genomförts i en 
hyrd verkstad i Mellansverige. I framtiden önskar företaget att prefabricera kompletta 
pumprum till kylhallarna, och det är detta som är ett av fokusområden för utvecklingsarbetet 
inom företaget. Dock så kräver det att alla inom företaget arbetar åt samma håll (Vd, 2019).  

Företaget har genom besiktningsorganet Dekra godkända svetsprocedurer, så kallade WPQR 
(Welding Procedure Qualification Record), för svetsning med MMA och TIG. Totalt har 
företaget fyra WPQR som skiljer sig åt med svetsmetod, svetsgodstjocklek och grundmaterial 
(Verksamhetsplatsen, 2019; Vd, 2019). Utifrån företagets svetsprocedur, WPQR, tas det 
fram så kallade WPS’er, svetsdatablad, som med andra ord kan beskrivas som en 
arbetsinstruktion för de som genomför svetsarbetet. Företaget får inte svetsa utanför de 
angivna regleringarna i de framtagna WPQR, och i princip ska allt svetsarbete de utför ske 
på grundlag av en WPS.  

Inom företaget innehar alla med undantag av två medarbetare svetslicenser 
(Verksamhetsplatsen, 2019; Vd, 2019). Medarbetarna som inte innehar svetslicenser är rör- 
och VVS-montörer. Medarbetarna provas vartannat år för att behålla sina svetslicenser. 
Proceduren har hittills genomförts vid företagets lokal i Stockholm där de har en liten 
verkstad i anslutning till kontoret. Vid genomförande av svetsarprovningen övervakar en 
oberoende part, från ett besiktningsorgan, medarbetarnas färdigheter, och efter provningen 
skickas provstyckena in för provning, som oftast sker genom oförstörande röntgen och/eller 
spricktestning när svetsmetoderna är TIG och MMA. Utöver svetsarprovningen vartannat år, 
utför företaget internt godkännande av medarbetarna var sjätte månad (Vd, 2019). Med detta 
menas att företagets VD signerar och bekräftar det utfärdade certifikatet att medarbetaren 
utför svetsarbetet enligt de svetsprocedurer som företaget innehar.  
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Vid svetsarbeten av tryckkärl som omfattas av PED-direktivet krävs det att företaget 
sammanställer dokumentation i form av WPS, materialcertifikat, den utförande 
medarbetarens svetslicens samt en försäkran eller intyg om överensstämmelse (Vd, 2019). 
Beroende på vilken kategori arbetet hamnar i PED, kan det, utöver de omtalade kraven, 
förekomma krav om statiska och dynamiska beräkningar. Vid arbete som hamnar i kategori 
1 eller 8§ behöver inte företaget lämna från sig dokumentation, de sparas hos företaget. 
Dokumentationen levereras till både kunden och besiktningsorganet, som oftast är Dekra, 
som sedan godkänner installationen när det krävs. 95 procent av alla rörinstallationer som 
levereras till pannanläggningar hamnar under 8§ eller kategori I i PED. Däremot företar 
Dekra besiktning av alla pannanläggningar då de är utrustade enligt ISO 12953 – 
Eldrörspannor. Även alla rörinstallationer till kyljobben ligger under 8§, men eftersom de är 
i anslutningen till kylmaskiner så krävs det besiktning då rörledningar innehåller freon eller 
ammoniak. Utifrån detta medför det att Dekra, eller andra besiktningsorgan är involverat i 
ungefär 80 procent av företagets alla leveranser. Om det enbart ses till rena svetsarbeten som 
utförs av företaget, involveras Dekra i tio procent, det vill säga alla jobb utöver 8§-arbeten 
(Vd, 2019). 

Kvalitetsledningssystem 
Företaget använder sig av webbportalen Verksamhetsplatsen (VEPLA) till sitt 
ledningssystemarbete. I VEPLA finns det mallar och dokument för miljö, kvalitet och 
arbetsmiljö som företaget har redigerat för att passa till företagets verksamhet 
(Verksamhetsplatsen, 2019). Dokumenten som finns i VEPLA är anpassade för att användas 
för certifiering enligt ISO 9001 och 14001, per idag arbetar företaget enligt standarderna, 
men är inte certifierade. Företaget har tagit ett medvetet val att inte certifiera sig enligt ISO 
9001 och 14001 då de är en liten organisation och att certifieringsprocessen kräver mycket 
resurser och kan bli kostsamt (Vd, 2019). En större andel av kunderna och beställarna anger 
i förfrågningsunderlag, vid större leveranser, att leverantörer skall upprätta miljö-, kvalitet- 
och arbetsmiljöplan.  Några enstaka gånger får företaget ta del av förfrågningsunderlag som 
specificerar krav om certifiering enligt ISO 9001 och 14001, men genom att företaget kan 
visa till att de arbetar systematisk med både miljö, kvalitet och arbetsmiljön har de inte 
förlorat några jobb på grund av att de saknar certifiering (Vd, 2019).  

Vid projektering, genomförande och avslut av projekt/arbeten används VEPLA för att ta fram 
egenkontroller och riskanalyser (Vd, 2019). Det är även möjligt att generera komponentlistor 
och drifts- och skötseldokument i VEPLA. Dokumentationen för de olika projekten 
skräddarsys för varje projekt där de enkelt lägger till de relevanta mallarna och dokumenten 
i en mapp som genererar ett sammansatt dokumentationspaket. En egenkontroll för leverans 
av en pannanläggning har följande struktur (Vd, 2019; Verksamhetsplatsen, 2019): 

1. Företagsuppgifter med beskrivning av företagets miljö- och kvalitetsarbete.
2. Miljö- och kvalitetsplan.
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3. Arbetsmiljöplan. 
4. Kontaktinformation och anhöriglista. 
5. Egenkontroller och signaturlista. 
6. Riskanalyser för arbetsmiljö som omfattar riskbedömningar som de enskilda 

medarbetarna ska bekanta sig med innan uppstart av arbetet för att undvika 
avvikelser. Riskanalyserna tar sig an exempelvis arbete på hög höjd, tunga lyft och 
svetsning. I varje av dessa riskdokument finns tabeller med olika arbeten som kan 
förekomma under riskkategorin, risker som arbetet medför, konsekvenser, 
förebyggande åtgärder, referens till egenkontrollscheman och erfarenhetsåterföring.  

7. Byggdagbok. 
8. Avvikelserapportering innehåller dokument för rapportering av tillbud och olyckor 

samt övriga avvikelser under arbetets gång. 
9. Beskrivning av projektet. 
10. Ritningsunderlag. 
11. Ändrings- och tilläggsarbeten. 

Utöver detta finns det en personalhandbok i VEPLA som företaget har anpassat till 
verksamheten. Allt som påverkar kvalitet, miljö och arbetsmiljö och för att företaget ska 
kunna arbeta systematisk med dessa frågor, finns i portalen VEPLA (Verksamhetsplatsen, 
2019).  

Företaget innehar ej heller certifiering enligt ISO 3834 eftersom de tills nu inte har haft en 
lämplig verkstad för att utföra certifieringen (Vd, 2019). Dock så påpekas det att vid arbeten 
som klassas som tryckbärande anordning i PED, ställs det krav på olika nivåer liknande de 
som återfinns i ISO 3834-2, särskilt med tanke på dokumentationskraven som följer i ISO 
3834-2. Företaget har således ansett att det inte är nödvändigt att certifiera sig enligt ISO 
3834 på grund av att de inte levererar någon standardiserat produkt (serietillverkning), men 
å andra sidan hade inte företaget behövt granskning av Dekra vid varje installation/leverans 
där det krävs enligt PED om de varit certifierade (Vd, 2019). 

4.3 Vilka kvalitetsförbättringar kan robotsvetsning tillföra företagets produkter och 
kunder? 
Företaget levererar rörinstallationer till pann- och ånganläggningar samt kylhallar. De utför 
även underhållsarbeten till energibolag och andra processarbeten. Företagets vd anser att det 
är främst till de större leveranserna som en robotsvets är användbar, där de har möjligheter 
till prefabricering innan leverans till kundens anläggningsplats (Vd, 2019). Det antas att det 
inte är möjligt att använda robotsvetsning vid installation av rörsystemen i exempelvis 
panncontainer då det oftast handlar om små och trånga utrymmen, och svetsarbetet sker på 
olika höjder. Det antas också att en mobil robotsvets som klarar av toleranskraven, och som 
är så smidig att den kommer åt inne i panncontainern inte existerar i dag, och om den 
existerar, är det tveksamt om den tillför förbättrad effektivitet för företagets verksamhet då 
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en robotsvets kräver omställningstider. Avsikten med robotsveten är att underlätta och 
förbättra arbetsflödena vid produktionen av prefabricerade rörinstallationer på verkstaden 
(Vd, 2019).  

Det påpekas från både företagets medarbetare och vd att vid perioder med flera 
installationsarbeten i den befintliga verkstaden i Mellansverige där företaget hyr in sig vid 
installationsarbete av pannanläggningarna, har det förekommit situationer där företagets 
medarbetare har använt sin tid på att rigga svetsutrustning och arbetsstycken, för att sen rigga 
ner då andra företag, som de samarbetar med om leveranserna, har ansett att andra 
arbetsuppgifter har varit mer nödvändiga (Medarbetare, 2019; Vd, 2019). Sådana situationer 
skapar frustrationer och medför extra tid och kostnader för företaget. Företagets medarbetare 
och vd anser att liknande situationer inte kommer att uppstå, eller att sannolikheten blir 
mindre, när de får en egen verkstad. Det är inte på daglig basis som företagets medarbetare 
behöver städa undan utrustning, verktyg och pågående arbeten i den befintliga verkstaden i 
Mellansverige, däremot går det åt mycket tid eftersom de inte arbetar ”verkstadsmässigt”. 
Om någon kommer åt rörbänken efter uppställning, måste den vägas om (Medarbetare, 
2019). I en egen verkstad kan de ha fast installerade rörbänkar (Vd, 2019). En stor del av 
arbetsdagen går åt till vattenpasset och justering av rörbänkar och mindre tid till svetsen, och 
ändå blir det snett enligt företagets vd. I den framtida verkstaden med roboten, skall det, efter 
en introduktionstid och när kostnadsbilden har stabiliserats, vara möjligt att reducera 
kostnader enligt företagets vd. Allt detta kräver också förbättringar vid konstruktionsarbetet 
för att det ska bli möjligt att genomföra. Det ses även möjligheter att använda teknik som 
skannar av rum för bättre och mer noggrann konstruktion. Skanning av rum eliminerar mätfel 
i större omfattning jämfört med manuell mätning (Vd, 2019). 

Företaget har valt en smal nisch i marknaden. Kundgruppen omfattas av ett fåtal större kunder 
som företaget levererar större anläggningar och rörinstallationer till, samt ett större antal 
mindre kunder som de levererar installationer till samt underhåll- och servicearbeten i mindre 
omfattning. Kunderna omfattas enbart av andra företag, och oftast är företaget 
underentreprenör till de större kunderna (Vd, 2019). Enligt företagets vd varierar kundkraven 
från projekt till projekt och från kund till kund, vilket även är medarbetarnas uppfattning. Vid 
projektering av exempelvis pannanläggningar ställs det krav på anläggningens prestanda, 
emissioner, underhållsfrekvens och -kostnader, säkerhetssystem som ska följa föreskrifterna 
VET, VFB och VSU, samt tryckkärlsdirektivet AFS 2016:1 / 2014/68/EU, ATEX (AFS 
2003:3) med flera. Ett kundkrav som alltmer blir framträdande är hållbarhetsaspekten, och 
det ses en utveckling från myndigheter som ställer hårdare krav om emissioner från 
pannanläggningar som kräver innovationer från tillverkarna. Kraven om emissioner påverkar 
kundernas val av lösningar, särskilt för pannleveranserna. Även dokumentationskraven ökar 
i omfattning vid generellt alla leveranser för företaget (Vd, 2019).  
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Vid arbeten med tryckkärlsinstallationer ställs det krav på medarbetarna att de skall ha en 
godkänd svetsprovning, företaget ska ha tagit fram en WPS utifrån företagets WPQR innan 
svetsarbetet får påbörjas (Vd, 2019). Vid tryckkärlsinstallationer skall alla materialcertifikat 
tas tillvara, då dessa certifikat, tillsammans med en kopia av medarbetarnas 
svetsprovningcertifikat, WPS, WPQR samt en försäkran om överensstämmelse som utgör 
dokumenten för CE-märkningen. Det finns krav om full spårbarhet enligt företagets vd. 
Samtliga nämnda dokument utgör grunden för att företaget kan CE-märka leveransen, som 
sedan kan verifieras av ett besiktningsorgan beroende av vilken kategori i PED leveransen 
tillhör. Oftast använder företaget sig av Dekra. Besiktningsorganet genomför även en 
besiktning av tryckkärlsinstallationen där de testar funktionen samt genomför röntgen av 
svetsskarvar när det krävs (Vd, 2019). Utifrån företagets erfarenhet håller medarbetarnas 
svetsskarvar god kvalitet, och det är ytterst sällan de måste göra om svetsskarvar vid 
leveranser som kräver röntgen. Reparationer av svetsskarvar görs nästan alltid, då för att ta 
bort svetsloppar, tändmärken med mera som enkelt lösas med en rondell (Medarbetare, 2019; 
Vd, 2019). Grovt förenklat förklarar företagets vd att vid leverans av pannanläggningar 
genomförs inte röntgen av svetsskarvarna om det inte är hetvattenpannor eller pannor med 
rördimensioner DN 150 eller större, eller om tryckklassen är PN 16 eller mer. Ångpannor 
måste röntgentestas. Vidare påpekar han att alla dessa krav regleras i PED, och att 
förenklingen som gjordes inte ska tas bokstavligen, den kan ses som en tumregel. 

4.4 Hur bör företaget genomföra implementeringen av robotsvetsning? 
Vid besök hos ett svetsföretag i Uppland rekommenderar de framförallt att vid 
implementering av robotsvetsning framförallt använda mycket tid innan beställning och köp 
av robotsvets till att granska de olika leverantörerna och deras svetsrobotar, så att den valda 
lösningen faktiskt tillgodoser ett företags krav på robotsvetsning (Svetsföretag i Uppland, 
2019). Företaget i Uppland har en svetsrobot i verksamheten samt två skärrobotar som 
används till detaljer. Svetsroboten är det en medarbetare som ansvarar för, och den används 
till mer eller mindre likartat svetsarbete i aluminium. Upplandsföretagets utmaningar har 
varit att det är svårt att hitta kompatibla och tillförlitliga robotsvetsar till aluminium. 
Aluminium är ett mjukare material jämfört med exempelvis rostfritt stål, och därför ställer 
det större krav på robotsvetsen, vilket har medfört utmaningar för Upplandsföretaget och 
deras robotsvets (Svetsföretag i Uppland, 2019). Ett annat krav som Upplandsföretaget 
påpekar som särskild viktig vid val av robotsvets, är robotsvetsens fogdetektering. Deras 
robotsvets kräver att operatören måste justera varje svetsskarv som roboten detekterar, då det 
kan vara några millimeter fel vid varje detektering. Vid sammanfogning av en 0,15m3 tank 
med 18 svetsskarvar använder operatören ungefär 30 minuter efter programmeringen till att 
justera robotsvetsens fogdetektering. När allt är justerat i enlighet med kvalitetskraven 
påbörjas svetsningen. Svetsprocessen för en tank tar 83 sekunder (Svetsföretag i Uppland, 
2019). Representanten från upplandsföretaget påpekar att det är viktigt att undersöka och 
beräkna tiden vid manuell svetsning och jämföra med vad en robotsvets kan leverera 
inklusive omprogrammering vid fel, för att kolla om det är eller blir lönsamt vid produktion 
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av små enheter. Av dessa orsaker menar de att det är viktigt med ett bra samarbete med 
leverantören av robotsvets, både före och efter köpet, för att säkerställa effektivitet och 
produktivitet (Svetsföretag i Uppland, 2019). 

Företagets VD har läst på mycket om själva tekniken och dess utveckling de senaste åren, 
och de planerar för en stationär robotsvets liknande, men något enklare än den förslagna 
layouten från Valk Welding som finns i figur 11 (Vd, 2019; Valk Welding, 2019).  

Figur 11: Layout robotsvetsinstallation från leverantör (Valk Welding, 2019). 

Valk Welding är ett holländskt företag som levererar fullt integrerade svetsrobotar för 
flexibel produktion. Deras svetsrobotar är av märket Panasonic, och tillsammans med 
Panasonic samarbetar Valk Welding om utveckling av svetsrobotar, kommunikation och 
mjukvara då de ser att alltfler mindre företag kan få tillgång till och investera i robotsvetsning 
(Valk Welding, 2019). Med integrerade svetsrobotar menas leverans av förutom själva 
svetsroboten, robotcontroller, mjukvaruprogram, manipulator och kommunikation. Den 
integrerade lösningen från Valk Welding möjliggör off-lineprogrammering som gör att 
företaget kan etablera en kö med arbetsuppdrag för svetsroboten med olika förutsättningar 
för svetsarbetet som ska göras. Vid programmering behöver medarbetarna enbart välja typ 
av svetsförband, materialtyp och tjocklek. Systemet kalkylerar själva inställningarna för 
ampere, volt och hastighet, och det finns även möjligheter att programmeringen kan ske 
helautomatisk med hjälp av 3D CAD-uppgifter (Valk Welding, 2019).  

Det integrerade systemet levereras med 3D-scanning där roboten läser av arbetsstyckena och 
på så vis vet roboten var den ska lägga svetsskarven. Med hjälp av två manipulatorer kan 
arbetsstyckena positioneras så att robotsvetsen kan svetsa exakt (Valk Welding, 2019). Enligt 
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Valk Welding är robotsvetsens omställningstid nere i ett par minuter om den förra 
genomförda svetsskarven är likartat som den nästa. Företaget planerar i första hand endast 
använda robotsvetsen till att foga ihop rör och rördelar (exempelvis böjar, koner och t-rör), 
som medför likartat arbete för robotsvetsen (Vd, 2019). Olik stålkvalitet kräver även olika 
tillsatsmaterial vid svetsning, så vid svetsning av olike stålkvaliteter kräver svetsroboten 
längre omställningstid för att byta tillsatsmaterial. Med robotsveten från Valk Welding har 
företaget möjlighet att växla mellan svetsmetoderna MIG, MAG och TIG (Valk Welding, 
2019). Då företaget enbart är i behov av TIG-robot, förenklas svetsroboten, samt att det blir 
billigare. Både företagets vd och Valk Welding säger att robotsvetsen måste genomföra en 
svetsprocedurprovning, samt att medarbetarna som ska styra och programmera robotsvetsen 
måste certifieras. 

Enligt Valk Welding (2019) är leveranstiden, från beställning till att medarbetarna 
självständigt kan operera robotsvetsen, ungefär två månader. Utbildning för att operera 
robotsvetsen kan antingen ske hos företaget efter att robotsvetsen är installerad och monterad, 
eller hos tillverkaren i Holland. Företagets vd menar att det ideala såklart är om det enbart 
tar två månader tills svetsroboten kan användas i ett projekt, men han antar ändå att 
inkörningsperioden kan ta längre tid eftersom svetsprovning måste genomföras för de 
medarbetarna som skall operera svetsroboten, och då krävs det att de först är bekanta med 
roboten.  
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5. Analys
Följande kapitel analyserar hur resultatet relaterar till teorin. Kapitlet är strukturerat enligt 
studiens syfte och dess frågeställningar. 

5.1 Hur kommer förändringsprocessen med implementering av robotsvetsning att 
påverka företagets medarbetare? 
Det verkar inte som företaget arbetat med stora förändringar tidigare. Som Forslund beskriver 
(2013, s. 327), beror ledningens engagemang och delaktighet på förändringens omfattning 
och komplexitet. Förändringen, som i första hand omfattar en ny verkstad är inte tema för 
examensarbetet, men eftersom företaget redan har arbeten och medarbetare på orten i 
Mellansverige, anses det inte att företagets medarbetare påverkas negativt av att företaget 
väljer att bygga en verkstad i Mellansverige. Både företagets vd (2019) och medarbetarna 
(2019) har kommenterat vilken inverkan det innebär för projektens arbetsflöden att inte ha 
en egen verkstad. Temat för examensarbetet är implementering av robotsvets i den nya 
verkstaden och ledningen i företaget bör i högsta grad vara engagerade och delaktiga i 
beslutsprocessen, främst på grund av att det är de som styr vilka investeringar som företaget 
skall genomföra. Förändringen med att implementera robotsvetsning i verksamheten är en så 
kallad systemförändring där företaget går från manuellt svetsarbete till automatiserad 
svetsarbete (Forslund, 2013, s. 327). Genomförandet av en systemförändring kan även 
medföra personella och strukturella förändringar eftersom företagets medarbetare, särskilt 
svetsarna som arbetar i Mellansverige, kan och kommer att få nya arbetsuppgifter, men 
förändringen kan även leda till ändring av ansvar och befogenheter.  

Företaget har de senaste åren anställd flera medarbetare till följd av utökat orderingång, och 
den största orsaken till det är högkonjunktur i marknaden (Vd, 2019). Sveningsson och 
Sörgjärde (2014, s. 38) skiljer mellan planerade och framväxande förändringar, medan 
Hussein et al. (2018, s. 124) skiljer mellan reaktiva och proaktiva förändringar. Företaget står 
inför en planerad och proaktiv förändring främst på grund av att de har tagit ett aktivt beslut 
och har ett mål med svetsroboten i sin verksamhet. Omvärlden förändras; osäkerhet i den 
ekonomiska marknaden, hög teknologisk utveckling och kunder och intressenter som ställer 
allt högre krav. Ingemansson, Lundin och Nilson (2017, s. 53) och Epping och Zhang (2018) 
beskriver en utveckling som kallas för Industri 4.0, där teknikutveckling integreras i den 
automatiserade tillverkningsindustrin där förändringarna består av automation och ökade 
kundförväntningar. Trots utvecklingen som händer i omvärlden, är det inte avgörande för 
företagets överlevnad att införa automatiserad svetsning i verksamheten (Vd, 2019). Företag 
som tillhör kategorin SME (små och medelstora företag) är beroende av större flexibilitet för 
att tillverka små partier med stora variationer jämfört med större företag (Zwicker och 
Reinhart, 2014, s. 184), och enligt Valk Welding (2019) som tillverkar robotsvetsar, ses 
trender i att allt fler mindre företag inför robotsvetsning i verksamheterna. Källan till 
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förändringen är företagets ledning som ser möjligheter för företaget och att de kan förbättra 
genom mer effektiva arbetsflöden som möjliggör bättre produktivitet (Vd, 2019). Det finns 
även en annan extern anledning till att förändringen bör genomföras – det är svårt att 
rekrytera svetsare (Vd, 2019).  

När ett behov uppstår agerar företaget utifrån det behovet, och det samma händer vid behov 
av förändring; en process påbörjas för att nå målet som förändringen kan leda till. För att 
strukturera processen och säkra förändringens utfall, kan användning av en 
förändringsmodell vara fördelaktig. I den teoretiska bakgrunden har det tagits fram två 
förändringsmodeller som båda är aktuella för företaget. Lewins modell (1947; Hussein et al., 
2018; Jacobsen och Thorsvik, 2014) handlar mer om medarbetarna och deras deltagande i 
förändringsprocessen, medan Reengineering (Sörqvist, 2001) handlar just om den tekniska 
omvärlden som har inverkan på ett företags effektivitet och produktivitet, men även den 
kräver medarbetarnas delaktighet för att den skall få ett optimalt utfall. Både modellernas 
första fas, upptiningsfasen och förankringsfasen, handlar om att företaget måste etablera och 
få stöd hos medarbetarna till att genomföra förändringen, men ledningen måste även visa 
varför förändringen behövs (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 375; Sörqvist, 2001, s. 118). 
Företagets vd har förankrat idéen inom företaget och pratat med medarbetarna om en 
eventuell robotsvets. Som beskrivit ovan, är inte förändringen nödvändig för företagets 
överlevnad, men den möjliggör effektivisering, bättre produktivitet samt att det möjliggör 
tillverkning av standardiserade produkter under lågkonjunkturer som kan säkerställa mera 
stabila arbetsflöden (Vd, 2019). Medarbetarnas reaktioner till att införa robotsvetsning i 
företaget är inte alls negativa, de ser det som positivt och är väl införstådda med att 
robotsvetsen inte ska ersätta någon medarbetare (Medarbetare, 2019; Vd, 2019). Vd:n i 
företaget har gjort grundarbetet med att få med sig medarbetarna på utvecklingen av 
företaget, men han säger ändå att om de skall nå målet om prefabriceringen måste alla i 
företaget vara överens om fördelningen mellan Mellansverige och Stockholm. 

Fas två i Reenginering-modellen omfattas av en nulägesanalys, där företaget mer noggrant 
skall kartlägga och analysera hur de har arbetat tills nu, samt vilka krav som ställs på 
processen (Sörqvist, 2001, s. 119). Till nulägesanalysen är en processbaserad systemmodell 
(PBSM) användbar för att först etablera nuläget (Isaksson, 2018, s. 20). En PBSM kan brytas 
ner till mindre delprocesser för att bättre fastställa vilka delar av delprocessen som påverkas 
och måsta förbättras, där de befintliga processtegen överförs till en ny struktur, men även helt 
nya processer kan skapas med Reengineering enligt Sörqvist (2001, s. 122).  
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Figur 12: PBSM nuläge företaget. Modell inspirerad av Isaksson och Garvare (2003) och 
Isaksson (2018). 
 
Arbetet med att ta fram en produkt eller en tjänst till företagets kunder artar sig som 
processmodellen i figur 12. Utifrån den förändring som planeras med att i framtiden använda 
robotsvetsning till prefabricering, är det enbart delprocessen prefabricering som påverkar 
medarbetarna. Drivkrafterna som påverkar företagets processer kommer från externa resurser 
och omfattas av olika drivare som politiska-, ekonomiska-, sociala-, tekniska-, legala- och 
miljöaspekter. De ökande kraven på emissioner är ett exempel på drivkrafter som påverkar 
hur företaget och deras samarbetspartners väljer att designa en pannanläggning som leder till 
tekniska drivkrafter för att möjliggöra lägre emissioner (Vd, 2019). Beslut om och krav till 
lägre emissioner är politiska drivkrafter som idag och i framtiden kan finnas under legala 
drivkrafter, men det måste även finnas ekonomiska incitament för att driva utvecklingen 
framåt.  

Företaget måste i stor grad styra sin verksamhet utifrån en rad ISO-standarder och andra 
föreskrifter och lagar, som påverkar både företaget direkt och indirekt via kunderna.  Från 
input, när kunderna meddelar sina behov och krav till företaget, är det främst ledningen i 
företaget som hanterar kommunikationen med kunden. Vidare är det ledningen som gör 
beräkningar och tar fram en kalkyl (Medarbetare, 2019; Vd, 2019). Det är först när företaget 
får ett jobb som medarbetarna involveras genom att de får ta del av dokumentation, 
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arbetsinstruktion och ritningsunderlag för det arbetet som ska genomföras. Utifrån 
dokumentationen, arbetsinstruktioner och ritningsunderlag, påbörjas prefabriceringen. 
Prefabriceringen är beskrivet i figur 13, och under den operativa delprocessen ses de 
ingående aktiviteterna som företagets medarbetare företar sig. Företagets ledningsprocesser 
i nuläget handlar om att planera projekten/arbetet, och fördela resurserna så att projektet kan 
genomföras inom den givna tidsramen, samt styra och hantera förändringar som händer under 
projektet, där det främst är kundkraven som kan förändras i projektet. Ledningen ska även 
motivera medarbetarna och se till att de har den kunskap och kompetens som behövs för att 
utföra arbetet självständigt (Vd, 2019; VEPLA, 2019). Stödprocesserna handlar om att se till 
att den nödvändiga utrustningen som behövs för att utföra prefabriceringen är underhållen 
och i bra skick, samt rapportering till och från medarbetarna och dokumentation på arbetet 
som genomförs i processen (Vd, 2019). Resurserna behövs och är en förutsättning för att 
delprocessen skall fungera.  

 

 
Figur 13: Delprocessen prefabricering hos företaget. 
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I den tredje Reengineeringsfasen rekommenderar Sörqvist (2001, s. 119) att utföra en 
benchmarking för att ta del av andra företags erfarenheter med implementering av ny teknik. 
Prefabriceringen som delprocess fortsätter hos företaget, det vill säga att en befintlig 
delprocess omstruktureras genom att övergå från manuell svetsning till automatiserad 
svetsning. Benchmarking har utförts hos ett företag i Uppland för att ta del av hur de 
genomförde implementeringen och för att ta reda på vilka effekter det gav på medarbetarna 
och verksamheten i stort. Dock visade det sig att svetsföretaget i Uppland var missnöjda med 
robotsvetsens prestationer.  

Redan vid designfasen bör företaget ha en plan för vilka av medarbetarna som kommer att 
påverkas av implementeringen av robotsvetsen, eftersom det är de som skall manövrera 
svetsroboten, bör de få ta del av beslutet från ledningen om vilken robotsvets företaget väljer 
att investera i samt information om vad implementeringen kommer att kräva av 
medarbetarna, för att undvika osäkerhet. Vd:n har klarlagt att ingen medarbetare ska förlora 
sitt jobb, robotsvetsens syfte är att generera mer arbete. Genom att företagets 
prefabriceringsarbete utgör cirka 12 procent av den totala arbetsmängden kommer 
medarbetarna att behövas även efter implementeringen (Vd, 2019). 

Fas två i Lewins förändringsmodell handlar om att se till att undvika motstånd från 
medarbetarna. För att eliminera motstånd och för att skapa engagemang efter att de har 
lämnat nuläget (upptiningsfasen), bör medarbetarna involveras i processen (Hussain et al., 
2018, s. 124). Medarbetarna i företaget som kommer att påverkas av robotsvetsen kommer 
att få erbjudande om utbildning, antingen i företagets verkstad efter att robotsvetsen är 
installerad och monterad, eller vid robottillverkarens utbildningslokal i Holland, om de väljer 
leverans från Valk Welding (2019). Det är främst när robotsvetsen är klar för användning 
som medarbetarna direkt påverkas av förändringen, och här kan medarbetarna känna 
osäkerhet och oro för sitt eget värde, sina förmågor och sin kompetens om de inte blir 
tillräckligt involverade, eller får tillräcklig med information från ledningen (Hussain et al., 
2018, s. 123). Medarbetarna (2019) yttrar att de inte är särskilt oroad nu i planeringsfasen, 
upptiningsfasen, för implementeringen av robotsvetsen. Om det ses till figur 2 sida 5 som 
beskriver de olika stegen i Lewins förändringsprocess, hade det varit fördelaktig att ta med 
en egen ruta med kompetensutveckling efter implementeringen för att säkerställa utfallet av 
implementeringen. Medarbetarna bör även ges möjlighet att vara på plats när svetsroboten 
skall installeras i verkstaden för att få bättre kännedom om utrustningen. Genom att låta 
företagets medarbetare få vara delaktig i förändringsfasen kommer de att känna  ägarskap till 
processen och det ger dem tid att förstå förändringen (Hussain et al., 2018, s. 124; Jacobsen 
och Thorsvik, 2014, s. 375). Sörqvist (2001, s. 122) betonar att det även i Reenginerings-
modellens implementeringsfas (fas fyra), är viktigt att inkludera företagets medarbetare för 
att lyckas, lika med vad Lewins förändringsfas påpekar. Ledningen i företaget måste därför 
kommunicera ut framgångarna med förändringen.  
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Lewins återfrysningsfas kan jämföras med Reengineering-modellens fas fem, styrning av den 
nya processen. I återfrysningsfasen har företagets medarbetare accepterat förändringen vilket 
innebär att förändringen är genomförd och nya rutiner etableras (Jacobsen och Thorsvik, 
2014, s. 375). Vid implementeringen av robotsvetsen kommer det med högsta sannolikhet ta 
tid för alla involverade i företaget att lära sig använda robotsvetsen. Det är först efter en 
inkörningsperiod som de medarbetare som ska operera robotsvetsen kan genomföra en 
svetsprovning enligt ISO 14732. När hela certifieringsprocessen är genomförd kan produkter 
prefabriceras med robotsvetsen. Sörqvist (2001, s. 122) rekommenderar att det införs kriterier 
för styrning efter att förändringen är genomförd. Företaget arbetar aktivt med rutiner, 
arbetsinstruktioner, och ledningssystem via webbportalen VEPLA (2019), som kommer att 
omtalas närmare i nästa rubrik, 5.2 Hur kan implementering av robotsvetsteknik förbättra 
företagets arbetssätt och kvalitetsledningssystem? 

5.2 Hur kan implementering av robotsvetsteknik förbättra företagets arbetssätt och 
kvalitetsledningssystem? 
PAV-modellen 
Offensiv kvalitetsutveckling ses som ett ledningssystem som omfattas av värderingar, 
arbetssätt och verktyg (PAV-modellen) (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 422). Isaksson (2018, 
s. 6) har valt att översätta värderingar med begreppet principer, som ska beskriva hur 
människorna inom en organisation skall agera. I figur 14 har det tagits fram en översikt över 
hur företaget bör använda nuvarande och framtida ledningssystem för att integrera 
robotsvetsning i sin verksamhet. Framtagandet av information till PAV-modellen är hämtat 
dels från teorier och dels från datainsamlingen för att etablera ett integrerat ledningssystem. 
Principerna bygger på hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling där ett engagerat ledarskap 
ligger till grund för ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 
2012, s. 39). Företaget, som alla andra företag, lever av kunderna och intressenterna, och de 
måste sättas i fokus för ett vällyckat arbete. Som beskrivet utifrån figur 12 och 13, är det 
kundernas och intressenternas behov och krav som initialt inleder en projekt- eller 
arbetsprocess. Företaget jobbar för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, inte 
nödvändigtvis i antal medarbetare och omsättning, men att förbättra processer och 
produkterna de levererar, som är en av orsakerna till att de nu önskar investera i 
robotsvetsning som en del av företagets långsiktiga utvecklingsperspektiv (Vd, 2019). För de 
medarbetare som skall arbeta med den nya utrustningen krävs allas engagemang och 
deltagande så det skapas ett systemtänk och för att säkerställa kvaliteten på leveranserna.  
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Figur 14: PAV-modellen. Företagets ledningssystem inspirerad av Bergman och Klefsjö 
(2012, s. 423). 

De principer som finns med i figur 14 är likartade med de principer som finns i ISO 9000-
serien (Swedish Standards Institute, 2015b). Företaget bör arbeta med ett tydligt 
processinriktningsfokus där PDSA-cykeln används till företagets ständiga förbättringsarbete 
för hur de arbetar med framtagandet av produkter och tjänster, både före, under och efter 
implementeringen av robotsvetstekniken. PDSA-cykeln handlar om att ta lärdom av hur 
befintliga processer fungerar, som utvecklat i nulägesanalysen från Reengineeringsmodellen, 
för att sedan vidareutveckla och förbättra de innan åtgärderna och dess effekter studeras för 
att tillfredsställa företagets kunder och intressenter.  

Ledningssystem och standarder 
Företaget arbetar i enlighet med ISO 9001, men har gjort ett medvetet val att inte certifiera 
sig då de menar på att certifieringsprocessen kräver mycket resurser och kan bli kostsam för 
ett litet företag (Vd, 2019). Enligt Sandholm (2001, s. 164) och Bergman och Klefsjö (2012, 
s. 510) är det vanligt att kunderna ställer krav på att leverantörerna har ett
kvalitetsledningssystem för att uppfylla intressenternas krav, och med detta så har många
företag infört ett formellt kvalitetsledningssystem för att försäkra sina kunder om att de
produkterna och tjänsterna som de levererar uppfyller kundernas krav. Eftersom det visar sig
att kunderna sällan ställer krav på certifiering enligt ISO 9001 och 14001, men i stället att de
kan visa att de arbetar systematiskt med kvalitet-, miljö- och arbetsmiljön (Vd, 2019), är det
ännu en orsak till att behovet för certifiering inte har realiserats. Företaget använder sig av
webbportalen VEPLA för att hantera och arbeta med ledningssystemsarbete. VEPLA (2019)
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är anpassat för att möjliggöra certifiering och innehåller alla dokument, till exempel 
arbetsinstruktioner, rutinbeskrivningar, policyer, personalhandbok, egenkontroller och 
riskdokumentation som ISO 9001 kräver av företaget. Företaget använder portalen 
systematiskt internt inom organisationen och vid leverans till kund där de upprättar miljö-, 
kvalitet- och arbetsmiljöplaner som omfattar specifika egenkontroller och riskanalyser som 
företagets medarbetare följer (Medarbetare, 2019; Vd, 2019). Som anges i ISO 9001 
(Swedish Standards Institute, 2016, s. 11) söker kunder och intressenter förtroende genom 
att ställa krav på leverantörerna om ett ledningssystem, vilket företaget visar till genom att 
etablera och använda det webbaserade ledningsverktyget. 

Kvalitetsstyrning för svetsproduktion 
ISO 3834-serien är en modell för kvalitetsstyrning för svetsproduktion som kan användas 
som ett verktyg för att kvalitetssäkra  företagets leveranser (Kihlander, 2012, s. 9). Företaget 
är i nuläget inte certifierade enligt ISO 3834 eftersom de inte har några kunder som ställer 
krav på det (Vd, 2019). Det enda som påpekas från företagets sida, är att om de hade 
certifierats enligt ISO 3834 hade de undvikit provning av ett besiktningsorgan vid varje 
leverans då endast kvalitetssystemet blir bedömt (Vd, 2019). När företaget levererar en 
tryckkärlsinstallation som inte är en så kallad 8§-produkt, där det enbart ställs krav på 
tillverkning enligt god teknisk praxis i PED (2014/68/EU; AFS 2016:1; ISO 13445), eller en 
installation som faller under kategori I i PED, måste anordningen godkännas av ett 
besiktningsorgan som undersöker teknisk dokumentation, provar installationen och utfärdar 
intyg (Vd, 2019). Dokumentationsarbetet vid tillverkning av en kategori I, II, III eller IV 
enligt PED är omfattande och omfattas av bland annat materialcertifikat och procedurer för 
spårbarhet av material, konstruktionsberäkningar och -ritningar, riskanalyser, teknisk 
specifikation av utrustning, drift- och skötselanvisningar, godkända svetsprocedurer som 
omfattar WPQR, WPS och svetsarprovningar och försäkran om överensstämmelse. Dock är 
det endast krav om försäkran om överensstämmelse och drift- och skötselanvisningar som 
skall levereras till kunden. Många av de krav som ställs vid tillverkning av tryckbärande 
anordningar ställs även vid ISO 3834–2, med andra ord arbetar företaget i enlighet med ISO 
3834–2 vid leveranser som omfattas av granskning och provning av besiktningsorgan, och 
som Björklund et al. (2015, s. 650) beskriver, så tillämpar företag som följer ISO 9001 de 
mest omfattande kraven i ISO 3834–2.  

Arbetssätt 
Vidare i PAV-modellen, figur 14, under arbetssätt, utgörs arbetet med att implementera 
robotsvetsning av personalutveckling, utbildning och kompetensutveckling. Kompetenta och 
engagerade medarbetare kan förbättra företagets förmåga att skapa och leverera mervärde så 
de kan nå målen om bättre arbetsflöden och produktivitet (Swedish Standards Institute, 
2015b). Av den tillhandahållna informationen från både företagets vd (2019) och 
leverantören av svetsrobotar (Valk Welding, 2019) krävs det att företaget tar fram en ny 
svetsprocedur för robotsvetsen, och till skillnad från svetsprovning enligt ISO 9606 som är 
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för manuell svetsning, måste de medarbetarna som skall manövrera svetsroboten provas 
enligt ISO 14732 som även omfattar ett prov om funktionskunskaper om svetsroboten 
(Swedish Standards Institute, 2017, 2013). Tills dess företaget kan ta fram nya WPQR och 
medarbetarna kan genomföra nya svetsprovningar, ställs det krav på en period med 
inkörning, som omtalat innan, vilket kräver en god relation till leverantören av robotsvetsen, 
men det kan också vara fördelaktigt att företaget arbetar vidare med benchmarking där de 
samarbetar eller lär av andra företag hur de har tagit fram ny WPQR för robotsvetsning.  

Som Bergman och Klefsjö (2012, s. 422) och Isaksson (2018, ss. 6–7) beskriver PAV-
modellen, är det viktigt för företaget att arbeta enhetligt med principer, arbetssätt och verktyg. 
Arbetssätt och verktyg är hjälpmedel som behövs för att stödja företagets principer så de blir 
en del av företagets organisationskultur. Även om företaget redan i dag arbetar enligt ISO 
9001, 14001 och 3834, kommer de att få ännu mer struktur på sitt arbete med 
ledningssystemen vid implementering av robotsvetsning, då det krävs att företaget måste 
inkludera robotsvetsen i sin ledningssystemportal med framtagande av arbetsinstruktioner, 
rutiner och riskanalyser. I och med att de involverar medarbetarna i ledningssystemet som 
PAV-modellen (figur 14) illustrerar, skapas det en förståelse för de samverkande processerna 
som gör att företaget kan optimera ledningssystemet och dess prestanda (Swedish Standards 
Institute, 2015b). 

5.3 Vilka kvalitetsförbättringar kan robotsvetsning tillföra företagets produkter och 
kunder? 
Kvalitetsbristkostnader 
De senare årens ökning av beställningar har skapat utmaningar för företaget, vilket 
upprepades från både företagets medarbetare och vd (2019). Under begreppet Offensiv 
Kvalitetsutveckling  handlar det om att ständigt arbeta med att aktivt förebygga, förändra och 
förbättra, och inte reparera och kontrollera (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38), och 
innebörden av det har blivit ett större fokus på kvalitetskostnader. Både Bergman och Klefsjö 
(2012, s. 72) och Sörqvist (2001, s. 43) hänvisar till att kvalitetsbristkostnaderna är i 
storleksordningen 10 – 30 procent av en verksamhets omsättning. Av de kvalitetsbrister som 
kan ses hos företaget är det främst kategorin interna felkostnader som medverkar till 
kvalitetsbristkostnader. De definieras som avvikelser från önskad kvalitetsnivå som upptäcks 
före leverans till kund eller beställare (Sörqvist, 2001, s. 37). Företagets främsta 
kvalitetsbristkostnader utgörs av omarbete och ineffektivitet vid arbete på verkstaden i 
Mellansverige. Omarbetet och ineffektiviteten grundar sig i att verkstadsutrymmet är för litet, 
vilket hindrar ett naturligt arbetsflöde, men även att den existerande uppställningen av 
medarbetarnas arbetsutrustning, som är mobilt uppställd, medför att uppställningen ständigt 
måste mätas och kontrolleras för att säkerställa rörinstallationens kvalitet, och för att undvika 
ytterligare omarbeteskostnader (Vd, 2019). Det kan vara svårt och avancerat att i efterhand 
rätta till felaktigt utförda svetsskarvar, och kvalitetsbristkostnader kan inte kunden eller 
beställaren debiteras för, vilket medför att det är en intern kostnad som kan medföra lägre 
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ekonomiskt resultat för företaget. I och med detta måste svetsningen som process 
kvalitetstyras från ritningsunderlag till slutkontroll (Dahl, 2017). Enligt Dahl (2017) är det 
möjligt att kostnadsoptimera och öka lönsamheten inom svetsföretag upptill 50 procent 
genom att bland annat optimera arbetsprocesser och välja rätt teknik.  

Svetsteknik och kvalitet 
För de rörinstallationer som företaget levererar, används idag bågsvetsningsmetoderna MMA 
och TIG (Vd, 2019). Leverantören av robotsvetsen som används till genomförandet av 
examensarbetet, Valk Welding, har tagit fram en robotsvetsmodell som kan använda både 
MIG, MAG och TIG. Det är främst MIG/MAG som används vid robotsvetsning då de anses 
vara mer produktiv, men företaget föredrar och är mer förtrogna med att arbeta med TIG (Vd, 
2019). Dessutom när de inte arbetar i någon verkstad är det svårt för dem att använda 
MIG/MAG då utrustningen i sig själv är mycket större än TIG-utrustningen. Av dessa orsaker 
önskar företaget att inte gå bort från TIG som svetsmetod. En annan orsak till att företaget 
inte kommer att välja bort TIG-metoden är dess kvalitetsegenskaper och tillförlitlighet som 
behövs då det kan krävas provning av svetsskarvar av besiktningsorgan (Vd, 2019). Både 
Weman (2016, s. 213) och Svetskommissionen (2016) kommer fram till att en svetsrobot 
medför högre produktivitet jämfört med manuell svetsning, och det är även möjligt att göra 
kostnadsbesparingar vid implementering av svetsrobot. En robotsvets’ cykeltid är upptill fyra 
gångar bättre jämfört med en manuell svetsare, som möjliggör en ökning i 
produktionskapaciteten med upptill 275 procent utifrån det test som Svetskommissionen 
(2016) har genomfört av MIG/MAG-svetsning.  

Vid implementering av robotsvetsning blir svetskvaliteten jämnare och oftast högre, och 
genom att bygga en robotcell så den kan hantera olika svetsobjekt i samma materialflöde, 
reducera ställtider och lagerkostnader (Skarin, 2017, s. 16). Företaget önskar ett flexibelt 
tillverkningssystem (FMS) som kan hantera stora variationer då de inte tillverkar likartade 
rörinstallationer, vilket Valk Welding kan leverera (Vd, 2019; Valk Welding, 2019). Talalaev 
et al. (2012) menar att FMS möjliggör reduktioner i produktionskostnader och ökning i 
produktivitet och svetskvalitet för små och medelstora företag. Utifrån tillhandahållen 
information från företagets medarbetare och vd är det sällan det är svetsarbetets kvalitet som 
förorsakar kvalitetsbristkostnader för företaget.  

Kundkraven kommer inte att minska i framtiden, de kommer att skärpas med det ständigt 
ökande miljöarbetet. Det är inte främst företaget som drabbas av detta, men de påverkas 
indirekt genom samarbetet med att leverera pannanläggningar där kraven om emissioner 
skärps. För alla installationer som projekteras, måste beräkningar göras för att säkerställa de 
driftskrav som kund och beställare har på anläggningen. Valet av lösning presenteras oftast 
för kunden innan arbetet påbörjas, för att säkerställa att lösningen stämmer överens med de 
vedertagna kraven (Vd, 2019). Robotsvetsen kommer inte direkt att tillföra några 
kvalitetsförbättringar gentemot kunderna, men indirekt kommer den att medföra kortare 
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ledtider som möjliggör snabbare leverans till kunderna. Dock kommer det inte medföra 
kortare ledtider vid leverans av pannanläggningar då det enbart är 12 procent av arbetet som 
är prefabriceringstid. Montaget i panncontainrarna utförs även av andra entreprenörer med 
varsitt ansvarsområde, och det slutliga montaget av rörinstallationerna inuti panncontainrarna 
för företaget måste göras med manuell svetsning (Vd, 2019).  

Den största effekten på arbetsflödena och produktiviteten, kommer främst att ske till följd av 
en flytt av företagets verksamhet till en egen verkstad, och därnäst robotsvetsen. Med 
robotsvetsen möjliggörs kortare cykeltider, som reducerar ledtider och snabbare leveranser 
till kunderna, men den största fördelen med svetsroboten är större tillförlitlighet av 
svetskvaliteten. Företaget får även möjligheter att producera mer standardiserade produkter 
för att säkerställa mer stabila arbetsflöden vid perioder med mindre arbeten.  

5.4 Hur bör företaget genomföra implementeringen av robotsvetsning? 
Vid implementeringen av robotsvetsen bör företaget beakta implementeringsmodellen 
framtagen av Epping och Zhang (2018), figur 8. Det är flera olika aspekter som påverkar 
implementeringens utfall, men framförallt bör det fokuseras på själva svetsprocessen, hur 
den ser ut i nuläget för att basera förändringsprocessen på processkunskap, med andra ord 
arbeta utifrån hörnstensmodellens princip om att basera beslut på fakta. Lika viktig som att 
basera beslut på fakta är att involvera medarbetarna i förändringsprocessen, som företagets 
vd har gjort i inledningsskedet med att informera medarbetarna om vad som är på gång och 
vad som skall hända i framtiden. Företaget måste investera tid och pengar i medarbetarnas 
kompetensutveckling och utbildning för att på ett effektivt sätt implementera robotsvetsning, 
och det är därför fördelaktigt att medarbetarna får ta del av och vara med om hela processen. 
I tabell 4 ges ett förslag till implementeringsplan, då det inte finns någon angiven tid för när 
implementeringen av robotsvetsen, är tidplanen uppdelat i olika faser. 



50 (61) 
 
Tabell 4:  
Implementeringsplan robotsvets 

När Uppskattat 
tidsåtgång 

Vad Vem 

Fas 1 2 veckor Utarbetning av kravspecifikation robotsvets 
- Toleranskrav min 1,5mm 
- Kvalitetskrav: skall klara av röntgenprov  
- Cykeltid 
- Programmeringstid 
- Offline-programmering 
- Leveranstid  
- Kostnader 
- Utbildning 
- Support efter leverans 

Ledning 

Informera medarbetarna om processen med urval av 
leverantörer och de krav som ställs. Ge möjlighet till 
medarbetare om förslag till ytterligare krav som de 
har för svetsroboten. 

Alla 

Fas 2 1 vecka  
(inkl. 
förberedelser) 

Genomför benchmarking hos ett mindre svetsföretag 
som använder liknande eller lika robotsvets som de 
själv önskar implementera.  
De medarbetare som skall manövrera robotsvetsen 
deltar. 

Ledning 
 
Medarbetare som 
skall manövrera 
svetsroboten 

Fas 3 2 veckor Granskning leverantörer för att säkerställa att de kan 
leverera enligt kravspecifikation 

Ledning 

Fas 4 2 veckor  
(inkl. 
förberedelser 
och 
evaluering) 

Besöka leverantörer för att verifiera att robotsvetsen 
klarar av de uppställda kraven på toleranser, 
kvalitetskrav och programmeringstid.  
De medarbetare som skall manövrera robotsvetsen 
deltar. 

Ledning 
 
Medarbetare som 
skall manövrera 
svetsroboten 

Fas 5 1 dag Meddela beslut om val av leverantör till 
medarbetarna 

Alla 

Fas 6 2 veckor Installation och montage Leverantör 
Fas 7 1 månad Utbildning Leverantör 

Medarbetare 
Fas 8 1 månad Provperiod och inkörning Ledning  

Medarbetare 
Fas 9 2 dagar Framtagande av pWPS till WPQR 

Svetsprovning ISO 14732 
Ledning 
Medarbetare  
Besiktningsorgan 

Fas 10 2 veckor Provning WPQR Ledning 
Besiktningsorgan 

Fas 11 1 vecka Framtagande av WPS – standarduppsättning till 
robotsvets 

Ledning 
Medarbetare 
Besiktningsorgan 

Fas 12 1 månad + 
Kontinuerligt 
arbete 

Införande av kriterier för styrning. 
Kvalitetsledningssystemet uppdateras med de 
genomförda förändringarna som implementeringen 
har medfört. 

Ledningen  
Medarbetare 
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Som beskrivit ovan är implementeringsplanen förenklad, men det som blir viktigt för 
ledningen i företaget vid själva implementeringen, är att styra processen. Från den 
uppskattade tidsåtgången är det sannolikt att implementeringsprocessen tar ungefär sex 
månader, från att kravspecifikationen påbörjas till att företagets medarbetare självständigt 
kan manövrera robotsvetsen. Den uppskattade tidsåtgången skiljer sig från tidsåtgången som 
robotsvetsleverantören menade var två månader från beställning till att medarbetarna 
manövrerar robotsvetsen självständigt. Implementeringsplanen visar också att det krävs 
mycket tid till planering innan ett beslut tas för vilken robotsvets eller leverantör de väljer.  

5.5 Sammanfattning 
- Genom att använda både Lewins (1948) förändringsmodell och Sörqvists (2001) 

Reengineeringsmodell, täcker företaget in de mänskliga och teknologiska aspekterna 
vid förändringsprocessen som sker när företaget skall implementera robotsvetsning.  

- Företaget arbetar idag enligt ISO 9001 och 3834, och efter implementeringen av 
robotsvetsen i verksamheten blir det viktigt att företaget uppdaterar det webbaserade 
ledningssystemet så det omfattar nya arbetsinstruktioner, riskanalyser och 
egenkontroller. Vid de årliga revisionerna av ledningssystemet skall 
ledningssystemet korrigeras så det är verksamhetsanpassat och att de lagar, 
föreskrifter och regler som gäller finns med. Det blir även viktigt att få på plats 
avvikelserapportering för robotsvetsen. 

- Efter implementering av robotsvetsning kan de medarbetare som idag svetsar 
manuellt uppleva minskade hälsorisker eftersom de i den framtida verkstaden inte 
behöver stå helt intill svetsutrustningen vid prefabricering. 

- Företaget önskar förbättra ekonomin då robotsvetsen möjliggör eliminering av 
kvalitetsbristkostnader som uppstår till följd av omarbete och ineffektivitet.  

- Robotsvetsen ger jämnare svetskvalitet och ökar produktiviteten som möjliggör 
raskare leverans till kunderna, men det möjliggör även för företaget att de kan 
producera mer standardiserade produkter i framtiden vid lågkonjunkturer. 
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6. Diskussion
I diskussionskapitlet diskuteras det analyserade resultatet genom olika synpunkter, moment, 
argument, orsaker och faktorer som sätts motvarandra för att möjliggöra bedömning och 
ställningstagande.  

6.1 Reflektion  
6.1.1 Undersökningen 
Examensarbetet har utförts som en fallstudie hos ett svetsföretag med mål om att utifrån 
företagets nuläge ta fram en implementeringsplan för hur företaget skall gå tillväga för att 
implementera robotsvetsning i sin verksamhet. Syftet med undersökningen var att se vilka 
kvalitetsförbättringar automatiserade svetsprocesser kan medföra jämfört med manuell 
svetsning. Syftet och dess fyra frågeställningar etablerades tidigt i studien, men det som 
visade sig att vara svårt var följden av de tre första frågeställningarna. I styrgruppen 
diskuterades frågan om att frågeställningen om medarbetarna borde vara frågeställning 
nummer tre, i alla fall när en person börjar läsa examensrapporten då det framgår av syftet 
att det fokuseras på kvalitetsförbättringar. Men vid användning av de två 
förändringsmodellerna blev det naturligt för projektledaren att börja med 
förändringsprocessen som examensrapporten vilar på för att sen omtala möjliga 
kvalitetsförbättringar. Undersökningen har omfattats av intervjuer och samtal, 
dokumentstudier av företagets ledningssystem samt genomförande av benchmarking. Med 
hjälp av de olika undersökningsmetoderna för insamling av data har det varit möjligt att skapa 
en bild av företagets nuläge och vilka förbättringar som är möjliga att åstadkomma med att 
implementera robotsvetsning som en del av företagets delprocess, prefabricering, i 
verkstaden i Mellansverige. 

6.1.2 Resultatets bidrag 
Studien har resulterat i ett förslag till implementeringsplan över hur företagets skall gå 
tillväga med implementeringen av robotsvetsning i sin verksamhet. Resultatet av studien 
visar även hur företaget bör arbeta med implementerings- och förändringsprocesser från när 
ett beslut tas av ledningen om implementeringen, under och tills robotsvetsen är en del av 
verksamhetens arbetssätt som en del av ledningssystemet i företaget. Resultatet av studien är 
överförbart till andra företag som vill implementera ny teknik eller automatiserad 
robotsvetsning då metodiken är generaliserbar. Det som även är av intresse för företaget, är 
de kvalitetsförbättringar som kan uppnås genom effektivisering och förbättrade arbetsflöden 
i verkstaden som kommer att återspeglas i produktkvalitet och bättre ledtider. 

För projektledaren har arbetet med examensrapporten varit tidskrävande och intensivt, men 
det har i stor grad bidragit till utökat lärdom och kunskaper om hur teknikförändringar/ 
implementering av ny teknik kan genomföras i ett litet företag.  
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6.1.3 Resultatet jämfört med annan forskning och andra arbeten 
Tidigare forskning visar vikten av att inkludera medarbetarna i förändringsprocesser. Båda 
metoderna för förändringar som å ena sidan är systematiska förändringar och den andra sidan 
handlar om förändringsledning, change management, påvisar vikten av medarbetarnas 
delaktighet. Systematiska förändringar som omfattar exempelvis offensiv 
kvalitetsutveckling, och processen Reengineering omfattar mer specifika 
processförändringar jämfört med change management som relaterar till att hantera 
förändringar i stor skala och innehåller en rad olika interventionsstrategier, och omfattar 
oftast en överordnat organisatorisk strategi. Wilson, (2014) visar på hur viktigt det är med 
planering inför implementering av robotteknik oavsett vilken bransch, i likhet med vad 
Epping och Zhang (2018) och Zwicker och Reinhart (2014) har kommit fram till. 
Benchmarkingen som genomfördes hos svetsföretaget i Uppland visade också hur viktigt det 
är med planering inför en implementering, så det blir rätt från början. Medarbetarna i 
företaget är i stor grad positiva till och mogna för den förändring som implementering av 
robotsvetsning medför, vilket underlättar förändringsprocessen. Här kan det påpekas att 
ledningen i företaget under en längre tid har pratat om önskemålet om en robotsvets. 

Med den industriella utvecklingen, som det ses med Industri 4.0, är det viktigt att även små 
och medelstora företag, och inte enbart stora företag, bidrar till utvecklingen. Robotsvetsning 
är i dag inte enbart för stora företag med serietillverkning. Teknikutvecklingen som omfattar 
kliv från manuell till automatiserad tillverkning och arbetssätt, har enligt forskningen 
genererat flera arbetstillfällen och de medarbetare som tidigare har haft manuella 
arbetsuppgifter har fått nya arbetsuppgifter. Orsaken till att flera arbetstillfällen genereras är 
möjligheten för utökad tillverkning och produktion genom effektivisering.  

6.1.4 Resultatet jämfört med olika teorier 
Resultatet från studien är kopplat till olika teorier mestadels kring offensiv 
kvalitetsutveckling. Inledningsvis har förändringsteorier, som omtalat under kapitel 6.1.3 
använts som grund för implementeringen och hur företaget skall gå tillväga i processen. 
Genom att koppla Lewins förändringsmodell tillsammans med Reengineering, som tar sig an 
den tekniske förändringen, styrks resultatet med att koppla ledarskapsteori och 
förändringsarbete med teknik- och processarbeten. För att analysera nuläget i företaget har 
Isakssons och Garvares (2003) processmodell blivit använd i samband med teorier kring 
processer från Bergman och Klefsjö (2012). Sörqvist (2001) har bidragit till att skapa bättre 
samband mellan företagets processer och de kvalitetsbristkostnader som företaget upplever i 
verksamheten. Hörnstensmodellen, som inkluderas i principerna i PAV-modellen (principer, 
arbetssätt och verktyg) ligger till grund för en del av företagets ledningssystem och har 
bidragit till att ta fram en strukturerad översikt över hur företaget bör arbeta med 
ledningssystemet under och efter implementering av robotsvetsning, för att säkerställa 
kvaliteten på produkterna och företagets processer.  
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Många av svetsföretagen är teknikintensiva företag som omfattas av krav, regler, och lagar 
som de bör och måste efterleva. En stor del av examensarbetet har omfattats av 
dokumentstudier som består av svetsteknik och ISO-standarder som företaget arbetar efter – 
och särskilt ISO-standarder har varit en del av kandidatprogrammet Ledarskap-Kvalitet -
Förbättring. Företaget arbetar redan i dag enligt ISO 9001 och vid vissa leveranser enligt ISO 
3834-2, och det krävs att de som företag följer en rad andra standarder för att de skall kunna 
utföra svetsarbeten och leverera installationer. Användningen av standarderna har använts i 
syfte att underbygga datainsamlingen.  

6.1.5 Har problem av teoretisk eller praktisk art blivit löst? 
Hur företaget på bästa möjliga sätt skall eller bör implementera robotsvetsning för att uppnå 
de möjliga kvalitetsförbättringarna som har upptäckts är av praktisk art för företaget. Med 
hjälp av teorier och tidigare forskning har studien tagit fram verktyg och processkunskaper 
samt förändringsmodeller som är användbara för företagets implementeringsprocess. Fokus 
vid studien har varit hur medarbetarna, kunderna och verksamheten i stort påverkas av 
implementeringsprocessen. Om det ses till PDSA-cykeln har studien enbart genomfört de två 
första faserna, Plan – Do, som handlar om att systematiskt planera för förändring och 
förbättring med hjälp av verktyg och modeller och ta fram förslag till åtgärds- eller 
förändringsplan. Studien har således inte löst några av de kvalitetsproblem som företaget 
upplever idag, men de har fått en uppsättning verktyg och modeller att arbeta utifrån för att 
lösa de nuvarande problemen. Det är även viktigt att de fortsätter arbetet med 
ledningssystemen för att de ska uppnå väletablerade arbetssätt med robotsvetsen, och för att 
möjliggöra förbättrad effektivitet och skapa bättre arbetsflöden i prefabriceringsprocessen 
genom att de fortsätter arbetet med de två sista faserna i PDSA-cykeln, Study – Act. Delar av 
Reengineering som förändringsprocess, genomfördes som en del av examensarbetet. 
Implementeringen och styrningen överlåtas till företaget då det går utanför examensarbetets 
avgränsningar. 

Problemen inom företaget är av praktisk art, men eftersom hela förbättringscykeln inte är 
genomförd i fallstudien har företaget fått teoretiskt stöd till att genomföra implementeringen. 
Projektledaren själv sitter igen med en känsla av att endast ”skrapat på ytan” när det gäller 
resultatet av examensarbetet, orsaken till detta är nog i högsta grad på grund av att själva 
implementeringsprocessen inte har genomförts som en del av examensarbetet. Mer kunskap 
och fler lärdomar kunde ha upparbetats hos projektledaren om hela 
implementeringsprocessen hade genomförts som examensarbete, vilket återkommer som 
punkter under kapitel 7.2 Förslag på fortsatt arbete. 
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7. Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att utforska, analysera och förklara vilka 
kvalitetsförbättringar implementering av robotsvetsning kan tillföra företagets verksamhet. I 
examenarbetets sista kapitel redovisas de slutsatser som studien har kommit fram till utifrån 
de fyra frågeställningarna som del av att uppnå undersökningens syfte. Syftet med 
examensarbetet anses ha blivit besvarat med hjälp av de fyra frågeställningarna, dock så vill 
inte robotsvetsen medföra lika stora kvalitetsförbättringar för företaget som 
forskningsartiklar och andra arbeten hänvisar till. Orsaken till detta visade sig vara på grund 
av prefabriceringsraten hos företaget. Till slut i kapitlet presenteras förslag på fortsatt 
forskning/arbeten. 

7.1 Slutsatser 
7.1.1 Hur kommer förändringsprocessen med implementering av robotsvetsning att 
påverka företagets medarbetare? 
 Förändringsprocessen omfattar främst den framtida verkstaden i Mellansverige och de 
medarbetare som kommer att arbeta där. Från nulägesanalysen, och från information från 
företagets vd är det främst fyra medarbetare som kommer att påverkas av implementeringen 
av robotsvetsning. Medarbetarna har tidigare upplevt frustration vid prefabriceringsprocesser 
utförda i Mellansverige, där de inte har möjlighet att utföra arbetet på önskvärt sätt. 
Implementeringen möjliggör effektivisering, bättre produktivitet både för medarbetarna och 
verksamheten i stort, även om prefabriceringsprocessen idag utgör endast 12 procent av det 
totala svetsarbetet som medarbetarna utför. Med implementeringen hör det till att 
medarbetarna måste utbildas i att manövrera svetsroboten och därför anses det viktigt att de 
involveras i hela implementeringsprocessen, från att kravspecifikationen tas fram tills att de 
olika svetsprovningarna är genomförda. Genom att inkludera medarbetarna elimineras 
sannolikheten för att medarbetarna känner oro och osäkerhet kring den nya tekniken och sina 
egna förmågor och kunskaper. Implementeringen har för avsikt att höja produktiviteten, och 
i sin tur generera mer arbeten/flera projekt, och därför behövs de medarbetare som redan 
finns inom företaget. Efter implementering av robotsvetsning kommer hälsoriskerna 
minimeras något. Medarbetarna skärmas i större utsträckning från rök och gaser samt UV-
strålning då de inte behöver stå intill svetsutrustning vid prefabricering.  

7.1.2 Hur kan implementering av robotsvetsteknik förbättra företagets arbetssätt och 
kvalitetsledningssystem? 
De aktiviteter som ingår i delprocessen prefabricering, kommer inte att förändras särskilt 
mycket efter implementeringen av robotsvetsen. Något förenklat förklarat, kommer manuell 
svetsutrustning att ersättas med automatiserad svetsutrustning, som medför att medarbetarnas 
arbetssätt och arbetsuppgifter förändras. Det rekommenderas att medarbetarna involveras i 
högre grad i ledningssystemet som omfattas av principer, arbetssätt och verktyg (PAV-
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modellen) för att de i högre utsträckning skall få bättre förståelse av de samverkande 
processerna inom verksamheten. Företaget arbetar idag enligt ISO 9001 och dels enligt ISO 
3834–2 (vid tryckkärlsinstallationer), och vid implementeringen krävs det från företagets 
sida att de måste etablera nya rutiner, arbetsinstruktioner, egenkontroller och riskanalyser för 
det nya arbetssättet med robotsvetsen. Ledningssystemen kräver årliga revisioner och det 
rekommenderas att revisionerna blir en del av företagets rutin. Implementeringen av 
robotsvetsteknik bör dokumenteras utförligt, både processen och arbetet med roboten. Det 
handlar om att de tar fram rutiner för avvikelserapportering och -hantering för att ta lärdom 
av fel och ständigt arbeta med förbättringar. Följden av implementeringen blir mer 
strukturerade arbetssätt vid tillverkning och strukturerat arbete med ledningssystemen. 

7.1.3 Vilka kvalitetsförbättringar kan robotsvetsning tillföra företagets produkter och 
kunder? 
Företaget upplever idag kvalitetsbristkostnader i form av interna fel som upptäcks före 
leverans och som orsakas av omarbete och ineffektivitet. Det studien har upptäckt är att när 
företaget färdigställer den nya verkstaden kommer dessa kvalitetsfel att elimineras i stor grad. 
Både omarbeten och ineffektivitet kan förorsaka förseningar till kunden, men genom 
implementering av robotsvetsning kan bättre ledtider uppnås vid prefabriceringsprocessen, 
som i sin tur möjliggör snabbare leveranser till kunden. Prefabriceringen utgör enbart 12 
procent av den totala produktionen vilket gör att förbättrade ledtider är något osäkert, men 
faktum är att en robotsvets arbetar snabbare än en av företagets medarbetare. 

Robotsvetsning kan öka svetskvaliteten, och även om företagets medarbetare sällan gör fel 
vid svetsarbeten som kräver omarbete, kan robotsvetsen ge positiva effekter främst på grund 
av dess cykeltid, men den möjliggör även att företaget kan producera mer standardiserade 
produkter, som i sin tur kan öka produktionen. Främst så är det företaget som kommer att få 
de största effekterna vid implementering av robotsvetsning genom höjd effektivitet och bättra 
arbetsflöden, därnäst kommer kunderna att märka förändringen genom minskade ledtider. 

7.1.4 Hur bör företaget genomföra implementeringen av robotsvetsning? 
Ett förslag till implementeringsplan har tagits fram till företaget, baserad på examensarbetets 
analyser genomförd under de tre föregående frågeställningarna. Implementeringsplanen har 
diskuterats tillsammans med företagets vd för att den skall vara verklighetstrogen i den 
meningen att den kommer att användas av företaget. Implementeringsplanen grundar sig dels 
på Lewins trestegsmodell, dels i Sörqvists reengineringsmodell där båda modellerna 
sammanfogar de mänskliga och tekniska aspekterna vid implementering av robotsvetsning. 
Det som blir viktigt för företaget vid implementeringen är att säkerställa kraven de har på 
robotsvetsen i första skedet. Under hela processen är det viktigt att inkludera medarbetarna 
och styra processen genom noggrann planering för att säkerställa utfallet.   
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7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 
Examensarbetet syftade till att utforska, analysera och förklara de kvalitetsförbättringar 
robotsvetsning kan tillföra företagets verksamhet, och skulle resultera i framtagandet av en 
implementeringsplan. Studien avgränsades med att inte omfatta ekonomiska aspekter, och 
därför hade det varit intressant att genomföra en ytterligare studie utifrån 
hållbarhetsaspekterna people, planet och profit – Tripple Bottom Line i likhet med 
implementeringsmetoden som Epping och Zhang (2018) föreskriver. Miljöaspekten är också 
en faktor som i större grad bör diskuteras eftersom företaget levererar rörinstallationer till 
pannanläggningar, och som idag i högsta grad påverkas av miljödebatten kring emissioner. 
Kan robotsvetsen på något sätt bidra till att redesigna pannanläggningarna för att i sin tur 
bidra till mindre emissioner?  

Examensarbetet avgränsades även med att inte omfatta själva implementeringen och 
uppföljning av processen efteråt. Även om verkstaden hade varit färdigbyggd, när 
examensarbetet påbörjades, hade det inte varit möjligt att genomföra implementeringen som 
examensarbete på grund av den begränsade tiden till utförandet av examensarbetet. Det 
rekommenderas att fortsatt studera hela förändrings- och implementeringsprocessen för att 
studera effektivitet, produktivitet och om arbetsflödena förbättras i den omfattning som 
teorierna och tidigare forskning och arbeten påstår, och om andelen prefabricering ökar till 
följd av implementering av automatiserade arbetssätt. Undersökningen kan då även omfatta 
kvantitativa metoder.  

Vidare är det också av intresse att studera och följa upp företagets arbete med 
ledningssystemen efter implementeringen, samt en mer noggrann undersökning av 
medarbetarnas roll och arbetssätt efter implementeringen. 
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Bilaga 1

ISO 3834 – krav 
Kriterier som hjälper till vid val av ISO 3834-2, ISO 3834-3 eller ISO 3834-4 
(Swedish Standards Institute, 2005) 

Nr. Moment ISO 3834–2 ISO 3834–3 ISO 3834–4 
1 Genomgång av krav Genomgång krävs 

Redovisande 
dokument krävs 

Redovisande 
dokument kan krävas 

Redovisande 
dokument krävs inte 

2 Teknisk genomgång Genomgång krävs 
Redovisande 

dokument krävs 
Redovisande 

dokument kan krävas 
Redovisande 

dokument krävs inte 
3 Underleverantör Behandlas som leverantör för de speciella produkterna, tjänsterna 

och/eller aktiviteter som ingår i underleveransen. Det slutliga 
ansvaret för kvaliteten kvarstår hos tillverkaren. 

4 Svetsare och 
svetsoperatör Kvalificering krävs 

5 Svetsansvarig Krävs Inget särskilt krav 
6 Personal för kontroll 

och provning Kvalificering krävs 

7 Utrustning för 
produktion och 
provning 

Lämplig och tillgänglig enligt krav för förberedelse, 
processutförande, provning, transport, lyft i kombination med 

säkerhetsutrustning och skyddskläder. 
8 Underhåll av 

utrustning 
Krävs för att bestämma, bevara och erhålla 

överensstämmelse med produktkraven 

Inget särskilt krav Dokumenterade 
planer och 

redovisande 
dokument krävs 

Redovisande 
dokument 

rekommenderas 

9 Beskrivning av 
utrustning Förteckning krävs Inget särskilt krav 

10 Produktionsplanering Krävs 

Inget särskilt krav 
Dokumenterade 

planer och 
redovisande 

dokument krävs 

Dokumenterade 
planer och 

redovisande 
dokument 

rekommenderas 
11 Svetsdatablad Krävs Inget särskilt krav 
12 Kvalificering av 

svetsprocedurer Krävs Inget särskilt krav 

13 Provning per parti av 
tillsatsmaterial Om det krävs Inget särskilt krav 

14 Förvaring och 
hantering av 
tillsatsmaterial 

En procedur krävs enligt leverantörens 
rekommendationer 

Enligt leverantörens 
rekommendationer 



15 Förvaring av 
grundmaterial 

Skydd krävs mot inverkan av miljön; 
identifiering skall bevaras under lagringen Inget särskilt krav 

16 Värmebehandling 
efter svetsning 

Bekräftelse att kraven enligt 
produktstandard eller specifikationer är 

uppfyllda 
Inget särskilt krav Procedur, protokoll 

och spårbarhet av 
protokollet till 

produkten krävs 

Procedur och 
protokoll krävs 

17 Kontroll och 
provning före, under 
och efter svetsning 

Krävs Om det krävs 

18 Avvikelser och 
korrigerande åtgärder 

Åtgärder för styrningen införs 
Procedurer för reparation och/eller 

korrigering krävs 

Åtgärder för 
styrningen införs 

19 Kalibrering eller 
validiering av 
utrustning för 
mätning, kontroll och 
provning 

Krävs Om det krävs Inget särskilt krav 

20 Identifiering under 
processen Om det krävs Inget särskilt krav 

21 Spårbarhet Om det krävs Inget särskilt krav 
22 Kvalitetsrapporter Om det krävs 



Bilaga 2

Intervjuguide Medarbetare i Företaget 
1. Hur ser du på att implementera robotsvetsning i företaget?
2. Hur tror du det vill affektera din arbetsvardag?
3. Vad består dina arbetsuppgifter av idag?
4. Hur arbetar du och dina kollegor från att ni påbörjar en installation tills den är 

färdigställd?
5. Vet du vilka hälsorisker du utsätts för idag med ditt arbete?
6. Vilka fördelar kan robotsvetsning medföra för dig som individ, dina medarbetare 

och verksamheten i stort?
7. Kan det tänkas att robotsvetsen kan förbättra processer inom företaget – i så fall 

vad?
8. Vad kan vara möjliga nackdelar med implementering av robotsvetsning?
9. Vilka installationer kan robotsvetsen användas till?
10. Vad är dina tankar generellt kring robotsvetsning?



Bilaga 3

Intervjuguide Näringslivskontoret i kommunen i Mellansverige 

- Hur arbetar ni på näringslivskontoret och vad är era arbetsuppgifter?
- Hur många företag finns det inom kommunen?
- Hur ser fördelning ut mellan små, medelstora och stora företag?
- Av dessa företag; hur många är svetsföretag, eller industriella företag och vet ni hur

många av dessa som företag som använder sig av automatiserad svetsteknik?
- Hur många företag går i konkurs per år i kommunen?
- Finns det något samarbete mellan företagen och gymnasiet?
- Hur kommer ett samarbete i stånd mellan gymnasierna och företagen?
- Hur många elever examineras (i snitt) varje år från de industriella linjerna?
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Intervjuguide Valk Welding 
Frågorna är något modifierade utifrån det inledande samtalet via telefon där det gavs en 
företagspresentation och en presentation om examensarbetet. Efter telefonsamtalet blev det 
beslutat att skicka bilder och text via e-post för att tydliggöra vad företaget tillverkar och 
vad de behöver från en robotsvets. Av dessa orsaker vill inte e-posten i sin helhet bli tryckt i 
bilagan.  

1. What kind of robotic welding system will be suitable for the kind of installations
and production that the company performs? In the future they are planning to
produce the boiler container by robot welding

2. The degree project is not focusing on economic calculations, but it would be great
to have an estimate of investment cost.

3. What kind of education is required for the robot welding system and programming?
4. How long does it take to program different welds (programming time)?
5. Has Valk any information of how implementing robot welding has affected

customers employees? Will the robotic welding system take the employees’ job?
6. How will the robot improve safety, ways of working, lead time, quality of welds

(more of a general nature, not specific for the company)?
7. What would you say be a realistic implementation time (approximately) from order

to ready to use?
8. What are the safety requirements regarding implementing and operating robot

welding?
9. Are there any risks with the robot/technique?
10. In general terms, what are the welding tolerances for the robot?
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Checklista Benchmarking Planera 
Nuläget företaget 

 Prefabriceringsprocessen som den ser ut idag
 Hur fungerar den?
 Vad producerar processen?
 Krav och förväntningar till ny process/teknik?
 Målet med den nya processen och tekniken?

Gör Sök 
 Vilka företag som har robotsvetsning kan kontaktas?
 Vilka företag lämpar sig för benchmarking?
 Vem kan kontaktas i företaget?

Studera 
 Hur ser deras process ut?
 Vilken teknik använder de?
 Hur väl fungerar tekniken och processen?

Analysera 
 Prestandagap?
 Vilka faktorer kan förändras i företagets utformning?

Studera Studera 
 Hur kan kunskapen om deras process åstadkomma förbättring av

företagets implementering?
Lär Förbättra 

 Vilka lärdomar kan tas med från benchmarkingen för att förbättra
företagets implementering, och hur skall de ske?
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