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Hur kan vi använda oss utav simulering vid 
svetsinlärning och hur kan det hjälpa oss att få bukt 

med vanliga problem i undervisningen?

SLM 2021



Modern infrastruktur och utveckling inom industri, allt från byggnader och broar till medicinsk 
apparatur, inget av det skulle kunna göras utan svetsning.



I Indien väntas en brist på 1,2 miljoner svetsare 2022.

80 % av svetsarna i USA är över 55 år gamla

Efterfrågan på kompetenta svetsare är högre än någonsin

VARFÖR?

• Global efterfrågan av svetsare ökar med 8 % årligen

• Kompetensnivån som behövs hos svetsare ökar i takt med att yrket blir 
mer avancerat

• Nuvarande svetsare går i pension

• Konventionell svetsutbildning är inte tillräckligt lockande för dagens 
ungdomar 

Världsomspännande brist på kvalificerade svetsare
En fjärdedel av världens totala BNP är beroende av svetsning och ändå har vi inte tillräckligt med kompetenta svetsare

Källa:

https://www.tradesmeninternational.com/


VARFÖR?

• Automation inom tillverkande industri utgör ryggraden inom Industri 4.0 
vilket kräver mer kompetent arbetskraft för att övervaka och hantera

• Global tillverkande industri står för 16 % av den samlade BNPn och 
kommer att påverkas mest av robotiseringen

• Antalet automatiserade operationer i fabriker beräknas öka från 5 % till 8 % 
till år 2028

Industri 4.0
   Förväntas bli en industri värd 3 700 miljarder dollar år 2025

Sources:

Tillverkning, Robotisering, Augmented Reality Simulering, Horisontell- och Vertikal 
integrering är alla beroende av att vi har kompetent arbetskraft för att kunna implementera 
Industri 4.0

https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries
https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/capturing-value-at-scale-in-discrete-manufacturing-with-industry-4-0
https://tcf.org/content/report/robots-beginning-affect-workers-wages/?session=1


     Skolor i 188 länder har övergått till distansundervisning under 2020.

     Projekten i World Economic Forum förlorade ~195miljoner arbetstillfällen pga Covid-19. 

     2022 kommer 54 % av alla anställda att behöva utbilda om sig eller höja sin befintliga kompetensnivå för att få ett jobb.

VARFÖR?

• Utvecklingen av moderna samarbetsverktyg har exploderat under 
pandemin

• Pålitlig WIFI och fjärråtkomst är essentiella faktorer

• Att utbildningen in-sourcas har öppnat upp för nya och mer kreativa 
möjligheter

• Ändrade arbetsvillkor har skapat möjligheter för yrkesutbildning och mer 
kontinuerlig inlärning

Världen efter Covid-19
Inlärning utvecklas till att bli mer flexibel, möjlig att utföra på distans och måste vara engagerande för att locka ungdomar 

Sources:

https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/youth-employment-skills-gap-covid-19/
https://www.ccdaily.com/2020/07/in-a-post-covid-world-community-colleges-must-bridge-the-gap-between-education-and-employment/


VARFÖR?

• Robotar driver automatisering som ökar produktivitet och minskar 
skador

• Sedan 2009 har mängden robotar i tillverkande industri mer än 
fördubblats

• Industriella robotar för tillverkning förväntas öka med 80 % till 2026

Robotisering är ryggraden för automation
   Ändå begränsar den globala bristen på utbildade operatörer utvecklingen

     Robotsvetsning beräknas globalt att står för 10 miljarder dollar 2026

Sources:

https://ifr.org/


Augmented Reality
Svetslabb

Traditionellt Svetslabb

SVETSSIMULERING I KOMBINATION MED VERKSTAD



Augmented Training Metodik
För att nyttja simulatorerna fullt ut



Ett räkneexempel från verkligheten

68% besparing i förbrukningsmaterial

4 gånger fler utbildade studenter

3 till 5 gånger mer bågtid

56% minskad tid med traditionell svetsning

34% fler elever som klarar kraven för IW-diplom

0 risk för skada

Source: results from a real workshop developed on a VT



Volkswagen, Audi och Mercedes använder sig av svetssimulering med Augmented Reality (AR)
 inte bara i undervisningen, utan även i den fortlöpande träningen av svetsaren



Robotsvetsning är någonting som våra 
svetsare måste kunna mer och mer 



Skola för svetsutbildning - Tyskland
GSI SLV - International Society for Welding Technology

UTMANING

• Icke-tysktalande behövde tränas på mindre än 6 månader

• Kombinera teori och praktik

• De skulle vara anpassade för verkliga svetsscenario när de var färdiga

LÖSNING

• Skolan använde sig av AR-simulering kombinerat med e-learning och praktisk 
svetsning för att få dem att klara IW-nivå på mindre än 6 månader

VÄRDE

• 20% minskning av genomsnittlig utbildningstid 

• 94% genomsnittligt godkänt på riktiga objekt efter utbildning

• Inga språkproblem, 20 olika språk finns tillgängliga i systemet

SLV Nord är en svetsskola som ligger i Hamburg med mer än 75 års erfarenhet av 
svetsutbildning. De har idag ett AR-svetslabb med 6 stationer och 60 traditionella 
svetsbås för riktig svetsning. Detta möjliggör för dem att kunna kombinera 
AR-simulering med riktig svetsning.

Det uppstod ett akut behov av svetsare på arbetsmarknaden och i ett projekt lyckades 
de utbilda 12 icke-tysktalande arbetar på mindre än 6 månader.





Har ni några frågor?

karl@svenskaelektrod.se 
070 973 41 81

TACK!

svenskaelektrod.se
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https://www.linkedin.com/organization-guest/company/seabery?challengeId=AQFB3C2KOcw8qgAAAXNcTZmvvOC8nP7Tq4eLuNXFk_-iMESHaxFyUWb5gOQMU7pZAjGi23bsbn9PtLyRmUDf8CwHTnmpXhWlMA&submissionId=fd9f46dc-2e83-2216-5b9d-e17a1c34110f
https://twitter.com/Seabery
https://www.youtube.com/user/SOLDAMATIC/
https://www.soldamatic.com/

