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Branchorganisationen SWIRA startades år 2004 med syfte att stimulera
utveckling och användning av industrirobotteknik och robotbaserad
automation i svensk tillverkningsindustri.

SWIRA är ett samlande forum för alla intressenter inom svensk robotik
och robotautomation. Spridning och rätt användning av 
industrirobotar är nödvändigt för att behålla ekonomi och
konkurrenskraft i den svenska industrin.

SWIRA vänder sig också till den växande marknaden av 
servicerobotar. Nya tillämpningar för robotar utanför
tillverkningsindustrin växer fort och starkt.

SWIRA har idag mer än 50 medlemsföretag inklusive akademi

www.swira.se



SWIRA medverkar i 
Robotlyftet
• RobotlyVet skall främja automa-on i Sveriges mindre 

och medelstora -llverkningsföretag. OmfaWning 100 
MSEK -ll år 2022 

• SWIRA har fåW uppdraget aW kvalitetssäkra 
systemintegratörer som medverkar i RobotlyVet vilket 
är eW önskemål från Tillväxtverket och IUC Sverige AB.

• Cer-fierade systemintegratörer som medverkar i 
RobotlyVet presenteras på SWIRA:s hemsida : 
hWps://www.swira.se/robotlyVet/ 



Global Robotstatistik

• SWIRA är medlem av IFR, International Federation 
of Robotics, med 28 medlemsländer.

• Genom IFR får SWIRA varje år statistik om den 
internationella industrirobotutvecklingen.



Globala
Industrirobotleveranser

2018  

- 414.000 Robotar installerades under 2018
- Asien är dubbelt så stort som Europa och Americas tillsammans
- Kina installerar var tredje robot som säljs i världen  



Möjliga orsaker till nedgången
2017, 2018

-Mindre efterfrågan 
från fordonsindustrin

-Hög beläggning i övrig 
verkstadsindustri påeldat av låg 
Kronkurs. Vilket resulterat i lågt 
förändringstryck i denna sektor 

-Många företag saknar kunskap 
om hur  automation och robotisering
kan öka kurrenskraften

Industrirobotförsäljningen i Sverige 2012-2018
Articulated robots 

1016

1199

1073

1501

1647

1511

1263

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industrirobotförsäljning i Sverige

-16 %

-8%



Sverige är på 6:e plats 
2018 när det gäller

roboBäthet i industrin
om man räknar bort
fordonsEllverkarna! 

831

587

245 240

195 185 185 171

123
102

74 62

Singapore Korea Japan Denmark Germany Sweden Chinese
Taipe

Italy Austria France Canada Czech
Republic

No of installed robots per 10.000 workers in the 
manufacturing industry 2018 (Automotive excluded)

För aW Sverige ska komma ifaW 
Danmark krävs aW antalet opera-va  
robotar hos Svenska företag utanför 
fordonsindustrin momentant ökar 
med omkring  2000 robotar.



Dansk Ellverkningsindustri har 
nästan samma roboBäthet
som Japan….

Danska metall facket driver på för att
ytterligare öka Robotautomationen i Dansk 
tillverkningsindustri ,facket föreslår en
satsning på 2 miljarder Danska kronor under 
en femårsperiod

Se hela inlägget från Dansk Metal på SWIRA:s hemsida: 
www.swira.se



Några megatrender som 
påverkar Robotik och 
Robotautomation 

• Fordonsindustrins transformering från 
Förbränningsmotorer till elektrifiering 

• Trend mot lågvolymproduktion ”Low Volume High Mix” 
kräver kraftigt ökad flexibilitet

• Säkert samarbete mellan människor och robotar 
• Åldersstrukturen och brist på yrkesarbetare i industrin 

ökar automationsbehovet

• Nya marknadssegment/tillämpningar öppnas inom tex 
SME segmentet

• Nya affärsmodeller och E-handeln driver på snabba 
förändringar i lagerhantering och materialtransporter i 
verkstäder mha autonoma AGV truckar, och plockrobotar



Verkligheten
för många

tillverkande
SME företag

Små och medelstora tillverknings företag SME (1-249 anställda) utgör tillsammans mer än 
95% procent av samtliga tillverknings företag i Sverige. De stora företagen med 250 eller 
fler anställda utgör således endast en mycket liten andel av det totala antalet företag.



Robotautomation av lågvolymproduktion



Idag kan man 
arbeta säkert

Ellsammans med 
en industrirobot

utan
säkerhetsstaket





Enkel operatörs programmering



Gripdon och Fixturer blir allt flexiblare..
3D printing erbjuder nya möjligheter



Flyttbara
och Mobila

Robotar



Applikations exempel på flyttbar 
robotautomation från OpiFlex 



CEJN AB i Skövde är ett bra exempel på
robotautomation av lågvolymproduktion
med kollaborativa robotar



Forskning & Litteratur
Hållbar Automatisering av Lågvolymproduktion



Tack för 
uppmärksamheten !


