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Abstract 

Laser for material processing possesses a number of advantages which mean that it has 

been and will be an important component for a wide range of industries' future 

development. Cutting materials processing is the dominant use of laser technology and 

has revolutionized the manufacturing industry. The aim of this thesis is to describe the 

principles of metal cutting by laser, how laser cutting is applied in practice and to 

identify how Swedish companies are using laser cutting. 

For the theoretical and technical description of laser cutting literature studies are the 

primary source of information. The empirical basis for the mapping of the Swedish 

industry for laser cutting is grounded on a survey; this includes Swedish companies that 

use laser cutting in their production. The companies were asked about their own sales 

and the development of their customer base, how laser cutting is used in their 

production and how they see the future of the industry. 

The study indicates a long term trend of increased sales for companies in the industry. 

Companies with a turnover below 10 MSEK has steadily declined over the last twenty 

years, while businesses with a turnover between 11-40 MSEK and more than 40 MSEK 

have increased. The surveyed firms report that national as well as international 

competition has become tougher and the product portfolio today contains more 

advanced products than before. 

Laser cutting has several advantages over competing cutting methods; the key is that a 

wide range of materials can be processed with high surface quality of the cut and sharp 

edges. In addition, advanced geometries with high precision can be cut. An 

overwhelming disadvantage is high cost, and operating costs. A company looking to 

invest in a plant for laser cutting should consider numerous aspects but mainly: 

specifications for the product, the conditions for implementation of the technology and 

installation of equipment and staff knowledge and skills. In the Swedish market for 

laser cutting, a clear trend in how producers alter their activity has been observed. The 

product portfolio will be broader and the products are becoming more sophisticated in 

terms of geometry and accuracy. The number of customers is increasing, thereby 

reducing dependence on any single industry, customer or product. 



 

 

Sammanfattning 

Lasertekniken besitter fördelar som innebär att den har varit och kommer att vara en 

viktig komponent för en rad olika branschers framtida utveckling. Skärande 

materialbearbetning är det dominerande användningsområdet för lasertekniken och har 

revolutionerat tillverkningsindustrin. Syftet med detta arbete är att beskriva principerna 

för skärande bearbetning med laser, hur laserskärning tillämpas i praktiken samt att 

kartlägga hur svenska företag använder laserskärning. 

För den teoretiska och tekniska beskrivningen av laserskärning utgör litteraturstudier 

den främsta informationskällan. Det empiriska underlaget för kartläggning av den 

svenska branschen för laserskärning grundas i en enkätundersökning, denna omfattar 

svenska företag som använder laserskärning i sin produktion. Företagen tillfrågades om 

hur den egna omsättningen och kundbasen utvecklats, hur laserskärning används i den 

egna produktionen samt hur de ser på framtiden för branschen. 

Undersökningen pekar på en långsiktig trend om ökad omsättning för företagen i 

branschen. Företag med en omsättning under 10 MSEK har stadigt minskat under den 

senaste tjugoårsperioden medan företag med en omsättning mellan 11-40 MSEK samt 

över 40 MSEK har ökat. De tillfrågade företagen uppger att den nationella såväl som 

den internationella konkurrensen har blivit hårdare samt att produktportföljen idag 

innehåller mer avancerade produkter än tidigare. 

Laserskärning har flera fördelar i förhållande till konkurrerande skärmetoder, de främsta 

är att ett brett spektra av material kan bearbetas med hög ytkvalitet i snittet och skarpa 

kanter. Dessutom kan avancerade geometrier med hög noggrannhet skäras. En 

övervägande nackdel är höga anskaffnings- och driftkostnader. Ett företag som funderar 

på att investera i en anläggning för laserskärning bör beakta en mängd aspekter men 

främst: specifikationer för den aktuella produkten, förutsättningar för implementering 

av tekniken och installation av utrustning samt personalens kunskaper och färdigheter. 

På den svenska marknaden för laserskärning har en tydlig trend i hur producenterna 

förändrar sin verksamhet observerats. Produktportföljen blir bredare och produkterna i 

den blir mer avancerade med avseende på geometri och noggranhet. Samtidigt ökar 

antalet kunder och på så sätt minskar beroendet av en enskild bransch, kund eller 

produkttyp. 



 

 

Förord 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att upprätthålla tillväxt i en verksamhet krävs utveckling av metoder och processer 

för hur produkter tillverkas. Lasertekniken besitter fördelar som innebär att den har varit 

och kommer att vara en viktig komponent för en rad olika branschers framtida 

utveckling. I dag tillämpas laserljus för ett stort antal ändamål, några av de vanligaste 

industriella användningsområdena är skärande bearbetning, märkning, svetsning, 

ristning, gravyrer samt härdning. Utvecklingen inom området går snabbt och förbättrade 

metoder och tillämpningar presenteras kontinuerligt. Skärande materialbearbetning är 

det dominerande användningsområdet för lasertekniken och har revolutionerat 

tillverkningsindustrin. (Ion, 2005) 

1.2 Syfte 

Syftet är att redogöra för bearbetningsmetoden laserskärning och presentera en 

helhetsbild med tekniskt djup inom utvalda delområden. Arbetet syftar till att skildra 

samspelet mellan olika aktörer inom branschen och klargöra de faktorer som påverkar 

svenska företag med laserskärning i sin produktion, i fortsättningen benämns dessa som 

producenterna. 

1.3 Mål och frågeställningar 

Det primära målet med detta kandidatexamensarbete är att beskriva de teoretiska 

grundprinciperna för laser, hur dessa tillämpas för laserskärning samt de praktiska 

förutsättningarna och möjligheterna för denna bearbetningsmetod. 

Ambitionen är även att placera laserskärning i ett praktiskt sammanhang för att skapa en 

helhetsbild av hur tekniken används av producenterna. Marknadsutvecklingen de 

senaste 20 åren, marknaden idag och producenternas förväntningar på framtiden är 

områden som behandlas. Med detta som utgångspunkt studeras de ekonomiska och 

organisatoriska aspekterna för laserskärning. Nedan presenteras de frågeställningar som 

rapporten avser att behandla. 

Hur genereras laserljuset och hur utnyttjas det för skärande bearbetning i olika 

material? 

Vilka parametrar påverkar skärprocessen och vilka är fördelarna jämfört med 

andra skärande bearbetningsmetoder? 

Vilka aspekter är kritiska för ett företag inom branschen och hur använder 

svenska verkstäder laserskärning? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till den svenska branschen för laserskärning med fokus på 

metallbearbetning. 
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1.5 Metod 

Informationsinsamling för arbetet bestod av litteraturstudier, en enkätundersökning, 

intervjuer samt företagsbesök. Nedan redogörs mer detaljerat för hur respektive 

informationskälla har behandlats. 

Litteraturstudier 

Litteraturstudien omfattade nyligen utgivna titlar inom ämnesområdet 

materialbearbetning med laser. Vetenskapliga artiklar och elektroniska dokument har 

kompletterat informationssökning för att klargöra och fördjupa kunskapen inom 

specifika delområden. 

Företagsbesök 

Under arbetets gång genomfördes två företagsbesök. Syftet med företagsbesöken var att 

komplettera övriga informationskällor, skapa en bild av marknaden för laserskärning 

samt att ge en förståelse för hur laserskärning används i svenska verkstäder. 

Målet var att finna två företag verksamma inom olika delar av branschen med avseende 

på kunder, produktportfölj och teknikanvändande. Utifrån de företag som fanns listade 

inom Stockholmsregionen på Industritorget valdes två passande företag ut. De företag 

som besökts är Plåt & Mekano i Täby AB och Järfälla Profilteknik AB. Under 

respektive företagsbesök genomfördes en intervju och en rundvandring i 

produktionsverkstaden. 

Enkätundersökning 

För att skapa en bild av hur branschen för laserskärning ser ut i Sverige i dag och för att 

undersöka om de iakttagelser av marknaden vi gjort under våra företagsbesök var 

gällande även för branschen i stort genomförde vi en enkätundersökning. Frågorna 

konstruerades med syfte att verifiera eller falsifiera de hypoteser vi ställt upp baserat på 

tidigare iakttagelser (se bilaga 1). Företagen som ingick i urvalsgruppen bestämdes 

utifrån företagsförteckningen på Sveriges mest besökta industrihemsida, Industritorget. 

Enkäten publicerades online med hjälp av Easysurvey och publiceringslänken skickades 

per e-post. 
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2. Laser 

Detta kapitel redogör för de principer som ligger till grund för alstring av laserljus. 

2.1 Grundprinciper för laser 

Ordet ”laser” är en förkortning för Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, vilket belyser de fenomen och mekanismer som genererar ljus med 

egenskaper som krävs för skärande bearbetning i metall. I avsnittet nedan redogörs för 

dessa fenomen och mekanismer. 

Stimulated Emission of Radiation 

Elektromagnetisk strålning, fotoner, genereras när en exciterad atom, jon eller molekyl 

övergår från en högre till en lägre energinivå. I det exciterade tillståndet befinner sig en 

av atomens elektroner på en högre energinivå jämfört med atomens grundtillstånd. Förr 

eller senare kommer atomen spontant att återgå till grundtillståndet. När detta sker 

skapas och emitteras en foton med ett energiinnehåll som uppgår till skillnaden mellan 

den högre och lägre energinivån, se figur 1. Genom kollision med andra fotoner kan 

dock atomen tvingas återgå till grundtillståndet innan den spontana övergången 

inträffar. Resultatet av en sådan interaktion är att två fotoner (den inkommande och den 

nyskapade) med samma riktning, våglängd och som är i fas emitteras från atomen. Detta 

fenomen kallas stimulerad emission (stimulated emission) och är grunden för alstring av 

laserljus, se figur 2. (Ion, 2005) 

 

Figur 1. Principskiss för spontan emission av foton (bearbetning av bild från Absolute Astronomy). 



 

4 

 

Figur 2. Principskiss för stimulerad emission av fotoner (bearbetning av bild från Answers). 

Aktivt medium 

För att generera laserljus krävs ett material, ett aktivt medium, vars atomer kan emittera 

ett flöde av fotoner. Det aktiva mediet kan utgöras av; en gas, en vätska, ett isolerande 

fast ämne eller ett halvledarmaterial. I lasrar för materialbearbetning används främst en 

gas eller ett fast ämne som lasermedium eftersom dessa kan generera laserljus med 

tillräckligt hög effekt. 

Gaslaser: För materialbearbetning används framförallt koldioxidgas som aktivt medium 

eftersom denna gas generar en laserstråle med hög effekt vilket krävs för skärande 

bearbetning med laser. Vid sidan om koldioxid och andra molekylära gaser används 

atomära gaser såsom neon, argon och krypton. Nackdelen med de atomära gaserna är att 

de fotoner som emitteras har låg energi och därför används dessa i lasrar med låg effekt 

för bearbetningsoperationer med hög precision. En annan typ av gaslaser använder så 

kallad excimer, vilket är ett komplex av två exciterade molekyler: en ädelgas och en 

halogen. Eftersom det exciterade tillståndet endast varar i cirka 10 nanosekunder 

omöjliggörs kontinuerlig emission och i stället skapas pulser av laserljus. Några av 

fördelarna med att använda gas som aktivt medium är att en gas kan exciteras genom 

elektriska urladdningar, att gaser är relativt billiga och att konstruktion av laserkaviteten 

underlättas. (Ion, 2005) 

Kristallaser: Det aktiva mediet utgörs av ett matrismaterial som dopats med joner av en 

jordartsmetall. Som matris används kristallina ämnen och glas, därav benämningen 

kristallaser. Fördelen med dessa ämnen är att de har egenskaper som hårdhet, stabilitet 

och är optiskt isotropa samt har hög draghållfasthet. Det ämne som används måste även 

kunna innehålla substitutionellt lösta joner och ha hög termisk konduktivitet samt låg 

termisk utvidgning. En fördel med att använda ett fast ämne är att man inte behöver en 

anordning som cirkulerar mediet eller som tillför ny gas. Till skillnad från en gaslaser 

får den resulterande laserstrålen hög divergens på grund av olikheter i kristallmaterialet 

och laserns effekt begränsas av värmeutvecklingen i matrismaterialet. (Ion, 2005) 
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Light Amplification 

För att erhålla laserljus med hög energitäthet krävs att flödet av fotoner förstärks. Detta 

sker i en så kallad optisk kavitet som förenklat kan beskrivas som ett hålrum där 

fotonerna studsar fram och tillbaks mellan två speglar. Det aktiva mediet placeras i 

kaviteten och exciteras genom en mekanism som kallas pumpning. Det exciterade 

mediet emitterar fotoner som genom stimulerad emission förstärker flödet av fotoner i 

kaviteten. För att laserljus ska genereras krävs positiv förstärkning det vill säga att den 

cirkulerande energin i laserkaviteten är större efter ett fullgjort varv, se figur 3. (Ion, 

2005) 

 

Figur 3. Principskiss för ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning (bearbetning av bild från Ion, 

2005). 

Pumpning 

Under normala förhållanden är antalet atomer i grundtillståndet många fler än de atomer 

som befinner sig i ett exciterat tillstånd. För att skapa laserljus krävs den omvända 

situationen, så kallad populationsinversion, det vill säga att ett stort antal atomer är 

exciterade och därför benägna att avge energi i form av fotoner. Pumpningsmekanismen 

kan ske med hjälp av elektricitet, optik eller en kemisk reaktion. Det senare alternativet 

utelämnas här eftersom det inte är en metod för excitation av gaser eller fasta ämnen. 

(Ion, 2005) 

Elektrisk pumpning används för att excitera gaser och kan ske med hjälp av likström 

eller elektromagnetiska vågor i radiofrekvensområdet. I båda fallen bygger 

pumpningsmekanismen på glimurladdning mellan två elektroder. Glimurladdningen ger 

upphov till att elektroner emitteras från katoden som i sin tur exciterar lasermediet 

genom kollision med gasens atomer eller molekyler. När likström används placeras 

elektroderna inuti laserkaviteten och en potential läggs över elektroderna. Eftersom 

elektroderna är i kontakt med lasermediet skapas föroreningar vilket innebär ett större 

behov av underhåll jämfört med när radiofrekvens används. Anledningen till att 

underhållsbehovet minskar i det senare fallet är att katoderna kan placeras utanför 

laserkaviteten. Detta på grund av att en radiofrekvens kan fortplantas även i ickeledande 
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material och på så vis ge upphov till glimurladdning. Alternativet med radiofrekvens är 

dock dyrare att implementera jämfört med en likströmskonstruktion. (Ion, 2005) 

Optisk pumpning används för att excitera fasta lasermaterial och vanligtvis används en 

blixtlampa, båglampa eller en halvledarlaser. Det senaste alternativet är att föredra 

eftersom ljus med en viss våglängd kan erhållas, vilket ger en högre 

pumpningseffektivitet. Blixtlampor levererar förvisso ljus med hög intensitet, men stora 

mängder av energin förloras i form av värme. (Ion, 2005) 

Laserljuset 

Laserljus skiljer sig från vanligt ljus på ett antal punkter och det är dessa egenskaper 

som bland annat möjliggör laserns förmåga att skära i material. När laserstrålen lämnar 

kaviteten konvergerar ljusstrålen till ett visst minimum för att sedan divergera. 

Laserljuset har mycket låg divergens vilket gör att ljuset behåller hög ljusstyrka under 

en lång sträcka. Denna egenskap utnyttjas vid materialbearbetning. Mättillämpningar 

bygger istället på att laserljuset är koherent och monokromatiskt vilket innebär att ljuset 

fortplantas med samma amplitud och vågfront samt att det har en specifik våglängd. 

(Ion, 2005) 

2.2 Laser för materialbearbetning 

De två mest använda lasertyperna för materialbearbetning är koldioxid- respektive 

Nd:YAG-lasern (Caristan, 2004). I följande avsnitt ges därför en närmare beskrivning 

av hur laserljus skapas med dessa båda tekniker. 

Koldioxidlaser 

Lasermediet för en koldioxidlaser utgörs av koldioxid i en gasblandning med helium 

och kväve samt små mängder av andra gaser beroende på laserkavitetens konstruktion. 

För att excitera det aktiva mediet används en elektrisk pumpningsmetod enligt 

beskrivningen i avsnitt 2.2. Fotonemissionen i en koldioxidlaser sker i 3 steg: (1) en 

elektrisk urladdning exciterar kvävemolekyler, (2) CO2-molkylen exciteras genom 

kollision med elektroner och exciterade kvävemolekyler, (3) CO2-molekylen byter 

vibrationstillstånd och förlorar då energi i form av en infraröd foton. Våglängden hos 

den emitterade fotonen beror på till vilket vibrationstillstånd CO2-molekylen övergår 

men laserkaviteten konstrueras så att våglängden 10,6 µm gynnas. För att processen ska 

kunna upprepas krävs att CO2-molekylen återgår till grundtillståndet. Detta kan ske 

genom kollision med andra CO2-molekyler, kavitetens väggar eller med de 

heliumatomer som ingår i gasblandningen. I fallet med koldioxidlasern emitteras 

fotonen genom byte av vibrationstillstånd istället för genom elektronövergång. En mer 

fördjupad beskrivning av emission genom byte av vibrationstillstånd ligger utanför 

denna rapport. (Ion, 2005) 

Nd:YAG-laser 

Det aktiva mediet för denna typ av laser utgörs av matrismaterialet yttrium-aluminium-

grant (Y3Al5O12) som dopats med neodymjoner (Nd
3+

), därav namnet Nd:YAG. En 

viktig fördel med YAG är att materialet har goda värmeegenskaper. Dopningen sker 

genom substitutionell inlösning av neodymjoner som ersätter yttriumjoner i atomgittret. 

Koncentrationen inlösta neodymjoner uppgår till cirka 0,8 viktprocent för en 

kontinuerlig laser och cirka 1,2 viktprocent för en pulsad laser. Laserljuset alstras 
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genom övergång mellan energinivåer hos neodymjonerna (Ion, 2005). Jonerna exciteras 

vanligtvis med hjälp av en blixtlampa med ljus i det synliga eller infraröda området 

(Caristan, 2004). Nd:YAG är en så kallad fyrnivålaser vilket innebär att jonerna först 

exciteras till absorptionsnivån, snabbt faller till den övre lasernivån utan emission 

(energi överförs istället till andra partiklar) och sedan faller till den nedre lasernivån 

under emission av en foton med våglängden 1064 nm. Till sist återgår jonerna till 

grundtillståndet genom att avge energi i form av värme till matrismaterialet, se figur 4. 

(Ion, 2005) 

 

Figur 4. Principskiss för energiövergångar i fyrnivålaser. (1) Excitation till absorptionsnivån (E2), (2) snabbt 

sönderfall till övre lasernivån (E3) utan emission, (3) sönderfall till nedre lasernivån (E4) genom emission av foton, 

(4) snabbt sönderfall till grundnivån (E1) utan emission (bearbetning av bild från Ion, 2005). 
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3. Att skära med laser – teori 

I detta kapitel redogörs för hur laserljus tillämpas i olika laserskärningsmetoder. 

3.1 Olika typer av laserskärning 

Laserskärning har utvecklats från traditionella termiska skärningsmetoder som plasma- 

och flamskärning. Skärningen utförs genom tillförsel av värmeenergi via laserstrålen. 

Om effekten som tillförs ett material är större än den effekt som materialet kan avge, så 

höjs temperaturen i det område som är utsatt för tillförseln. Temperaturhöjningen är 

proportionell mot skillnaden per tidsenhet mellan tillförd värmeenergi och avgiven 

värmeenergi. Detta kan utnyttjas på olika sätt för att skapa snitt, nedan presenteras fyra 

huvudprinciper. (Caristan, 2004) 

Smältning 

Genom att smälta ett litet delområde av materialet och sedan forsla bort smältan skapas 

ett snitt. För att materialet ska smälta krävs en temperaturökning som överskrider 

smälttemperaturen. Med andra ord måste skillnaden mellan tillförd effekt och avgiven 

effekt under ett visst tidsintervall vara stor nog för att generera en ökning av 

temperaturen så att den uppnår smälttemperaturen. (Steen, 2003) 

Skärhastigheten, V, i materialet vid smältning kan beräknas med nedanstående ekvation. 

(Steen, 2003) 

V P
1

t (Cp T Lf m'Lv)
   (1) 

 

V  Skärhastighet [m/s] 

P Lasereffekt [W] 

Cp Värmekapacitet för materialet [J/(kg* C)] 

Genomsnittlig snittbredd [m] 

t Materialtjocklek [m] 

m'  Andel av smältan som har förångats 

Lf  Fusionsenergi [J/kg] 

Lv  Förångningsenergi [J/(kg*K)] 

T  Temperaturökning innan smältning [K] 

 Proportionalitetskonstant 

Densitet [kg/m
3
] 

Förångning 

När skillnaden i tillförd värmeeffekt och avgiven värmeeffekt resulterar i att höja 

temperaturen hos materialet över förångningstemperaturen sker en förångning i stället 

för en smältning. För att åstadkomma detta används vanligtvis en pulserande laser med 
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mycket hög effekt. I regel krävs mellan tio och hundra gånger så hög effekt vid 

förångning som vid smältning. Efter skapandet av ett litet hål i materialet absorberas 

värmen snabbare på grund av materialets geometri och reflektioner i materialets yta. 

Ökningstakten av absorberad värme leder till att snittet växer i en allt snabbare takt. 

Ibland används därför kylanordningar som ser till att temperaturökningen koncentreras 

kring snittet. Denna typ av laserskärning används ofta vid skärning av material som inte 

smälter, exempelvis trä, kol och vissa plaster. 

Volymen av den materia som avlägsnas per sekund och areaenhet är ekvivalent med 

skärhastigheten. Denna kan beräknas med nedanstående formel, se Ekvation 2. (Steen, 

2003) 

 

V Fo
1

(L Cp(Tv To))
     (2) 

 

V Skärhastighet [m/s] 

Fo  Absorberad effekt per densitet [W/m
2
] 

 Materialets densitet [kg/m
3
] 

L  Fusionsenergi och förångningsenergi [J/kg] 

Cp  Värmekapacitet för materialet [J/(kg* C)] 

Tv  Förångningstemperatur [ C] 

To  Materialets starttemperatur [ C] 

Termisk krackning 

Spröda material kan lätt spricka vid upphettning. Genom att hetta upp ett område med 

hjälp av lasern skapas en utvidgning i materialet som resulterar i en spänning. Om det 

redan existerar en spricka i materialet kommer denna att utbreda sig i den riktning där 

spänningen finns. Sprickans utbredning kan kontrolleras med laserstrålen och på så sätt 

skapas ett snitt. Denna metod lämpar sig väl för keramer. (Steen, 2003) 

Ristning 

Vissa material så som vissa keramer, aluminium och vissa kompositer är svåra att 

bearbeta med smältning och förångning, då kan ibland ristning passa bättre. Genom att 

göra en serie små hål i ytan på ett material skapas en försvagning som vid belastning 

resulterar i ett snitt. Denna metod tillåter väldigt höga skärhastigheter. (Ion, 2005)  

3.2 Assistgas 

En assistgas används för bortforslingen av överflödigt material. Gasens egenskaper 

möjliggör även laserskärning av ett brett spektra av material. Den assisterande gasen är 

därför en mycket viktig komponent i laserskärningsprocessen. I dag finns det en mängd 

olika gaser som används för detta ändamål, och de kan huvudsakligen delas in i fyra 

grupper: aktiv gas, inert gas, neutral gas och blandningar. (Caristan, 2004) 
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Aktiv gas 

En aktiv gas reagerar precis som namnet antyder med materialet. Den vanligaste 

förekommande aktiva gasen är syre. Genom en exoterm reaktion avges energi vilket 

hjälper till att höja temperaturen i materialet. Detta kan liknas med processen vid 

flamskärning. Tack vare den kraftiga energiutvecklingen blir skärhastigheten snabbare 

med en reaktiv gas än med andra alternativ. (Ion, 2005) 

Inert gas 

En inert gas är en gas som inte brinner. Eftersom gasen inte brinner så sker inte heller 

någon reaktion. Till skillnad från en aktiv gas som ofta ger den beskurna ytan en 

beläggning, så påverkar inte en inert gas ytan. En vanligt förekommande inert gas är 

helium. (Ion, 2005) 

Neutral gas 

Den neutrala gasen är en billigare variant av den inerta. I normalfallet sker ingen 

reaktion med materialet när en neutral gas används som assistgas. Det finns dock 

undantag och det gäller därför att vara säker på att inga av dessa undantagsmaterial 

kommer att användas vid laserskärningen. En vanligt förekommande neutral gas är 

kvävgas. (Caristan, 2004) 

Blandningar 

Även blandningar av ovanstående typer av gaser förekommer. Vid rätt blandning kan de 

respektive positiva egenskaperna hos ovanstående assistgastyper kombineras. Ett 

vanligt exempel är komprimerad luft som innehåller 21 procent syre, 78 procent kväve 

och 1 procent argon. Vid skärning med denna blandning sker en reaktion som bildar 

plasma (Rogowski, 2006). Denna reaktion kan liknas vid den som används vid 

plasmaskärning. Skillnaden är att laser används för att skapa plasma istället för 

elektricitet. (Caristan, 2004) 

3.3 Optimering av laserskärningsprocesen 

Oavsett vilken huvudprincip som används för att laserskära i ett material krävs att det 

hettas upp. Värmeeffekten per volymenhet, dess angreppspunkt och utbredning är 

därför av stor vikt. För optimal skärning krävs dels kontroll över dessa men även 

kunskap om egenskaperna för det material som ska bearbetas. Utifrån denna data kan 

laserns egenskaper anpassas för att generera en optimal värmeeffekt, angreppspunkt och 

värmeutbredning och således ett optimalt snitt vid skärning. Nedan presenteras de 

viktigaste parametrarna för att anpassa laserskärmaskinens egenskaper. 

Lasereffekten 

Laserns effekt är en av de viktigaste parametrarna. Vid hög effekt blir 

skärningsprocessen snabb eftersom även värmeeffekten per volymenhet blir hög. En 

högre effekt tillåter även skärning av tjockare material. Till stor del är det denna 

parameter som styr vilka material och dimensioner av det aktuella materialet som kan 

bearbetas. Det är viktigt att komma ihåg att för majoriteten av material är det bara en del 

av laserstrålarna som tas upp av materialet. Resterande reflekteras och därför krävs en 

betydligt högre effekt hos lasern än den värmeeffekt per volymenhet som krävs för att 

smälta, förånga eller värma det aktuella materialet. (Caristan, 2004) 
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Våglängden 

Ju kortare våglängden är desto högre blir absorptionen i materialet och därmed även 

värmeeffekten per volymenhet. En kortare våglängd bidrar också till en mer exakt 

fokuspunkt. (Steen, 2003) 

Pipgeometri 

Det är genom pipen som assistgasen blåses ut. Geometrin på denna spelar en viktig roll 

för att kunna kontrollera var gasen riktas och hur den beter sig efter utlopp från pipen. 

Målet är att undvika turbulens efter utpassage ur pipen då detta kan leda till ojämnheter 

och värmeförluster. En större pipdiameter leder till en högre tolerans mot 

fokusavvikelser samtidigt som gasförbrukningen ökar och gastrycket minskar (Ion, 

2005). Piparna är ofta gjorda i kopparlegeringar eftersom de reflekterar laserstrålarna i 

större utsträckning än vad de absorberar dem. Trots detta så kan även piparna smälta om 

lasern träffar dem under en längre tid och de är därför utbytbara. Även kollisioner med 

bearbetat material eller stänk av smält material är orsaker till att dessa är utbytbara. 

(Caristan, 2004) 

Fokuspunkten 

Fokuspunkten är en av nyckelparametrarna för en lyckad laserskärning (Arteaga, 2010). 

En mindre punktstorlek ger en större värmeeffekt per volymenhet men på en mindre 

area. Detta medför att skärsnittet blir mindre. En större punktstorlek genererar i stället 

ett större snitt men då krävs även en större lasereffekt för att åstadkomma motsvarande 

värmeeffekt per volymenhet. I tjockare material finns det även ytterligare en dimension 

att ta hänsyn till eftersom fokallängden påverkar snittets utförande, se figur 5. På grund 

av laserns natur varierar punktstorleken i höjdled med ett minimum i fokuspunkten, det 

vill säga vid fokallängden. Vanligtvis väljs en fokallängd så att den minimala 

punktstorleken hamnar under materialytan men detta medför också att punktstorleken 

blir större vid ytorna på materialet än i mitten. Därför har även speciella optiska 

lösningar med flera eller variabla fokallängder utvecklats (Steen, 2003). Med hjälp av 

dessa kan fokallängden ändras vartefter snittet blir längre och ett mer måttriktigt snitt 

kan skapas. (Intercut) 



 

12 

 

Figur 5. Snittstorleken varierar beroende på fokallängd. Den svarta laserstrålen i övre vänstra hörnet av bilden 

delas upp i tre olika strålar som sedan bryts i linser med olika fokallängd (i bilden är detta avståndet från linsen till 

den markerade minimidiametern) (bearbetning av figur från Intercut). 

 

Matningshastigheten 

Den hastighet som lasern rör sig framåt med anpassas efter vilket material som ska 

skäras, se Ekvation 2 och 3. En högre hastighet är att föredra när materialet tillåter då 

detta resulterar i mindre värmespridning (mindre Heat-Affected Zone, HAZ) och ett 

finare snitt. Utöver detta är det viktigt att förstå hur laserskärmaskinen fungerar för att 

kunna ange en optimal matningshastighet. De flesta maskiner beräknar skärbanan 

genom avancerad interpolation som leder till att feluppkomsten är mindre vid raka 

banor. Om skärbanan innehåller många kurvor är det därför viktigt att minska 

matningshastigheten till den feltoleransnivå som önskas. (Ion, 2005) 

Polariseringen 

Polariseringen av laserljuset inverkar på skärhastigheten och hur skarpa kanter som kan 

skapas vid laserskärningen. Ett cirkulärpolariserat ljus har samma egenskaper i alla 

riktningar medan ett linjärpolariserat ljus har olika egenskaper beroende på riktning. Ett 

linjärpolariserat ljus kan åstadkomma en bättre kantskärpa och en snabbare 

skärhastighet i en riktning. I de andra riktningarna erhålls en sämre kantskärpa och en 

långsammare skärhastighet. (Caristan, 2004) 

Arbetsintervallet 

Arbetsintervallet för laserskärningen är viktigt att bestämma utifrån vilket material som 

ska bearbetas men också utifrån geometrin av skärbanan. Uttrycken ”grundeffekt” och 

”maxeffekt” blir relevanta eftersom det är svårt att under skärning stänga av lasern, men 
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däremot går det bra att sänka effekten. Om skärbanan avbryts och ska återupptas i 

någon annan position på ämnet måste laserns effekt sänkas så mycket att lasern kan 

föras över materialytan utan att påverkan uppstår. (Caristan, 2004) 

Pipavståndet och hastigheten för gastillförseln 

Avståndet mellan pipen och snittet är av stor betydelse för kvaliteten på snittytan. 

Framförallt inverkar detta avstånd på vilken hastighet som assistgasen kan pressas 

genom pipen. För att transportera bort överflödigt material är en så hög 

tillströmningshastighet som möjligt att föredra. Dock medför en för hög hastighet vid 

användande av en aktiv gas även sidobränning som skapar en ojämn snittyta. En inert 

gas och en neutral gas klarar av höga hastigheter utan att skapa sidobränning, men 

däremot så kan överljudsvågor uppstå när gasen stöter mot bearbetningsmaterialet. 

Överljudsvågorna kan i sin tur försämra skärprocessen. Dessutom ger metoden att 

pressa ut gas genom en smal pip upphov till ett fenomen kallat ”Venturieffekten” som 

medför att förorenad luft dras in i snittet. Genom att välja en lämplig 

gastillströmningshastighet och ett lämpligt pipavstånd minimeras dessa negativa 

effekter. (Caristan, 2004) 

Kylning 

För att motverka värmespridning i områden som inte ska bearbetas och för att 

koncentrera det värmepåverkade området används ofta kylning. Detta möjliggör 

skapande av ett smalare snitt och dessutom förbättras ytfinheten. Den vanligaste 

kylningsmetoden är vattenkylning där en tunn vattenstråle appliceras på området som 

bearbetas. (Ion, 2005) 
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4. Att skära med laser – praktik 

I detta kapitel behandlas hur laserskärning tillämpas i praktiken. Först redogörs för den 

historiska utvecklingen av laserskärning samt de delkomponenter som utgör en 

lasermaskin och hur anläggningen styrs. Därefter lyfts aspekter på 

produktionsautomatisering fram samt vilken typ av produkt och tillverkningsmaterial 

som laserskärning lämpar sig för. Sedan behandlas teknikens miljöpåverkan och 

aspekter kring personalens kunskap och säkerhet. Slutligen jämförs laserskärning med 

konkurrerande bearbetningsmetoder. 

4.1 Historisk utveckling 

År 1960 presenterades den första fungerande lasern. Det var den amerikanske fysikern 

Theodore Maiman vid Hughes Research Laboratories som var den förste att lyckas med 

detta. Utvecklingen av lasern bygger dock på ett stort antal vetenskapsmäns och 

ingenjörers insatser och arbeten. Albert Einstein formulerade 1917 en teori för 

stimulerad emission och Charles Townes utvecklade 1957 masern som är laserns 

föregångare (Laserfest). Under 1960-talet studerades olika industriella tillämpningar av 

lasertekniken såsom svetsning, skärande bearbetning och härdning. I takt med att 

kunskapen om styrsystem och laseroptik utvecklades förändrades synen på 

lasertekniken och intresset från industrin kom att öka under 1970-talet. Koldioxidlasern 

var den dominerade tekniken men även Nd:YAG-lasern kommersialiserades. I början av 

1970-talet lanserades även den första lasern med så kallad flygande optik vilket innebär 

att arbetsstycket är fixerat medan laserstrålen förflyttas. Mot slutet av 1970-talet 

lanserades även en kombinerad stans- och lasermaskin. Utvecklingen under 1980-talet 

karaktäriserades av koldioxidlasrar med hög effekt, driftsäkerhet och kompakt 

konstruktion samt lasermaskiner med bättre användarvänlighet. Även Nd:YAG-

tekniken utvecklades och kunde nu på allvar konkurrera med koldioxidlasern. Genom 

Nd:YAG-laserns flexibilitet skapades nya tillämpningsområden. I slutet av 1980-talet 

och under 1990-talet integrerades lasern i allt högre grad i flexibla tillverkningssystem 

och det var en produktionslösning snarare än en lasermaskin som leverantörerna erbjöd 

marknaden (Ion, 2005). 

4.2 Lasermaskinen 

En lasermaskin består i stora drag av: en laserkavitet för alstring av laserstrålen, optik 

för att fortplanta laserstrålen till arbetsstycket, ett system för tillförsel av assitgas, ett 

kylsystem för laserkavitet och optik samt ett styrsystem (Caristan, 2004). Delsystemens 

konstruktion beror i hög grad på vilken typ av aktivt medium som används och även i 

detta avsnitt görs en distinktion mellan gaslaser och kristallaser. Figur 7 visar en 

kombinerad laser- och stansmaskin från maskintillverkaren Amada. 

När det gäller kristallasern kan transport av laserstrålen ske med en fiberoptisk kabel. 

Detta är att föredra eftersom kabelns flexibilitet möjliggör att laserstrålens källa 

(laserkaviteten) kan placeras på längre avstånd från arbetsstycket och att en 

industrirobot på ett smidigt sätt kan användas vilket är önskvärt vid 3-dimensionell 

laserskärning och lasersvetsning. När det gäller koldioxidlasern kan inte fiberoptisk 

kabel används på grund av att laserljusets våglängd i detta fall orsakar stora förluster 

under överföringen. I stället används speglar för att fortplanta laserljuset i varje led, 
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vilket begränsar industrirobotens rörelser. Ett vanligare alternativ vid applikationer för 

skärande bearbetning är dock en kartesisk robot utrustad med utdragbara rör 

innehållande optik för fortplantning av laserljuset (Caristan, 2004). 

Assistgaserna kan förvaras på olika sätt beroende på förbrukningshastigheten, 

flödeshastigheten och det önskade trycket. Vid låg förbrukningshastighet är det bäst 

lämpade sättet att använda små utbytbara batterier med cylindriska gasbehållare. Denna 

förvaringsmetod tillåter hög renhet hos gaserna men trycket uppgår endast till några få 

bar. Totalt kan denna typ av tillförsel försörja en normal laserskärning av rostfritt stål i 

cirka åtta timmar. För anläggningar med en medelstor förbrukningshatighet av assistgas 

rekommenderas större vakuumbehållare. Gasen kan förvaras i flytande form inomhus 

alternativt i tanksläp som installeras utomhus. Med vakuumbehållare kan tryck upp till 

31 bar erhållas och med tanksläp kan tryck upp till hela 179 bar genereras. Om 

anläggningen har stor förbrukningshastighet av assistgas är det bästa alternativet att 

installera stora permanenta tankar utomhus. Dessa kan sedan fyllas på när behov finns. 

Det är svårt att generera högt tryck i stora tankar men med hjälp av speciell 

tryckuppbyggande utrustning är det genomförbart. Renheten på gasen är av betydelse 

för kvaliteten på snittet och hastigheten på skärningen. Industristandarden är 99,5 

procent men det har visats sig att syre med en renhetsgrad av 99,9 procent eller mer 

ökar skärhastigheten med 10-30 procent vid bearbetning av byggstål. Det är viktigt att 

gasen inte blir oren under transport från förvaring till skärpunkt. Att använda samma 

leveranssystem för olika gaser kan få synbara effekter på materialet. Många moderna 

laserskärsmaskiner har inbyggda reningsfilter för att motverka den negativa effekten av 

orena assistgaser. (Caristan, 2004)  

För att bibehålla optimal effektivitet måste laserkaviteten och optiken för laserstrålen 

hålla en viss temperatur vilket kräver att ett kylsystem integreras i lasermaskinen. 

Vattnet, som ofta ingår i ett slutet system, cirkulerar via laserkaviteten till en 

värmeväxlare där den upptagna värmen avges. Eftersom värmeväxlaren har en viss 

verkningsgrad krävs att vattentanken dimensioneras så att vattentemperaturen hålls 

jämn och att rörsystemet dimensioneras för tillräckligt hög flödeshastighet. 

Likt många andra system för bearbetning används 3-axliga eller 6-axliga maskiner 

beroende på vilken geometri arbetsstycket har och vilken geometri som ska 

åstadkommas genom bearbetningen. För 3-dimensionell laserskärning krävs ett 6-axligt 

system medan det för plan laserskärning räcker med ett 3-axligt, se figur 6. (Caristan, 

2004) 

 

Figur 6. Principskiss för 3-axligt styrsystem. För plan laserskärning krävs att laserstrålen kan 

förflyttas i X-, Y- och Z-riktningen relativt arbetsstycket. 
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Figur 7. EML K3610NT är en kombinerad laser- och stansmaskin från Amada (bild hämtad ftån Amadas webplats). 

4.3 Automatisering 

Vid laserskärning finns det flera arbetsmoment som lämpar sig för automatisering. 

Dessa kan delas upp i två huvudgrupper: automatisering av arbetsmoment som 

möjliggör automatiserad tillverkning av en viss produkt under längre tid respektive 

automatisering av arbetsmoment som möjliggör automatiskt byte av produkttyp. För att 

kunna automatisera skärningen krävs att nytt material kan transporteras till maskinen 

och att dessa kan växlas in och fixeras i arbetsområdet automatiskt. På samma sätt krävs 

att färdigbearbetat material kan lossas och transporteras bort från maskinen. För att 

åstadkomma automatiska byten av tillverkningsprodukt krävs förutom automatisk 

materialtransport även automatiserade byten av materialtyp, NC-program, assistgas och 

eventuell fixtur. 

4.4 Material och kvalitet 

De flesta typer av material går att skära med laser även om utrustningen många gånger 

måste vara anpassad till just det specifika materialet. Polymerer skärs oftast med en 

inert gas genom smältning medan glas och keramik ofta skärs genom ristning. Metaller 

kan i normala fall skäras med de flesta typer av laserskärningsmetoder. (Ion, 2005) 

Kvaliteten på snittet blir med laserskärning i regel bra, men i vissa fall är det viktigt att 

kunna klassificera den. Hur grov snittytan blir och hur rakt snittet blir är viktiga 

parametrar. Ojämnheten i snittytan kan för tunna material mätas genom att dela in en 

skärlängd av 15 mm i fem mindre delområden. I varje delområde mäts skillnaden i 

mikrometer mellan den högsta punkten och den lägsta. Medelvärdet av dessa fem 

skillnader är värdet på ojämnheten. Snittytan delas sedan in i olika kvalitetsklasser 

beroende på ojämnheten och materialtjockleken, se figur 8. (Ion, 2005) 
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Figur 8. Olika kvalitetsklasser beroende på ytojämnhet (bearbetning av figur från Ion, 2005). 

 

På ett liknande sätt kan även vinkelkvaliteten mätas. Summan av den största 

vinkelavvikelsen, det vill säga den vinkel som det färdiga snittet avviker från det tänkta, 

samt den största eventuella buktningen på ytan mäts i millimeter. I figur 9 kan 

kvalitetsklassen med avseende på vinkelkvaliteten avläsas. (Ion, 2005) 

 

 

Figur 9. Olika kvalitetsklasser beroende på vinkelavvikelse (bearbetning från figur från Ion, 2005). 
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4.5 Miljöpåverkan 

I litteraturstudien framkommer inget som pekar på att laserskärningsprocessen har en 

negativ miljöpåverkan. Konstruktion, tillverkning och transport av en laserskärmaskin 

innebär naturligtvis en viss miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser. Eftersom 

lasertekniken kräver stora mängder elektricitet tillkommer en indirekt miljöpåverkan då 

anläggningen är i drift. Det faktum att laserskärning är en bearbetningsmetod där det 

skärande verktyget inte kommer i kontakt med arbetsstycket minskar behovet av 

insatsvaror och avfallsprodukter. 

4.6 Personal 

För att en laserskärningsanläggning ska fungera optimalt krävs kunnig personal. 

Operatören, som sköter den kontinuerliga driften av lasermaskinen, behöver kunskap 

om laserteknik, olika skärmetoder och metallurgi såväl som kunskap och färdigheter 

specifika för den lasermaskin som används i produktionen. I det senare fallet spelar 

maskinleverantören en viktig roll för utbildningen av operatören. Även andra personer 

inom verksamheten som på olika sätt arbetar med lasermaskinen, exempelvis 

produktutvecklare, konstruktörer och produktionstekniker behöver kunskap om 

laserskärning för att tekniken ska komma till sin fulla rätt (Amada). Det finns annars en 

risk för att produkter och processer optimeras efter de förutsättningar som gäller för 

traditionella skärmetoder. (Caristan, 2004) 

4.7 Arbetsmiljö 

I en produktionsverkstad finns det många säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Det är 

viktigt att följa standarder och generella säkerhetsföreskrifter. Specifikt för 

laserskärning är att laserstrålen är skadlig för människokroppen och särskilt ögonen 

(Caristan, 2004). Reflektioner eller utrustningsfel kan leda till att laserstrålen inte träffar 

där den ska, vilket kan leda till personskador. En annan säkerhetsaspekt är att farliga 

ångor kan bildas vid skärning i vissa material, om dessa inandas kan kroppsskador 

uppstå. (Steen, 2003) 

4.8 Konkurrerande tekniker 

Laserskärning har många fördelar i jämförelse med andra skärande 

bearbetningstekniker. Kvaliteten på snittytan blir oftast så hög att ingen efterbehandling 

krävs. Dessutom kan kanterna göras raka i stället för rundade, vilket är svårt med många 

andra bearbetningsmetoder. Detta tillsammans med en mycket god precision 

(Elengroup) gör laserskärning till ett bra val med tanke på produktkvaliteten. 

Även sett ur ett processperspektiv finns det många fördelar med laserskärning. 

Processen kan göras snabb vilket sparar både tid och pengar. Snittet som bildas vid 

skärningen kan vara väldigt smalt och ger därför betydande besparingar av material vid 

större produktionsvolymer. Ljudnivån är låg i jämförelse med många andra tekniker 

inom skärande bearbetning och bidrar därför till en god arbetsmiljö. Verktygsslitaget är 

i princip obefintligt eftersom det inte finns något fysiskt verktyg. Detta medför också att 

inga faktiska verktygsbyten sker utan enbart en omställning av olika parametrar via 

mjukvaran. Ytterligare en positiv effekt tack vare avsaknaden av ett fysiskt verktyg är 

att materialet som bearbetas inte behöver spännas fast i samma utsträckning som vid 

bearbetning med ett fysiskt verktyg. Framförallt har laserskärning en stor fördel i att 

nästan alla kända material kan bearbetas. (Steen, 2003) 
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Laserskärning är en förhållandevis dyr bearbetningsmetod. År 2000 kostade 

laserskärning ungefär 1 000–1 800 SEK per timme hos en extern aktör (Caristan, 2004). 

Då tillkom även kostnad för material, CAD-programmering och planering. Att bedriva 

laserskärning i egen regi blir billigare i driftskostnad, men för att motivera den fasta 

kostnaden så krävs hög beläggningsgrad. Den fasta kostnaden består av kostnad för 

utrustning, underhåll av utrustning och golvutrymme. Driftskostnaderna består av 

kostnad för planering, tillverkningsmaterial, CAD-programmering, assistgas, el, 

operatör och kvalitetssäkring. Sammantaget resulterar detta i att laserskärning är den 

mest lämpliga metoden för bearbetning av tunna (<3 mm) och homogena material då 

beläggningsgraden är minst 16 timmar per dag. Utöver detta finns det flera 

kombinationer av produktkvalitet, kostnad och processaspekter som enbart är möjliga 

att genomföra med laserskärning. Nedan finns en jämförelsetabell mellan tre vanligt 

förekommande tekniker inom skärande bearbetning, se Tabell 1 (Ion, 2005). 

 

  Laserskärning Vattenskärning Plasmaskärning 

Material Alla homogena Alla Metaller 

Max tjocklek (stål) 30 mm 100 mm 50 mm 

Snitt bredd 0,1 - 1 mm 0,7 - 2,5 mm >1 mm 

HAZ bredd 0,05 mm 0 mm >0,4 mm 

Kantojämnhet 

(relativt) Skarp Skarp Fasat 

Ytojämnhet 1 - 10 m 2 - 6,5 m - 

Minsta håldiameter 0,5 mm >1,5 mm >1,5 mm 

Energiåtgång Låg Låg  Hög 

Ljudnivå Låg Hög (över 85 dB) Låg 

Underhållsbehov Lågt Högt Lågt 

Tabell 1. Jämförelse mellan olika skärningstekniker (bearbetning av tabell från Ion, 2005 och Caristan, 2004). 

4.9 Framtiden 

Tekniken bakom laserskärning utvecklas och förbättras kontinuerligt: prestandan ökar, 

kostnaderna blir lägre och användarvänligheten ökar. Vartefter tillverkningskostnaderna 

sjunker och tekniken blir mer effektiv minskar inköpskostnaden för laserskärmaskiner. 

Samtidigt som befintlig teknik utvecklas finns det exempel på innovationer som 

förbättrar skärprocessen (Ion, 2005). Ett exempel på detta är att det idag finns 

leverantörer som erbjuder laserskärmaskiner med varierbar fokallängd och flera 

fokuspunkter (Chasse, 2008). Även möjligheten att använda gasblandningar som 

assistgaser är ett uppmärksammat framsteg (Bell, 2010). 

För större anläggningar där fler än en laserskärningsmaskin används är det inte längre 

ett krav att varje arbetsstation har en egen laserkavitet, istället kan laserstrålen överföras 

från en central laserkavitet inom verkstaden till olika arbetsstationer när behov uppstår. 

En och samma laserkälla kan till och med försörja flera stationer samtidigt. En annan 

faktor som bidragit till en kvalitetsförbättring är utveckling av styrsystem för 

lasermaskinen. I takt med att lasermaskiner blivit mer användarvänliga har 

medvetenheten om hur utrustningen används på bästa sätt ökat och kvalitén på 

slutprodukten förbättras. (Ion, 2005) 
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5. Resultatredovisning – Laserskärning i Sverige 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från enkätundersökningen 

Laserskärning i Sverige. 

5.1 Enkätundersökningen 

Frågekonstruktion 

Frågorna i enkätundersökningen konstruerades med målet att lyfta fram hur 

producenterna, kunderna och produkterna har förändrats under de senaste 20 åren samt 

hur laserskärningstekniken används i dag. Den bild av branschen som denna 

beskrivning ger grundas i hur producenterna ser på sin egen produktion och sina kunder. 

Deltagande och behandling av insamlad data 

Av de 227 producenter som finns med i industritorgets företagsförteckning saknade tre 

e-postadresser och elva nåddes aldrig på grund av att deras e-postserver skickade 

tillbaka vårt e-postutskick. Vi behandlar dessa företag som om de inte existerar. 

Ytterligare fem producenter svarade men passade inte in på urvalet då de bedriver sin 

produktion utanför Sveriges gränser. 

Totalt fick vi in 51 svar i den något reducerade urvalsgruppen om 208 producenter. 

Resultatet av enkätundersökningen säkerställdes statistiskt (se bilaga 1) genom att 

upprätta konfidensintervall enligt nedanstående, se Ekvation 3. 

 

*obs
p(1 p)

n

N n

N 1
   (3) 

*obs  Stickprovsvariabeln 

 Konfidensnivå 

p  Procentuell andel 

N Totalt antal i populationen 

n  Svarande i populationen 

 

Inget konfidensintervall blev större än 12 procentenheter och de flesta blev betydligt 

mindre, se bilaga 1. Den största osäkerheten återfinns för resultat som anger andelar om 

50 procent medan resultat som anger andelar om 10 procent respektive 90 procent 

uppvisar konfidensintervall om dryga 7 procentenheter. Samtliga beräkningar av 

konfidensintervall är baserade på konfidensnivån 95 procent. 

5.2 Enkätresultat 

Producenterna 

I dagsläget finns 208 företag i Sverige som bedriver laserskärningsverksamhet i egen 

regi. Majoriteten av dessa klassas som små- eller mikro företag enligt EU-lagstiftningen 

(Europa), det vill säga företag med mindre än 50 anställda . Branschen har successivt 

förändrats och majoriteten av företagen har genomgått en expansionsfas. Den 
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långsiktiga trenden är att företagens omsättning ökar men flera enskilda aktörer vittnar 

om att ökningen inte är kontinuerlig. Vår undersökning visar att andelen företag med en 

omsättning på över 11 MSEK har ökat, se figur 10. Likaså har den procentuella andelen 

företag med en omsättning på 21-40 MSEK och en omsättning på över 40 MSEK ökat 

de senaste tio åren. Enbart andelen företag med en omsättning på 0–10 MSEK har 

minskat. 

 

Figur 10. Producenternas omsättning över tid indelat efter andel av det totala antalet producenter. 

 

En stor andel producenter vittnar om att den nationella konkurrensen har blivit hårdare 

och resterande producenter uppger att konkurrensen är ungefär likvärdig som tidigare, 

se figur 11. Enbart 2 procent av de svarande producenterna uppger att konkurrensen har 

blivit mindre hård. Även den internationella konkurrensen har enligt enkätsvaren blivit 

hårdare, 67 procent uppger att så är fallet samtidigt som 29 procent anger att den 

internationella konkurrensen är oförändrad, se figur 12. Endast två procent av de 

svarande producenterna uppger att konkurrensen från producenter utanför Sveriges 

gränser har blivit mindre hård.  
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Figur 11. Producenternas syn på förändringen av den nationella konkurrensen de senaste tio åren. Den besvarade 

frågan löd - Hur upplever ni att konkurrensen från andra svenska företag inom branschen har förändrats under de 

10 senaste åren? . 

 

Figur 12. Producenternas syn på förändringen av den internationella konkurrensen de senaste tio åren. Den 

besvarade frågan löd - Hur upplever ni att konkurrensen från andra internationella företag inom branschen har 

förändrats under de 10 senaste åren? . 

Kunderna 

Antalet kunder som bidrar till företagens intäkter har varierat de senaste 20 åren. 

Enskilda aktörer vittnar om drastiska omställningar på grund av ett ändrat 

konsumtionsbeteende hos betydande enskilda kunder. Vår undersökning visar att 

andelen företag med fler än 31 kunder har ökat de senaste 20 åren, se figur 13. Även 

andelen företag med 100 kunder eller fler har ökat drastiskt, denna andel har mer än 

sexdubblats i förhållande till situationen för 20 år sedan. För 10 år sedan ökade även 

andelen företag med 11–30 kunder men i dag minskar åter denna andel. Företag med 1–
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10 kunder har minskat kraftigt de senaste 20 åren och nu utgör denna andel mindre än 

en tiondel av det totala antalet producenter. 

 

Figur 13. Antalet kunder över tid för enskilda producenter indelat efter andel av totala antalet producenter. 

Produkterna 

Produktportföljen har under de senaste 10 åren ändrats markant. Hela 82 procent av 

företagen som svarat på vår enkätundersökning uppger att de har ökat antalet produkter, 

se figur 14. Ännu fler uppger dessutom att produktportföljen i dag innehåller fler 

avancerade produkter än för tio år sedan, se figur 15. Enbart sex procent uppger att de 

har färre produkter i sin produktportfölj och en lika stor andel anger att de numera 

tillverkar en större andel simpla produkter än tidigare. 

 

 

Figur 14. Förändringen av antalet produkter de senaste tio åren. Den besvarade frågan löd - Hur har er 

produktportfölj utvecklats till antalet de senaste 10 åren? 
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Figur 15. Förändringen av utförandet på produkterna de senaste tio åren. Den besvarade frågan löd - Hur har er 

produktportfölj utvecklats vad gäller utförandet på produkterna de senaste 10 åren? 

Tekniken 

Enligt enkätundersökningen uppger 88 procent av de tillfrågade företagen att de 

använder koldioxidlaser vilket ligger i linje med Caristan (2004), se figur 16. 

 

Figur 16. Procentuell andel av olika lasertyper. Den besvarade frågan löd - Vilken typ av laser använder ni er av?  

Det visar sig att bland de producenter som bearbetar metaller så dominerar stål, se figur 

17. 
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Figur 17. Material som bearbetas med laserskärning.Den besvarade frågan löd - Ange vilket material ni 

huvudsakligen bearbetar med laserskärning? 

Av de tillfrågade företagen uppger 51 procent att anläggningen för laserskärning är 

automatiserad. Av dessa uppger 31 procent att anläggningen klarar 2-5 timmar i 

obemannad drift och 31 procent att anläggningen klarar 5 timmar eller längre, se figur 

18. 

 

Figur 18. Maximal tid i automatiserad drift för de producenter som angivit att de klarar av automatiserad drift. Den 

besvarade frågan löd – Hur många minuter/timmar klarar er anläggning av i automatisk drift (obemannad drift)? 

Av de företag som har en automatiserad anläggning uppger endast 20 procent av 

producenterna att de har en anläggning som automatiskt kan ställa om till annan 

produkt, annat material och/eller annan fixtur, se figur 19. 
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Figur 19. Andel producenter som klarar av automatiska seriebyten av de som angivit att de klarar av automatiserad 

drift .Den besvarade frågan löd – Klarar er anläggning av att automatiskt byta tillverkningsserie (byte av produkt, 

material och eventuell fixtur utan bemanning)? 

 

I enkätundersökningen tillfrågades företagen om vilka andra bearbetningsmetoder som 

används i produktionen, se figur 20. Av dessa utgör stansning, vattenskärning, 

gasskärning och plasmaskärning direkt konkurrerande metoder till laserskärning. 

 

Figur 20. Bearbetningsmetoder som används utöver laserskärning.Den besvarade frågan löd - Om ni använder 

någon annan bearbetningsmetod förutom laserskärning, ange denna nedan? 

Framtiden 

Här ges en kvalitativ sammanfattning av hur de tillfrågade företagen ser på framtiden, 

fritextsvar finns redovisade i bilaga 1. 

Majoriteten av de tillfrågade delar en positiv framtidssyn för den egna verksamheten. På 

kort sikt (1-3 år) återfinns en viss trygghet i stabilare ekonomi och begynnande 
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konjunkturuppgång. Sett på längre sikt uppger många att den internationella 

konkurrensen och utflyttningen av tillverkning till låglöneländer i Asien kommer pressa 

prisnivåer och marginaler ytterligare. För fortsatt framgång i branschen krävs 

kostnadsmedvetenhet, automatiserad och effektiv produktion samt flexibilitet och korta 

ledtider. 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras laserskärning utifrån den teoretiska och praktiska redogörelsen 

av tekniken samt den empiriska kartläggningen av marknaden.  

6.1 Reflektion och analys 

Laserskärning möjliggörs tack vare avancerad teknik och skärprocessen är därför 

beroende av många olika parametrar. Genom att variera dessa påverkas skärresultatet. 

Att förstå hur denna parameterpåverkan fungerar och vad dess resultat blir är viktigt för 

att kunna optimera skärningen. Lasereffekten är en parameter som har stor inverkan på 

vilka material och dimensioner som kan skäras och med vilken hastighet detta kan 

genomföras. Den har även stor betydelse för inköpskostnaden för laserskärmaskinen. Ju 

högre effekt desto snabbare går skärningen och desto tjockare material kan skäras. 

Samtidigt blir laserskärmaskinen dyrare i inköp. Förutom lasereffekten är assistgasen, 

fokuspunken och pipgeometrin parametrar som alla har stor inverkan på skärprocessen. 

Assistgasen möjliggör bearbetning av material som annars inte skulle gå att bearbeta 

och kan till viss del ersätta lasereffekten under vissa betingelser. Fokuspunkten styr till 

stor del snittstorleken och pipgeometrin har betydande inverkan på snittkvaliteten.  

Det finns en rad fördelar med laserskärning jämfört med konkurrerande metoder för 

skärande bearbetning. De främsta fördelarna är att laser kan bearbeta de flesta kända 

material samt skapa smala skärsnitt efter en kombination av simpla och avancerade 

geometrier med hög noggrannhet och ytkvalitet. Detta möjliggör ett effektivt 

materialutnyttjande och minskar eller eliminerar behovet av efterbehandling. 

Laserskärning är dock behäftad med vissa nackdelar, de mest betydelsefulla är 

investering i utrustning och driftskostnader som båda är högre jämfört med andra 

tekniker. 

För att avgöra vilken bearbetningsmetod som ska användas i en given situation krävs 

breda och djupa kunskaper. Aspekter som bör beaktas är främst: specifikationer för den 

aktuella produkten, förutsättningar för implementering av tekniken och installation av 

utrustning samt personalens kunskaper och färdigheter. Ett företag som funderar på att 

investera i en anläggning för laserskärning bör därför undersöka om de egenskaper som 

lasertekniken kan uppvisa stämmer överrens med företagets behov. Laserskärning är 

särskilt lämpligt för mindre produktionsserier eller prototyptillverkning av produkter 

som kräver avancerade geometrier med hög snittytekvalitet. 

Utvärdering av enkätundersökningen har skapat en bild av branschens utveckling under 

den senaste tjugoårsperioden och ett antal förändringar och trender har identifierats. 

Laserskärning har blivit mer lättillgänglig i och med den tekniska evolutionen och fler 

företag ser därför potentialen med laserskärning. Samtidigt har globaliseringen lett till 

att samma tjänst i dag erbjuds i länder där lönekostnaderna är en bråkdel av de i 

Sverige. Den nationella såväl som den internationella konkurrensen inom branschen för 

laserskärning i Sverige har därigenom ökat. Den naturlig utveckling för svenska 

producenter har varit och är att rikta in sin verksamhet på mindre serier av produkter 

med avancerade geometrier. Generellt sett har producenterna gått från att tillverka 

simplare produkter i mindre variationer till att producera mer avancerade produkter i 

fler variationer. På grund av de små produktionsserierna finns det för många 
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producenter inget behov av driftsautomatisering i någon större utsträckning, steget till 

att automatisera även seriebyten är vanligtvis kostnadsineffektivt. Detta förklarar varför 

automatiseringsgraden är relativt låg. En annan trend som observerats är att antalet 

kunder i regel ökat och många företag har gått från att leverera till ett fåtal kunder till att 

numera leverera till betydligt fler. Över 70 procent av producenterna har i dagsläget 31 

kunder eller fler. 
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7. Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna. Dessutom granskas 

arbetet ur en kritisk synvinkel och förslag på fortsatt forskning ges. 

7.1 Slutsats 

Skärresultatet vid laserskärning är beroende av en mängd olika parametrar. De mest 

betydande är val av lasereffekt, assistgas, pipgeometri och fokuspunkt. 

Laserskärning har flera fördelar i förhållande till konkurrerande skärmetoder. Alla 

homogena material kan bearbetas, snittet har hög ytkvalitet och skarpa kanter kan 

uppnås. Dessutom kan avancerade geometrier där hög noggrannhet krävs skäras. En 

övervägande nackdel är de höga anskaffnings- och driftkostnaderna. 

Ett företag som funderar på att investera i en anläggning för laserskärning bör beakta en 

mängd aspekter men främst: specifikationer för den aktuella produkten, förutsättningar 

för implementering av tekniken och installation av utrustning samt personalens 

kunskaper och färdigheter. 

På den svenska marknaden för laserskärning finns det en tydlig trend i hur 

producenterna ändrar sin verksamhet. Produktportföljen blir bredare och produkterna i 

den blir mer avancerade. Samtidigt ökar antalet kunder och på så sätt minskar beroendet 

av en enskild bransch, kund eller produkttyp. 

7.2 Kritisk granskning 

Laserskärning är ett komplicerat ämne som kan skildras i många dimensioner och ur 

många synvinklar. Vi har lagt stor vikt vid objektiviteten i vår redogörelse av tekniken 

men ibland kan våra egna tolkningar haft inverkan på hur vi beskrivit olika delområden. 

Arbetets begränsade omfattning tvingade oss att prioritera vilka delområden som skulle 

behandlas. Dessa prioriteringar bygger till stor del på vad vi i intervjuer och 

litteraturstudier funnit relevant och viktigt. Vi har i största möjliga mån använt 

vedertagen terminologi inom området, men definition av vissa termer kan vara 

bristfällig och skapa förvirring bland läsare utan särskilda förkunskaper. 

Den enkätundersökning som vi genomfört är av naturliga skäl behäftad med potentiella 

felkällor där frågekonstruktionen, urvalet och antalet svarande är de mest kritiska. Vi 

har försökt behandla de två sistnämnda genom att tillämpa ett konfidensintervall men vi 

tvingas ändå att se vissa delfrågor av enkätundersökningen som en kvalificerad 

vägledning och inte som statistiskt säkerställd fakta. 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Den teknik som idag används i laserskärmaskiner har stor förbättringspotential. 

Befintlig teknik bör förfinas och ny teknik bör utvecklas. Tekniken måste framförallt bli 

billigare för att kunna attrahera en större andel tillverkande företag. All forskning som 

kan bidra till mer kostnadseffektiv tillverkning av laserskärmaskiner bör intressera både 

de företag som tillverkar laserskärmaskiner och potentiella konsumenter av dessa 

maskiner. 
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Som en del av vårt arbete har vi insamlat egen empirisk data om de företag i Sverige 

som idag använder laserskärning i sin tillverkning. De slutsatser vi har dragit bör 

underbyggas ytterligare genom uppföljande enkätundersökningar och kompletterande 

intervjuer. På så sätt kan den statistiska säkerheten fastställas ytterligare. Även 

fördjupande frågor bör ställas kring produkterna, kunderna och de internationella 

konkurrenterna. Denna typ av fortsatt forskning kan utgöra ett underlag för hur svenska 

producenter bör nischa sin verksamhet och därigenom öka Sveriges konkurrenskraft 

som laserskärarnation. 
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Bilaga 1 – Enkätundersökning: Laserskärning i Sverige 

Enkätundersökning om laserskärning i Sverige 
 
 

Fråga 1: Hur stor andel av den totala produktionsvolymen utgörs av produkter som 
bearbetas med laserskärning? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

Mindre än 10% 9 17,6% 9,1% 

10% - 30%      18 35,3% 11,4% 

31% - 60%      16 31,4% 11,1% 

61% - 90%      6 11,8% 7,7% 

Mer än 90%      2 3,9% 4,6% 

 51 100,0%  

    

Fråga 2: Är laserskärning er huvudsakliga bearbetningsmetod? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

Ja      28 54,9% 11,9% 

Nej      23 45,1% 11,9% 

 51 100,0%  

    

Fråga 5: Vilken typ av laser använder ni er av? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

Annan      5 9,8% 7,1% 

Koldioxid      45 88,2% 7,7% 

Nd:YAG      1 2,0% 3,3% 

 51 100,0%  

    

Fråga 6: Ange antalet enheter i en genomsnittlig produktserie vid bearbetning med 
laserskärning? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

1001st eller fler 1 2,0% 3,3% 

101st-1000st      13 25,5% 10,4% 

11st-100st      27 52,9% 11,9% 

1st-10st      10 19,6% 9,5% 

 51 100,0%  

    

Fråga 7: Är er anläggning för laserskärning automatiserad? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

Ja      26 51,0% 11,9% 

Nej      25 49,0% 11,9% 

 51 100,0%  

    

Fråga 8: Om ni svarat ja på fråga 7, hur många minuter/timmar klarar er anläggning av i 
automatisk drift (obemannad drift)? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

1h - 2h      8 30,8% 11,0% 
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1min - 30min      0 0,0% 0,0% 

2h - 5h      8 30,8% 11,0% 

31min - 60min      2 7,7% 6,4% 

5h eller fler      8 30,8% 11,0% 

 26 100,0%  

    

Fråga 9: Om ni svarat ja på fråga 7, klarar er anläggning av att automatiskt byta 
tillverkningsserie (byte av produkt, material och eventuell fixtur utan bemanning)? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

Ja      10 19,6% 9,5% 

Nej      41 80,4% 9,5% 

 51 100,0%  

    

Fråga 10: Hur många år har företaget varit verksamt? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

0år - 5år      4 7,8% 6,4% 

6år-10år 7 13,7% 8,2% 

11år - 20år      14 27,5% 10,7% 

21år - 30år      8 15,7% 8,7% 

Mer än 30år      18 35,3% 11,4% 

 51 100,0%  

    

Fråga 11: Hur många anställda finns idag inom företaget? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

11st - 20st      12 23,5% 10,1% 

1st - 10st      14 27,5% 10,7% 

20st - 40st      16 31,4% 11,1% 

40st eller fler      9 17,6% 9,1% 

 51 100,0%  

    

Fråga 12: Hur stor är företagets omsättning i dagsläget? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

0 - 10 miljoner SEK      11 21,6% 9,8% 

11 - 20 miljoner SEK      10 19,6% 9,5% 

21 - 40 miljoner SEK      15 29,4% 10,9% 

Mer än 40 miljoner SEK      15 29,4% 10,9% 

 51 100,0%  

    

Fråga 13: Hur stor var företagets omsättning för 10 år sedan? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

0 - 10 miljoner SEK      20 39,2% 11,7% 

11 - 20 miljoner SEK      17 33,3% 11,3% 

21 - 40 miljoner SEK      6 11,8% 7,7% 

Mer än 40 miljoner SEK      5 9,8% 7,1% 

Företaget existerade ej för 10 år sedan 3 5,9% 5,6% 

 51 100,0%  

    

Fråga 14: Hur stor var företagets omsättning för 20 år sedan? 

 Antal Procent Konfidensintervall 
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0 - 10 miljoner SEK      32 62,7% 11,6% 

11 - 20 miljoner SEK      6 11,8% 7,7% 

21 - 40 miljoner SEK      5 9,8% 7,1% 

Företaget existerade ej för 20 år sedan      6 11,8% 7,7% 

Mer än 40 miljoner SEK      2 3,9% 4,6% 

 51 100,0%  

 

Fråga 15: Hur många kunder har företaget i dagsläget? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

11st - 30st      9 17,6% 9,1% 

1st - 10st      4 7,8% 6,4% 

31st - 100st      24 47,1% 11,9% 

Fler än 100st      14 27,5% 10,7% 

 51 100,0%  

    

Fråga 16: Hur många kunder hade företaget för 10 år sedan? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

11st - 30st      19 37,3% 11,6% 

1st - 10st      8 15,7% 8,7% 

31st - 100st      12 23,5% 10,1% 

Fler än 100st      9 17,6% 9,1% 

Företaget existerade ej för 10 år sedan 3 5,9% 5,6% 

 51 100,0%  

    

Fråga 17: Hur många kunder hade företaget för 20 år sedan? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

11st - 30st      12 23,5% 10,1% 

1st - 10st      23 45,1% 11,9% 

31st - 100st      8 15,7% 8,7% 

Fler än 100st      2 3,9% 4,6% 

Företaget existerade ej för 20 år sedan      6 11,8% 7,7% 

 51 100,0%  

    

Fråga 18: Hur upplever ni att konkurrensen från andra svenska företag inom branschen 
har förändrats under de 10 senaste åren? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

Konkurrensen har blivit hårdare      37 72,5% 10,7% 

Konkurrensen är ungefär som tidigare      13 25,5% 10,4% 

Konkourrensen har blivit mindre hård 1 2,0% 3,3% 

 51 100,0%  

 

Fråga 19: Hur upplever ni att konkurrensen från andra internationella företag inom 
branschen har förändrats under de 10 senaste åren? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

Konkurrensen har blivit hårdare      34 66,7% 11,3% 

Konkurrensen har blivit mindre hård      2 3,9% 4,6% 

Konkurrensen är ungefär som tidigare      15 29,4% 10,9% 

 51 100,0%  
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Fråga 23: Hur ser ni på framtiden (beskriv med 2-5 meningar)? 
Framtiden ser ljus ut bara vi kommer ur lågkonjunkturen. Ny teknik skapar effektivare marknader. 
Svensk industri står sig stark om vi får behålla den i landet. konkurrensen från låglöneländer kommer 
att avta då löner kommer att jämna ut sig över tiden. 

På kort sikt ökar troligen omsättningen och orderingång ( 0-3år, men på grund av flyttning av 
produktion utomlans är framtiden mer osäker på längre sikt. 

Vi ser en kraftig ökning i produktion dock finns flera orosmoln såsom extremt ocg subventionerade 
priser från Asien . Krav på vår industri i Sverige gällande arbetsmiljö, admistration men när man handlar 
i Asien bryr man sig inte utan endast priset gäller. Stora investeringar kommer behövas för att klara 
konkuransen. 

Bra på kort sikt (1-2 år). Hårdare konkurrens från låglöneländer i framtiden 

Framtiden tror vi på, när det gäller våra egna produkter, handikappramper med tillbehör. När det gäller 
legosidan är den ju som den är, mer äller mindre bara byta pengar för att ha arbete till de anställda. 
Lasern används till 98% för legotillverkningen. 

Bra vi är ett hårt nischat bolag. OBS! Jag vill veta mer om ert projekt utgångspunkter och vad ni 
kommer fram till! 

Konkurrensen är stenhård och marknaden går bara på lägst pris. De företag som ligger långt fram för 
effektiv tillverkning är de som överlever. Men vi ser dock ljust på framtiden! 

Efter ett år med lågkonjuktur och mindre med jobb så börjar det stabilisera sig. Vi tror på att öka 
succesivt och utvecklas med våra befintliga kunder. Vi har en positiv tro och har nyligen investerat i 
fleroperationsmaskiner, vilket är ganska nytt för oss. 

    

Fråga 20: Hur har er produktportfölj utvecklats till antalet de senaste 10 åren? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

Fler produkter      42 82,4% 9,1% 

Färre produkter      3 5,9% 5,6% 

Ungefär lika många produkter      6 11,8% 7,7% 

 51 100,0%  

    

Fråga 21: Hur har er produktportfölj utvecklats vad gäller utförandet på produkterna de 
senaste 10 åren? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

Fler avancerade produkter      44 86,3% 8,2% 

Fler simpla produkter      3 5,9% 5,6% 

Ungefär samma som tidigare      4 7,8% 6,4% 

 51 100,0%  

    

Fråga 22: Hur har er vinstmarginal (företagets procentuella vinst i förhållande till 
omsättning.) utvecklats under de senaste 10 åren? 

 Antal Procent Konfidensintervall 

Minskat      13 25,5% 10,4% 

Ungefär lika som tidigare      14 27,5% 10,7% 

Ökat      24 47,1% 11,9% 

 51 100,0%  
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Låga marginaler och korta leveranstider. Mycket fokus på beläggning och kostnadsbilder. 

Eftersom vi är en avanserad smedja och de flesta industrier hela tiden finslipar och automatiserar sina 
produkter och produktion ,så försvinner den personliga kunskapen hos våra konkurenter.Där har vi 
hittat våran grej.Vi är bra på små serier och prototyper. 

Om man i dagsläget ser till konjunkturen så tror jag att vi företag som klarar av detta har en väldig 
fördel vid en uppgång. Framtiden som sådan ser väldig ljus ut för vår del och vi ser en positiv trend vad 
det gäller beläggningen i vår produktion. 

Ljust. Vi tror att det kommer en långsam konjunkturuppgång under de kommande fyra-fem åren. Det 
är ryckigt just nu och vi tror det kommer att fortsätta så ganska länge. 

Tuff framtid med minskade marginaler. Vi måste bli bättre på det vi håller på med för att inte tappa 
marknadsandelar. 

Milt positiv vad gäller konjunktur. Möjligheter att låna till investeringar något begränsade. Tillgången 
till kompetent arbetskraft i produktion kommer att försämras. 

Vi ser ljust på framtiden, räknar med att marknaden kommer att stabiliseras. vi har som mål att 
fortsätta att ligga på en jämn expansions takt Och att försöka utvecklas med dagens och nya kunder. 

ljus 

Ljust, då vi är mer kompletta idag. 

Har gjort flera röd månader. Framtiden är osäker. 

Positivt. 

TUFF. TUFFARE . TUFFAST 

goda. 

goda. 

Bumpy men positivt 

Hoppas gå stark ur denna lågkonjuktur som verkar vara i slutfasen nu Har goda förhoppningar att klara 
oss i framtiden med då vi satsat på en kvalite som ligger långt över det normala 
Laserskärningsföretaget samt att ha ett mycket brett material lager och att vara pigga och lätt 
anträffbara 

Vi tror att verksammheten kommer att fortsätta i ungefär samma omfattning 

Användningen av rostfritt kommer att öka om inte priserna på råmaterialet stiger för mycket. 

Relativit goda förutsättningar för nya affärer, men fortsatt ganska stor konkurrens 

Ser ljust ut. 

Mer obemannad körning i fristående celler ett måste för bättre lönsamhet. Skuren och bockade 
plåtdetaljer är dyra att transportera därför är Kina/Östeuropahotet inte så påtagligt som för 
frästa/svarvade detaljer. Än mer fokus på korta leveranstider. Logistiklösningar (slutförpackning och 
transporter) kommer utgöra ett viktigare inslag för kunderna. 

Bra, vi har investerat ca. 10 miljoner de senaste 2 åren. Vi står väl rustade att möta uppgången i 
marknaden med såväl nya som befintliga kunder. 

250 milj blir 350 milj inom 3 år. Produktion av antalet befintliga produkter kommer att stå för ökningen. 
Få nya produkter in i Konga Bruk AB. 

Vi ser möjlighet att växa både personellt och omsättningsmässigt. Vinsten bör också öka 

Vi har ingen egen laser utan köper in från underleverantörer bearbetning med planlaser och rörlaser. Vi 
utvecklar både våra egna och våra legokunders produkter till en mer omfattande användning av 
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laserskärning. 

God utvecklingspotential men det krävs hög automatiseringsgrad 

Vi kommer att expandera närmaste 5 åren från 10 anställda till 30-35 anställda. Så det ser positivt ut. 

Positiv Utvecklande 

Optimistiskt! 

Förhoppning om en positiv utveckling av företaget 

Tufft positiv 

Laserskärningen kommer att ha ungefär samma betydelse för vår tillverkning om 5 eller 10 år som idag. 
Laserskärningen används för att skapa högkvalitativa ytor för vakuumlödning (=funktionsyta), där 
ytfinhet, profilriktighet, toleranser och frihet från oxider är avgörande. 

positivt 

Bättre utveckling på lasersvetsning och 3D-laser än 2D-laser. Fler moment i värdekedjan skall till, dvs 
ökad förädlingsgrad 

Framtiden är god, om man ser till att nischa sig inom områden där inte "alla andra är". Vi skär långt och 
brett, bockar krånkliga profiler. 

Med tillförsikt. 

Vi tror på en fortsatt ökad tillväxt för företaget samt att laserskärning kommer att forsätta vara en 
viktig bearbetningsteknik för oss. 

För ständigt in ny teknik, för att vara konkurenskraftig. Laserskärningen är endast en del av 
produktframtagningen, efterföljande process steg måste vidareutvecklas. 

 
 
Fråga 3: Om ni använder någon annan 
bearbetningsmetod förutom laserskärning, ange 
denna nedan? 

Fråga 4: Ange vilket material ni huvudsakligen 
bearbetar med laserskärning? 
 

Stansning 
Stansning,pressning 
Svarvning, fräsning 
Vi är specialister på rörlaser och planlaser 
Stansning 
Gasskärning, kapning, flerop, pelarborr 
Kapning, Svarvning, Maskinbearbetning 
Kapning, Svarvning, Fräsning 
Vattenskärning, fräsning, svarvning 
Stansning, svetsning, bockning 
Kantpressning 
Skärande, bockning, svetsning 
Pressing 
Svarvning, fräsning, gängning, bockning 
Stansning 
Stansning 
Stansning 
vattenskärning, svarv,ning, fräsning  
Stansning / Nibbling / pressning 
Fräsning 
rörbockning, svetsning 
rörbockning, svetsning 
Vattenskärning , Svarvning , Fräsning 

Rostfritt 60%, Svart 35% alum 5% 
stål, rostfritt, aluminium 
Kall och varmvalsad plåt 
svart & rfr plåt, aluplåt 
Stål 
vanligt svart men även olika rostfria kval. 
"Svartplåt" & Rostfritt 
Svart stål 
EN1.4301 och EN1.4404 
Stål,Rosfritt,Aluminium 
S355MC 
aluminium, stål, rostfritt 
Stål 
Stålplåt 
Rostfritt Svartplåt 
Stål 
Stål Domex 355 
Rostfritt Stål 
Plåt Domex 355 MC 
järn.alminium.rostfritt 
svartplåt 
S355J2 
Stål, Alu. RF 
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Stansning i exenterpressar 
Maskinbearbetning 
Stansning 
Svetsning 
Vattenskärning genom underleverantör 
Rörkapning 
Vattenskärning 
Svarvning, Fräsning, Pressning, Stansn, Klippn,  
askinbearbetning, fräsning 
svarvning+fräsning 
nibbling 
Vattenskärning, skärande bearbetning 
Stansning 
‐ 
Press svets 
skärande bearbetning 
fräsning, svarvning 
lasersvetsning 
Stansning 
Plasmaskärning, gradsaxklippning, bockning 
Stansning 
Stansning 
Kapning 

Akrylplast 
Borstål 
Rostfritt 
Rostfritt 
Stålplåt 
Rostfritt ,Svartpåt,Aluminium 
Stål 
Rostfritt 
355 
rostfritt 
aluminium 
stålrör ‐ rostfritt 
Stål och rostfritt 
S37 
Stål 
rostfritt syrafast stål 
varmvalsad påt 
ss1142 
Stål 
Stålplåt 
Svart och rostfritt 
Svart / RF 
Stål 
12%Cr‐stål (martensitiskt) 
svartplåt 
Domex 355 
Rostfritt och stål 
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Bilaga 2 – Härledning av konfidensinterval 

Den stokastiska variabeln för resultatet av enkätundersökningen Laserskärning i Sverige 

är hypergeometriskt fördelad. Genom att använda den centrala gränsvärdessatsen 

(Blom, 2005) kan vi göra en approximativ beräkning av konfidensintervallet där 

resultatet är normalfördelat. 

Konfidensintervall för en oändlig population beräknas enligt nedanstående ekvation 

(Blom, 2005): 

    (1) 

 

*obs  Stickprovsvariabeln 

 Konfidensnivå 

n  Svarande i populationen 

 Standardavvikelse 

 

Eftersom standardavvikelsen inte är känd skattar vi den med  (Blom, 2005), 

insatt i ekvation 1 fås nedanstående: 

    (2) 

 

p  Procentuell andel för ett visst svarsalternativ 

 

Antalet producenter inom Sverige är inte oändligt och populationen måste därför 

korrigeras. En ändlighetskorrektion görs med termen  (Blom, 2005), vilket ger 

nedanstående ekvation: 

*obs
p(1 p)

n

N n

N 1
   (3) 

 

N Totalt antal i populationen 

n  Svarande i populationen 


