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Sammanfattning 
 
Trådgnistning (på engelska Wire Electrical Discharge Machining eller WEDM) är en termisk 
bearbetningsprocess för att med en trådelektrod skära i elektriskt ledande material. Metoden 
har teoretiskt sett många fördelar och relativt få nackdelar. Intervjuer i studien visar att trots 
detta så undviker flera industriföretag om möjligt denna process. Syftet med studien är att 
utifrån de teoretiska fördelarna som anges i litteraturen undersöka vad företag i Sverige anser 
vara de mest relevanta praktiska fördelarna med trådgnistning som bearbetningsprocess. En 
internetbaserad enkät har skickats ut och besvarats av 20 industriföretag runtom i Sverige. 
Resultatet åskådliggörs med beskrivande statistik i form av diagram för att vidare analyseras. 
Analysen visar att de för företagen viktigaste egenskaperna med trådgnistning är att kunna 
tillverka detaljer med komplexa geometrier, att kunna bearbeta hårda ledande material och att 
med trådgnistning ersätta flera alternativa operationer och på så sätt spara tid och pengar. Den 
visar också på att möjligheten till automatisering är en viktig egenskap som företagen 
premierar. Leverantörer, återförsäljare och tillverkare av trådgnistar skulle med fördel kunna 
använda vetskapen om att dessa tidigare nämnda egenskaper efterfrågas för att förbättra sin 
marknadsföring. Tillverkarna bör dessutom fokusera på forskning och utveckling av dessa 
egenskaper. Genom dessa åtgärder kan företagen bättre tillgodose kundernas behov och 
därigenom attrahera fler kunder, vilket följaktligen leder till ökade marknadsandelar och 
hållbara konkurrensfördelar. 
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Abstract 
 
Wire Electrical Discharge Machining (WEDM) is a metal removal manufacturing process 
with theoretically many advantages and relatively few disadvantages. Despite that, interviews 
show that if possible, WEDM is avoided in the industry. The purpose of this study is to, 
among the theoretical advantages, find out of which practical reasons Swedish industrial 
companies choose to use WEDM as their manufacturing process. An internet-based survey 
has been sent to and answered by 20 industrial companies in different parts of Sweden. The 
result is illustrated with descriptive statistics in form of diagrams for further analysis. The 
analysis show that the most important characteristics of WEDM are to be able to manufacture 
workpieces with complex geometries, to be able to manufacture hard conductive materials 
and by using WEDM replacing several alternative operations and by doing so save both time 
and money. It also shows that the possibility of automated production is an important 
characteristic which the companies value. The fact that Swedish industrial companies, in their 
production, demand the specific characteristics described above could be better used by 
suppliers, retailers and manufacturers of WEDM machines in their product marketing. The 
manufacturers should also focus research and development on these characteristics. By 
combining these efforts companies can better fulfill customer needs, thereby attracting 
customers, hence increasing their market share and gaining sustainable competitive 
advantages.  
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Trådgnistning (på engelska Wire Electrical Discharge Machining eller WEDM) är en termisk 
bearbetningsprocess som används för att skära i elektriskt ledande material. Metoden har gått 
från att vara en okonventionell process till en vida accepterad sådan. Användningen av 
trådgnistning har växt mycket de senaste 30 åren men på senare år har den tappat lite mot 
traditionella bearbetningsmodeller då tekniken att skära i hårdare material, t.ex. härdat stål, 
med konventionella metoder har förbättrats hos verktygstillverkare2,3. 
 
När den teoretiska referensramen byggdes upp gavs en bild av att trådgnistning verkade vara 
en process med många fördelar och relativt få nackdelar. När studiebesök och intervjuer 
genomfördes hos System 3R, en ledande leverantör av produktivitetshöjande metoder och 
verktyg för verkstadsindustrin, uppdagades dock en annan bild. Trådgnistning verkade snarare 
ses som ett nödvändigt ont. Det var en process man fick tillgå när framförallt vissa geometrier 
skulle tas fram som var omöjliga att framställa på annat sätt. Kunde man konstruera produkten 
på annat sätt för att slippa använda trådgnistning gjorde man det. 
 
Med anledning av denna skiftande bild hos System 3R gentemot alla de fördelar hos 
trådgnistning som gick att finna i litteraturen verkade det relevant att göra en undersökning av 
vilka fördelar det var hos trådgnistning som man verkligen premierade. Om det bland de olika 
teoretiska fördelarna fanns några praktiska som stack ut extra mycket och om det egentligen 
bara var dessa man tog hänsyn till vid val gentemot andra bearbetningsprocesser. När inte 
heller några andra studier inom området, om vilka de praktiska fördelarna egentligen var, gick 
att uppbåda ansågs det att en undersökning om de relevanta praktiska fördelarna bland de 
teoretiska kunde vara både relevant och befogad. 
 
 
1.2 Frågeställning  
 
Bland svenska företag, vilka är de mest relevanta praktiska fördelarna med trådgnistning som 
gör bearbetningsprocessen till ett attraktivt val? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Att utifrån de teoretiska fördelarna som anges i litteraturen utforma en enkät och undersöka 
vad företag i Sverige anser vara de mest relevanta praktiska fördelarna med trådgnistning som 
bearbetningsprocess.  
 
 
1.4 Avgränsning 
 
Endast företag som arbetar med trådgnistning i Sverige kommer att undersökas. Huruvida 
företag utanför Sverige delar samma uppfattning kommer således inte att fokuseras på i denna 
studie.  
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2. Forskningsmetod 
 
2.1 Studiens tillvägagångssätt 
 
I denna studie används både djupintervjuer och en kvantitativ undersökning i form av en 
enkät. Förutom att djupintervjuerna används som en del i studien, används de även för att ge 
en djupare förståelse inom området trådgnistning samt för att skapa en grund för vidare 
kontakter till företag som senare blev objekt för den kvantitativa studien. Ytterligare företag 
som deltog i studien hittades på Industritorget, en databas för kontaktuppgifter till företag 
verksamma inom verkstadsindustrin. 
 
En kvantitativ metod tillämpas i studien då den bäst bör kunna representera svenska 
trådgnistningsföretag. En internetbaserad enkät har utformats och skickats ut till 57 svenska 
företag som innehar och använder sig av trådgnistar inom olika branscher. Frågorna i enkäten 
har den teoretiska referensramen som grund och har vidareutformats med hjälp av Robert 
Nielsen, vd på Auran Technologies. 
 
 
2.2 Studiens genomförande 
 
Djupintervjuerna skedde i form av ett studiebesök på System 3R, en av de ledande 
leverantörerna av produktivitetshöjande metoder och verktyg för verkstadsindustrin med 
huvudkontor i Vällingby4, tillsammans med två intervjuer på ca 60 minuter. Under 
studiebesöket i företagets maskinpark demonstrerades hur processen genomförs, vilka 
komplexa figurer som kan tas fram med trådgnistning och hur långa bearbetningstiderna är. 
 
En kortare djupintervju på ca 40 min gjordes hos Auran Technologies där Robert Nielsen 
granskade de teoretiska fördelarna som tagits fram och gav förslag till justeringar och 
omformuleringar av dessa för att bättre adressera de tilltänkta respondenterna. Efter intervjun 
hade den enkät utformats som senare skulle skickas ut till trådgnistningsföretag runtom i 
Sverige. 
 
Enkäten för den kvantitativa undersökningen utformades som en webbenkät. Respondenten 
fick en länk skickad till sig i ett mejl. Om länken klickades på öppnades ett nytt fönster med 
enkäten. Där kunde respondenten på vissa frågor klicka i svaren i boxar och i andra frågor 
skriva in svaren i textrutor. Webbenkäten användes dels för att underlätta 
informationsinsamlingen, då rådata lätt kan nedladdas till t.ex. Excel eller SPSS för att sedan 
kunna göra nödvändiga sammanställningar av den, och dels för att det blir lättare för 
respondenten då man undviker eventuella fel som skulle kunna uppstå av att respondenten 
inte gör rätt. 
 
Enkäten skickades sedan ut till 57 svenska företag inom olika branscher där trådgnistning 
används; exempelvis telekom, flygteknik, medicinteknik och verkstadsindustri. Enkäten var 
ämnad för produktionsteknisk chef eller annan på liknande ansvarigpost. Svaren samlades in 
och exporterades till Excel där resultaten sammanställdes. 
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2.3 Analysmetod 
 
För att organisera, summera och presentera den data som erhållits från de besvarade enkäterna 
har metoden beskrivande statistik valts. Det har resulterat i en överskådlig presentation av 
data i diagramform. Diagrammen har sedan legat till grund för vidare analys. 
 
 
2.4 Källkritik 
 
I och med att en studie skulle göras om trådgnistningens mest relevanta praktiska fördelar hos 
företag i Sverige är det viktigt att underlaget för studien bör ge en bra bild av 
trådgnistningsanvändarna i Sverige. Det innebär att företag från skilda branscher i Sverige ska 
inkluderas. När enkäterna i undersökningen skickades ut valdes företag i olika branscher ut 
men svårigheten ligger i att veta vilka företag som svarat på undersökningen. Det kan därför 
vara svårt att veta om de svar som erhållits ska anses som representativa.  
 
En annan svårighet med studien är om antalet respondenter är tillräckligt många för att anses 
representativt för trådgnistningen i Sverige. Antalet respondenter avgör även hur stora 
slutsatser man kan dra av studien. Av 57 kontaktade företag var det 20 som svarade på 
enkätundersökningen. En reservation bör därför påföras studien och man bör kanske vara lite 
försiktig med vad man kan utläsa ur den. Studien utgör dock en bra grund för vidare forskning 
inom området och den skulle kunna utvidgas till en mer omfattande och djupare undersökning 
i framtiden, både i Sverige och utomlands. 
 
Många företag verkar inte heller vilja skylta med att de har trådgnistning i verksamheten och 
vid kontakt med leverantörer har de även uttryckt att så är fallet. Detta gäller främst olika 
typer av industriföretag inom t.ex. telekom, flygindustri och medicinteknik, det vill säga inte i 
maskinverkstäder där det oftast öppet framgår att de har trådgnistar. Med hänsyn till 
kontaktade företag valdes det att ingen publicering av kontaktade företag skulle ske.  Att så är 
fallet får även det anses utgöra kritik mot arbetet då det inte är lätt att upprepa 
undersökningen. Att vissa högteknologiska företag ser innehavet av en trådgnist som en del 
av deras företagshemligheter och därmed inte vill röja sina innehav kan även bidra till att 
svarsfrekvensen sjunker.  
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Vad är trådgnistning? 
 
Trådgnistning är en termisk bearbetningsprocess där man elektriskt bearbetar ett ledande 
material genom att använda noggrant kontrollerade gnistor som uppstår mellan trådelektroden 
och arbetsstycket5. Den kan liknas vid konventionell bandsågning med skillnaderna att 
avverkningen sker genom förångning av material samt att sågbladet är en trådelektrod med en 
mycket liten diameter (se Figur 2).6 Om bearbetningen inte börjar vid arbetsstyckets sida 
måste man först göra ett hål genom arbetsstycket som trådelektroden kan löpa igenom. 
 

 
Figur 2: Principskiss över bearbetning med trådgnistning. Trådelektroden löper genom arbetsstycket under 

bearbetning. Trådgnistning kan liknas vid konventionell bandsågning.7 
 
 

Trådelektroden utgör alltså verktyget i bearbetningsprocessen (se Figur 3). Vid trådgnistning 
har trådelektroden inte någon fysisk kontakt med arbetsstycket som ska bearbetas.8 Metoden 
är direktelektrisk, vilket innebär att istället för att omvandla elektrisk energi till mekaniska 
krafter, så används den elektriska energin direkt i gnistprocessen för att förånga material9. 
Trådelektroden måste alltid vara på ett avstånd från arbetsstycket, det avståndet kallas 
gnistavstånd. Utifall att trådelektroden får fysisk kontakt med arbetsstycket uppstår ingen 
gnista och inget material förångas. Det uppstår bara en gnista åt gången men under en sekund 
uppstår mellan 2 000 – 500 000 gnistor vilket gör att man kan uppfatta det som att det sker 
simultant. Gnistan slår till mot den del av arbetsstycket som ligger närmast (se Figur 4). 
Gnistan förångar material både från arbetsstycket och från trådelektroden. För att 
trådelektroden inte ska gå av används en kontinuerligt löpande trådelektrod. När material från 
den närmaste punkten förångats angriper gnistan den nu närmaste punkten.10 
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Figur 3: Gnistbildning mellan trådelektrod och                 Figur 4: Gnistbildning sker mellan de närmsta punkterna. 
arbetsstycke. Dielektrumet har en isolerande funktion.11  Endast en gnista uppstår åt gången.12 
 
Gnistning är en termisk bearbetningsprocess, det vill säga att material är borttaget av värme 
som uppstår mellan trådelektroden och arbetsstycket i form av en gnista. Materialet värms 
upp till den grad att det förångas.13 
 
Den påverkade ytan av arbetsstycket är så liten, samtidigt som dielektrumet har en kylande 
funktion, att den värmepåverkade zonen blir minimal. Dielektrumet måste ligga mellan 
trådelektroden och arbetsstycket och är i form av en vätska. I trådgnistning är vätskan 
vanligast avjoniserat vatten. Den viktigaste egenskapen hos ett dielektrum är att det är 
isolerande ända tills strömmen blir tillräckligt hög, och först då blir ledande. Dielektrumet är 
således isolerande runtom trådelektroden förutom mellan den punkt på arbetsstycket som 
ligger närmast trådelektroden. Däremellan uppstår gnistan och den tidpunkt då dielektrumet 
blir ledande kallas joniseringspunkten. Därefter återgår dielektrumet till att vara isolerande 
och detta förlopp upprepas för varje gnista. Vid varje gnista förångas lite material från 
arbetsstycke och trådelektrod (se Figur 5). Det övergår till fast form i dielektrumet och bildar 
spån (se Figur 6).14 
 

 
Figur 5: Förångning av trådelektrod och arbetsstycke.      Figur 6: Spånbildning av förångat material. 
Det bildas ett moln av de förångade materialen.15 Dielektrumet kyler ner det förångade materialet och spån                                   

bildas. 16 
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Genom en konstant genomströmning av dielektrum i gnistavståndet forslas spånen iväg (Figur 
7).17 
 

 
Figur 7: Bortsköljning av spån med hjälp av dielektrum. Dielektrumet strömmar längs trådelektroden för att kunna 

skölja bort spånen som bildats av de förångade materialen.18 
 
 
För att kunna trådgnista krävs fem stycken delkomponenter: en verktygsmaskin, en 
strömkälla, en dielektrumenhet, ett servosystem och en CNC-kontroll (se Figur 8)19. Ett helt 
system kan kosta allt från några tiotusentals kronor begagnat upp till ett par miljoner för ett 
nytt20. 
 

 
Figur 8: En trådgnist består av fem delkomponenter: en      Figur 9: Så här kan en trådgnist se ut i  
verktygsmaskin, en strömkälla, en dielektrumenhet, ett servosystem    verkligheten. Bredvid ses tillhörande                   
och en CNC-kontroll21.        CNC-kontroll. Dimensionerna på den är  
            1860*1300*1850mm och väger 2200 kg. 
       Den klarar av ett arbetsstycke på 500 kg.22 
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3.2 Trådgnistningens historia 
 
År 1941, under Andra Världskriget, utvecklades gnistning i forna Sovjetunionen. Då 
användes volfram som ett elektriskt ledande material i bland annat bilmotorer, i kontakten 
mellan strömfördelare och strömbrytare. Korrodering av materialet krävde mycket underhåll 
av motorerna, vilket i sin tur gjorde att många militärfordon stod i verkstäderna i stället för att 
användas i kriget. För att minimera tiden fordonen var på verkstan, ville man förlänga 
livslängden på komponenterna i motorerna. Dr Boris Lazarenko och Dr Natalya Lazarenko, 
två professorer på Universitetet i Moskva, fick i uppdrag att undersöka om komponenternas 
livslängd skulle kunna förlängas med hjälp av gnistning. De misslyckades med att förlänga 
livslängden på komponenterna men under experimenten upptäcktes att gnistning i olja var 
mer kontrollerad och förutsägbar än gnistning som sker i luft. Dessutom hade de upptäckt ett 
nytt sätt att bearbeta volfram. Detta resulterade i att man 1943 hade tagit fram en 
gnistbearbetningsprocess.23  
 
Trådgnistning uppkom under 60-talet som ett sidospår från sänkgnistning. Man ville till 
skillnad från sänkgnistning, där varje elektrod tillverkas för särskilda ändamål och snabbt 
slits, ha en enklare och billigare elektrod. Att ha en stationär trådelektrod skulle inte ha 
fungerat då ytan på trådelektroden förångas på grund av gnistorna och alltså skulle 
trådelektroden gå av. Lösningen blev en kontinuerligt löpande trådelektrod. På det sättet 
kunde man alltså undvika problemet. Ett viktigt steg i trådgnistningens evolution var NC-
tekniken (Numerical Control). Med hjälp av den kunde man programmera trådelektrodens 
positionering i förhållande till arbetsstycket och alltså skapa mönster.24  
 
 
3.3 Trådgnistningens precision 
 
Med trådgnistning kan man uppnå stor precision i sin bearbetning. För att uppnå den största 
precisionen krävs dock att man skär flera gånger med en allt mindre intensitet på gnistan så att 
det material som förångas av gnistan blir allt mindre. Toleransen (avvikelsen från angivet 
mått som kan tillåtas utan att funktionen riskeras) man kan uppnå ligger på 0,0025 mm25,26,27. 
Ytjämnheten (graden av geometrisk avvikelse från en idealt plan yta) ligger på ca 0,04 
µm28,29,30. Hur tunt man kan skära med trådgnistning beror givetvis på trådelektrodens 
diameter. Tunnheten blir således diametern plus hur stort gnistavståndet mellan trådelektroden 
och det bearbetande materialet är (se Figur 10). Gnistavståndet är mellan 0,050-0,076 mm och 
beror på gnistans intensitet31. Dock så blir skärhastigheten lägre ju tunnare trådelektroden är. 
Även hur stor hörnradien blir beror på gnistavståndet och hörnradien blir således trådradien 
plus gnistavståndet (se Figur 11).32,33 
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Figur 10: Tråddiameter och gnistavstånd. Dessa avgör  Figur 11: Hörnradie beror av trådradie och gnistavstånd.  
den tunnhet som går att uppnå vid bearbetning med      En tunnare trådelektrod och ett kortare gnistavstånd ger en 
trådgnist. 34            mindre hörnradie och därmed ett skarpare hörn. 35 
 
 
3.4 Teoretiska fördelar med trådgnistning 
 
Nedan är listat vid vilka situationer det kan vara fördelaktigt att använda sig av trådgnistning. 
 

1. Hårda material – En av de främsta fördelarna med trådgnistning är att man kan skära 
i hårda material. Materialets hårdhet har ingen betydelse för möjligheten att skära i 
det. Man kan således skära i redan härdade material utan problem.36,37,38,39,40,41,42 

2. Ovanliga metaller – Med trådgnistning kan man skära i vilket material som helst, 
bara det är elektriskt ledande. Exempelvis kan man skära i karbid, vilket annars är 
svårt eftersom det är hårt, har hög smältpunkt och är väldigt skört.43 Man kan bearbeta 
ovanliga material; Hastelloy, Nitralloy eller Nimonic, som exempelvis används inom 
flyg- och rymdindustrin.44,45,46 

3. Stapla plattor – Flera plattor, som ska ha samma mönster, kan läggas på varandra och 
bearbetas samtidigt. Vanlig tillämpning är när man tillverkar kugghjul.47,48 

4. Snabb riggning – Verktygsuppsättning och fixering av arbetsstycke tar ingen eller 
liten tid49. Möjligheten till sekundsnabba riggningar gör att man kan ta till vara på 
maskinkapaciteten och avverkningskapaciteten50. 

5. Tidsbesparing – Trådgnistning kan spara tid i vissa processer då det istället för 
bearbetning som normalt sätt skulle kräva sågning, härdning och fräsning så krävs 
endast en bearbetning med trådgnistning51,52. Det resulterar i kortare tider som 
detaljerna är i produktion. Tidsförlusten är oftast inte att sågning, härdning och 
fräsning tillsammans tar så mycket längre tid än trådgnistning utan det är tiden 
detaljen spenderar i lager mellan arbetsstationerna som tar tid.53 

6. Komplexa geometrier – Trådgnistning passar utmärkt för komplexa geometrier som 
krävs för kugghjul och följning av spår (se Figur 12 och Figur 13). Extremt tunna 
sektioner kan skapas eftersom trådelektroden aldrig kommer i kontakt med 
arbetsstycket som bearbetas.54,55,56,57 
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Figur 12: Komplexa geometrier skapade genom                    Figur 13: Hållstycke med komplex geometri. 
trådgnistning. Detta hållstycke har en komplex geometri för   De två bananformerna är till för att få arbetsstycket att  
att undvika glapp. Geometrin skulle vara svår att                     ligga dikt an mot hållstycket. Även dessa geometrier  
konstruera utan trådgnistning.                    skulle vara mycket svåra att konstruera utan 
                     trådgnistning. 
 

7. Invändiga konturer – Invändiga konturer som i rör, kugghjul och i gjutformer kan 
tillverkas58. Ett annat område som trådgnistning briljerar inom är tillverkning av 
skarpa invändiga hörn.59,60 

8. Flexibilitet i design – Det är mycket lätt att göra justeringar i program vilket ökar 
flexibiliteten61. Pär Lindberg, produktionsteknisk chef på System 3R, visade hur man 
lätt kunde rita upp sin figur i CAD, vilket sedan automatisk omvandlades till NC-kod 
som kunde skickas direkt till trådgnistningsmaskinen.62 

9. CNC femaxlig bearbetning – CNC femaxlig bearbetning (se Figur 14) gör det 
möjligt att tillverka komplexa detaljer i 3D (se Figur 15). Exempelvis kan man skära 
detaljen så att den är trekantig upptill men kvadratisk nertill. 63,64,65 

 

 
Figur 14: Fem axlar. Figuren visar de fem axlar (X, Y, Z, U och V) som de är möjligt att arbeta i med en trådgnist66. 
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Figur 15: 3D-figurer är möjliga med trådgnistning.67 Här ses ett par älgar som tillverkats med hjälp av 5-axlig CNC 

bearbetning. 
 
 

10. Fin ytjämnhet – Med trådgnistning lämnas det inga grövre ojämnheter vilket medför 
att man slipper slipning68. Enligt GF Agie Charmilles, ett världsledande företag inom 
trådgnistning, kan man uppnå en ytjämnhet på ca 0.04 µm69,70.71,72,73,74  

11. Krysskilar – Med trådgnistning har man hög precision och man kan göra räta vinklar 
med en radie lika liten som trådelektrodens radie plus gnistavståndet.75,76 

12. Tillförlitlig reproducerbarhet – Trådgnistnings tillförlitlighet är en annan fördel. 
Ingen verktygsförslitning uppstår på den del av trådelektroden som bearbetar. Detta 
tack vare att trådelektroden matas fram konstant från en spole som bara används en 
gång. Dessutom är bearbetningsprogrammen datagenererade. Sammantaget så blir den 
sista detaljen en exakt kopia på den första, förutsatt att maskinen har hög 
noggrannhet.77 

13. Mekaniskt spänningsfri bearbetning – Trådgnistning är en kontaktfri, 
metallavlägsnande process där trådelektroden aldrig kommer i kontakt med 
arbetsstycket och därför uppstår inte någon mekanisk spänning i arbetsstycket vid 
bearbetning.78,79,80,81  
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3.5 Teoretiska nackdelar med trådgnistning 
 
De teoretiska nackdelar som finns med trådgnistning är: 
 

• Låg avverkningshastighet. Hastigheten beror på vilken intensitet man kör med, på hur 
stor trådelektrodens diameter är, och på materialet hos arbetsstycket och 
trådelektroden.82,83,84,85,86 Exempelvis så kan en trådgnist som skär i verktygsstål med 
mässingstråd uppnå en hastighet på 350 mm2/min87.  

• Tunn, bräcklig värmepåverkad zon i materialet som beror på den höga temperatur som 
byggs upp genom bearbetningen88,89,90. 

• Mikrosprickor som kan uppstå i den tunna bräckliga värmepåverkade zonen som 
uppstår vid bearbetning (se Figur 16) 91,92. 

• För att kunna föra trådelektroden genom arbetsstycket måste ett hål borras. Det krävs 
alltså en förberedande process innan man kan börja arbeta. 

• Elektrisk ledande material krävs. 
 

 
Figur 16: Mikrosprickor i den värmepåverkade zonen. De uppstår på grund av den höga temperaturen vid 

bearbetningen med trådgnist.93 
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4. Empirisk data 
 
4.1 Intervjuer 
 
Två djupintervjuer genomfördes på System 3R den 18:e februari 2010. System 3R levererar 
verktyg och produktivitetshöjande lösningar för verkstadsindustrin. Först träffades Pär 
Lindberg, produktionsteknisk chef, som i maskinparken visade hur trådgnistning går till. 
Eftersom trådgnistning är en relativt sett långsam process, är bearbetningstiderna av detaljerna 
ofta långa. Det krävs således att arbetet runtomkring sker effektivt så att maskinens kapacitet 
till fullo kan utnyttjas. Det är då lämpligt att försöka automatisera processen i så stor 
utsträckning som möjligt. Ett alternativ är att ha en automatisk produktionscell (se Figur 17), 
där detaljer med specifik bearbetningsinformation ligger lagrade i magasin. En bestämd 
turordning är förprogrammerad och detaljer hämtas, bearbetas och lämnas automatiskt. På så 
sätt kan trådgnistningsmaskinen utnyttjas dygnet runt, sju dagar i veckan året om. 
Trådgnistningsmaskinen klarar dessutom själv av mindre problem som kan tänkas uppstå i 
bearbetningsprocessen, exempelvis om trådelektroden skulle gå av ersätts den automatiskt av 
ny trådelektrod. Operatörens främsta uppgift nuförtiden är att ingripa då eventuella fel, som 
stoppar produktionen, uppstår. Tack vare den höga automatiseringsgraden har operatören tid 
till att sköta andra uppgifter parallellt med trådgnistningen. 
 

 
Figur 17: Workmasterrobot med magasinering av arbetsstycken. Roboten för arbetsstycket från magasinet till 

trådgnisten för bearbetning. När bearbetningen är avklarad förs arbetsstycket tillbaka igen.94 
 
 
I den andra intervjun tillfrågades Thomas Karlsson, produktionschef på System 3R, om hans 
syn på trådgnistning som bearbetningsprocess. Enligt Thomas Karlsson är tid den viktigaste 
frågan. Därför används trådgnistning endast när komponentens tilltänkta geometri inte tillåter 
andra bearbetningsmetoder än trådgnistning eller när bearbetning i trådgnist kan ersätta flera 
andra bearbetningsoperationer. Kontentan var att trådgnistning är ett nödvändigt ont då 
skärhastigheten är mycket låg. Om möjligt svarvar eller fräser de hellre komponenten då detta 
görs på en tredjedel av tiden. Thomas Karlsson sa också att tidigare var det inte möjligt att 
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bearbeta hårda material med svarv eller fräs. I och med att utvecklingen har gått framåt har 
mer avancerade svarvar och fräsar nått marknaden. Det medför att hårdbearbetande svarvars 
och fräsars marknadsandel ökar på bekostnad av trådgnistningens. 
 
En kortare djupintervju genomfördes med Robert Nielsen, vd på Auran Technologies. Auran 
Technologies är ett teknikföretag som säljer verkstadsmaskiner och är generalagenter för 
Sodick, tillverkare av trådgnistar. Med Robert Nielsen diskuterades vilka fördelarna med 
trådgnistning är. Han ansåg att den största fördelen med trådgnistning var att man kan 
tillverka detaljer med komplexa geometrier som inte är möjligt med andra 
bearbetningsprocesser. Han betonade också att ytjämnheten kan göras otroligt fin med 
trådgnistning och metoden är därför mycket attraktiv. 
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4.2 Företagens betygsättning av trådgnistningens fördelar 
 
Den utskickade enkäten och rådata från undersökningen finns i Bilaga A respektive Bilaga B. 
 

 
Diagram 1: I diagrammet ses respondenternas procentuella fördelning mellan de olika svarsalternativen på 
respektive fråga. Svarsalternativen var mellan 1 och 4 där 1 var att egenskapen inte alls var viktig och 4 att 

egenskapen var mycket viktig vid valet av trådgnistning som bearbetningsprocess. 

 
 
I Diagram 1 presenteras respondenternas procentuella fördelning av svarsalternativen på 
respektive fråga. Respondenterna har angett ett svarsalternativ på varje fråga mellan 1 och 4 
där 4 är att egenskapen varit mycket viktig i valet av trådgnistning som bearbetningsprocess 
och 1 att den inte alls varit viktig. 
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Diagram 2: I diagrammet ses hur stor procentuell andel av respondenterna som angett att egenskapen var mycket 

viktig vid valet av trådgnistning som bearbetningsprocess. 
 
 
I Diagram 2 visas endast de som svarat att egenskapen varit mycket viktig i valet av 
trådgnistning som bearbetningsprocess. Att kunna bearbeta hårda ledande material och kunna 
tillverka komplexa geometrier ligger i topp på 85 % respektive 70 % men efter dem finns 
flera egenskaper som respondenterna tycker är viktiga. Bland de egenskaper som fler än 50 % 
av respondenterna tycker är mycket viktiga återfinns; att trådgnistning kan ersätta flera 
bearbetningsprocesser, att kunna göra invändiga konturer, att 3D-figurer är möjliga att 
tillverka, att det går att få fin ytjämnhet, att det går att få nästintill räta vinklar och att färdiga 
produkter blir identiska kopior av varandra. 
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Diagram 3: I diagrammet ses vilken medelpoäng varje egenskap har erhållit hos respondenterna. 

 
 
I Diagram 3 ser man vilken medelpoäng respektive egenskap fått hos respondenterna. 
Samtliga egenskaper har erhållit en medelpoäng som överskrider 2,5 och hamnar således på 
den övre halvan av betygsskalan. Dessutom har alla egenskaper förutom två stycken; att 
kunna bearbeta ovanliga och exotiska ledande material samt möjligheten att kunna stapla och 
därmed kunna bearbeta flera detaljer samtidigt, en medelpoäng på minst 3. 
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4.3 Övriga egenskaper som företagen har tagit hänsyn till vid valet av 
trådgnistning 
 
Frågan som ställdes till respondenterna var följande: 
 
Finns det några övriga egenskaper som ni har tagit hänsyn till i valet av trådgnistning 
som bearbetningsprocess och i så fall hur viktiga var de? 
 
Frågan har genererat flera olika svar om ytterligare egenskaper som är viktiga vid valet av 
trådgnistning. Den egenskap som lejonparten av företagen vill lyfta fram är möjligheten till 
obemannad drift. Det medför att maskinen kan köras under alla dygnets timmar utan att en 
operatör behöver närvara. Detta i sin tur medför en väsentlig kostnadsbesparing. Obemannad 
drift bidrar således till en högre utnyttjandegrad av maskinen, att fler detaljer kan bearbetas 
per dygn samt till att operatören har möjlighet att sköta fler maskiner eller ägna sig åt andra 
arbetsuppgifter.  
 
Andra egenskaper som lyftes fram var att kapaciteten är väl dimensionerad för företaget och 
att materialförlusten vid bearbetning med trådgnistning är betydligt lägre än till exempel vid 
bearbetning med bandsåg då man kan skära mycket tunnare med trådgnistning än med 
bandsåg.  
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4.4 Huvudanledningarna till att företagen valde trådgnistning som 
bearbetningsprocess 
 

Diagram 4: I diagrammet ses hur stor procentuell andel som angett egenskapen som en huvudanledning till valet av 
trådgnistning som bearbetningsprocess. Maximalt tre stycken anledningar fick väljas. 

 
 
I Diagram 4 ser man hur stor procentuell andel som angett egenskapen som en 
huvudanledning till valet av trådgnistning som bearbetningsprocess. Framförallt att kunna 
tillverka detaljer med komplexa geometrier samt kunna bearbeta hårda ledande material är de 
egenskaper som respondenterna ser som de viktigaste. Även att trådgnistning kan ersätta flera 
bearbetningsprocesser lyfts fram som en viktig anledning. Att kunna göra invändiga konturer 
och uppnå en väldigt fin ytjämnhet sticker även det ut, om än till en mildare grad än tidigare 
nämnda. 
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5. Analys 
 
5.1 Relevanta praktiska fördelar 
 
I Diagram 5 har en jämförelse gjorts mellan hur många procent av respondenterna som svarat 
att egenskapen är mycket viktig på varje fråga och hur många procent som angett egenskapen 
som en huvudanledning till valet av trådgnistning som bearbetningsprocess. 
 

 
Diagram 5: I diagrammet ses en jämförelse mellan hur många procent av respondenterna som svarat att egenskapen 
är mycket viktig på varje fråga och hur många procent som angett egenskapen som en huvudanledning till valet av 

trådgnistning som bearbetningsprocess. 
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I teorin tas ett antal olika egenskaper upp som fördelar med trådgnistning.  Undersökningen 
har gjorts som ett försök att bland de olika teoretiska fördelarna reda upp om det är några 
fördelar som framstår som mer relevanta än de andra och alltså väger tyngre. 
 
Enligt gjorda undersökningen skulle man kunna säga att framförallt två stycken teoretiska 
fördelar förefaller vara mer relevanta än de övriga. De är att kunna åstadkomma komplexa 
geometrier samt att kunna bearbeta hårda ledande material. I Diagram 5 kan man se att de 
båda egenskaperna placerar sig högt både när företagen fått ange hur viktiga de olika 
egenskaperna är och när företagen fått ange huvudanledningarna till valet av trådgnistning. 
Även djupintervjuerna tar upp dessa egenskaper som viktiga. 
 
En tredje egenskap som man även skulle kunna framhålla som relevant praktisk fördel är att 
man med trådgnistning kan ersätta flera olika bearbetningsprocesser med en enda och därmed 
spara både tid och pengar. Den egenskapen är intressant på så sätt att fastän andra egenskaper 
har haft en högre procentandel som svarat att egenskapen är mycket viktig när företagen fått 
ranka varje egenskap var för sig, så har den i alla fall ansetts mer relevant när företagen fått 
ange sina huvudanledningar till valet av trådgnistning. Om man jämför egenskapens båda 
staplar i Diagram 5 så skiljer de inte mycket åt. De som ansett att egenskapen att kunna ersätta 
flera olika bearbetningsprocesser som mycket viktigt har troligtvis även angett det som en av 
huvudanledningarna till valet av trådgnistning. Samma samband finner man hos egenskaperna 
att kunna åstadkomma komplexa geometrier och att kunna bearbeta hårda ledande material.  
 
Hos de övriga egenskaperna verkar det dock skilja mycket åt mellan de olika staplarna d.v.s. 
att när företagen fått ranka egenskapen på en skala så har de ha angett att egenskapen varit 
mycket viktig men när de sen ska välja ut huvudanledningarna så har de då istället valt någon 
annan egenskap. Det kanske kan vara så med de egenskaperna att företag anser att det är en 
mycket viktig egenskap men i praktiken så kanske de egentligen inte utnyttjar sin trådgnist för 
det ändamålet. Företagen vet i teorin att trådgnisten är bra på egenskapen men i verkligheten 
så blir den kanske inte nämnvärt använd för just det. 
 
Undersökningen visar att flera av de företag som tillfrågats anser att automatisering av 
produktionen är något som är betydelsefullt och det är ett skäl till att trådgnistning som metod 
är så pass attraktivt. Automatiseringen medför att maskinen kan utnyttjas dygnet runt, det vill 
säga under tre arbetsskift trots att operatören bara är där under ett. Att en trådgnist 
tillsammans med en robot som kan hämta och lämna detaljer i magasin, kan arbeta nästintill 
självständigt är något som utelämnats bland de teoretiska fördelarna. Det är betydelsefullt 
därför att medan trådgnisten arbetar autonomt kan operatören sköta andra maskiner och 
företaget kan utöka produktionen utan att behöva anställa ytterligare personal till verkstaden. 
Det innebär en effektivisering av produktionen och en kostnadsbesparing av personal. Vidare 
kan detta vara mycket betydelsefullt för mindre företag som har en smalare budget och färre 
anställda.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att bland de olika teoretiska fördelarna kan man efter 
undersökningen framhålla tre stycken, nämligen; att kunna tillverka komplexa geometrier, att 
kunna bearbeta hårda ledande material samt att man med trådgnistning kan ersätta flera 
bearbetningsprocesser och därmed spara både tid och pengar. Vad som även uppkom under 
undersökningen var att automatiseringen av trådgnistning var fördelaktigt och maskinen då 
kunde arbeta länge utan operatör. Detta kunde frigöra personal som då kunde utföra andra 
arbeten. Man får dock komma ihåg att alla teoretiska fördelar anses som en huvudanledning 
till valet av trådgnistning som bearbetningsprocess för åtminstone ett par av de undersökta 
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företagen. Alla egenskaperna får dessutom en hög medelpoäng. Det betyder alltså att inga 
egenskaper på något sätt är irrelevanta eller oviktiga. 
 
 
5.2 Implikationer av relevanta praktiska fördelar 
 
Att svenska industriföretag har vissa egenskaper som de praktiskt ser som mer relevanta än 
andra när de väljer trådgnistning som bearbetningsprocess skulle leverantörer, återförsäljare 
och tillverkare kunna utnyttja. Just dessa egenskaper (att kunna tillverka komplexa 
geometrier, att kunna bearbeta hårda ledande material och att man med trådgnistning kan 
ersätta flera andra bearbetningsprocesser) skulle leverantörer, återförsäljare och tillverkare 
kunna framhålla i marknadsföringen, i den information de förmedlar om sina 
trådgnistningsprodukter och i kommunikationen med kund. Att framhäva just de 
egenskaperna och berätta att deras företag tillhandahåller produkter som klarar av de 
egenskaperna bättre än konkurrenterna gör att de kanske skulle kunna sälja mer. Detta genom 
att locka nya kunder, locka till återköp och vinna över kunder från konkurrenter. Tillverkare 
skulle även med fördel kunna fokusera sin forskning och utveckling på de egenskaper som 
användarna har som sina huvudanledningar till valet av trådgnistning som 
bearbetningsprocess. Genom att då alltid ligga steget före konkurrenterna på de viktiga 
egenskaperna kan man skapa hållbara konkurrensfördelar. 
 
I marknadsföringen av trådgnistning bör man trycka extra på möjligheten till automatisering 
av produktionen och framhäva fördelarna med obemannad drift. Tillverkningsindustrin har 
drabbats otroligt hårt av finanskrisen och för att förbli konkurrenskraftiga krävs att företagen 
på bästa sätt utnyttjar den kapacitet de har i sina verkstäder95. Att utnyttja dygnets alla timmar 
kan vara avgörande för att klara av produktionen och leverera till kunderna i tid och på så sätt 
inte förlora dem till konkurrenter. Försäljare av trådgnistar bör vid försäljningen alltså erbjuda 
sina kunder helhetslösningar där de säljer trådgnistar tillsammans med moduluppbyggda 
automationssystem bestående av växlingsenheter och roterande magasin. Om möjligheten till 
automatisering uppmärksammas mer kommer det att locka fler kunder eftersom automation är 
en efterfrågad egenskap av svenska industriföretag som innehar en trådgnist. 
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6. Diskussion och slutsats 
 
6.1 Slutsats 
 
I den genomförda studien angående vilka de relevanta praktiska fördelarna med trådgnistning 
är hos industriföretag i Sverige kan framförallt tre egenskaper framhållas före de andra 
nämligen; att kunna åstadkomma komplexa geometrier, att kunna bearbeta hårda ledande 
material samt att man med trådgnistning kan ersätta flera andra bearbetningsprocesser med en 
enda. Viktigt att ej förglömma är att de övriga egenskaperna ingalunda är irrelevanta eller 
oviktiga utan att det finns företag som efterfrågar dem också men inte i lika stor utsträckning. 
 
I undersökningen framkom även att trådgnistning är fördelaktigt och tacksamt att 
automatisera och man kan frigöra operatörer som då kan utföra andra arbeten. Därmed kan 
man spara både tid och pengar. 
 
De undersökta företagen är kunder till leverantörer, återförsäljare och tillverkare av 
trådgnistningsmaskiner. Dessa skulle kunna utnyttja informationen om sina kunders 
preferenser, som framkommit i denna studie, till att bättre utforma sin marknadsföring och 
information till kund. Dessutom skulle tillverkarna av trådgnistningsmaskiner kunna fokusera 
forsknings- och utvecklingsresurser på de praktiska fördelarna som kunden anser relevanta. 
Sammantaget skulle dessa insatser kunna leda till ökade marknadsandelar samt hållbara 
konkurrensfördelar hos leverantörer, återförsäljare och tillverkare. 
 
 
6.2 Diskussion 
 
Denna studie skulle kunna ligga till grund för en djupare och mer omfattande undersökning av 
svenska industriföretags praktiska fördelar av trådgnistning som bearbetningsprocess eftersom 
det kan vara svårt att dra alltför stora slutsatser baserat på det erhållna 
undersökningsunderlaget. Både enkätundersökning och intervjuer belyser dock samma 
praktiska fördelar vilket kanske ändå tyder på en viss validitet hos det erhållna resultatet i 
studien.  Med mer tid och utökade resurser hade en mer omfattande studie varit möjlig. I en 
sådan studie skulle en kvantitativ undersökning kompletteras med djupintervjuer för att 
undvika problemet med hur olika personer tolkar en poängskala vid ranking och på så sätt få 
en större koherens mellan dem samt erhålla mer uttömmande och utförliga svar.  
 
Eftersom ingen tidigare forskning eller studier gått att finna inom området ”fördelar med 
trådgnistning” vid litteratursökning skulle man kunna påstå att denna studie går i bräschen och 
öppnar upp ett nytt område för vidare forskning. Även studier om vilken roll Sveriges 
industristruktur spelar, vad gäller vilka egenskaper företagen framhåller som de mest 
relevanta, skulle vara intressanta. För att undersöka geografiska skillnader skulle jämförande 
studier i andra länder vara en bra utgångspunkt för vidare forskning inom området. En annan 
studie som skulle vara intressant är en undersökning av leverantörers, återförsäljares och 
tillverkare av trådgnistningsmaskiners marknadsföring för att se hur väl den speglar de 
relevanta praktiska fördelarna som svenska industriföretag efterfrågar enligt denna studie. 
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Bilaga B – Rådata från undersökningen 
 
 
För just Ert företag, hur viktiga var följande 
egenskaper i valet av trådgnistning som 
bearbetningsprocess? 

inte alls viktig mkt viktig
Betyg 1 2 3 4

1. Att kunna bearbeta hårda ledande 
material? 3 2 1 14
2. Att kunna bearbeta ovanliga och exotiska 
ledande material? 6 4 1 9
3. Att kunna stapla, och därmed kunna 
bearbeta, eller skära ut flera detaljer 
samtidigt? 1 10 5 4
4. Att riggning, dvs. verktygsuppsättning och 
fixering av arbetsstycke, kan ske under kort 
tid? 2 6 2 10
5. Att bearbetning i trådgnistning kan ersätta 
flera bearbetningsprocesser och därmed 
spara tid och kostnad? 2 3 4 11
6. Att kunna tillverka detaljer med komplexa 
geometrier? 2 1 0 17
7. Att kunna göra invändiga konturer i t.ex. 
rör, kugghjul och gjutformer? 2 2 3 13
8. Att flexibiliteten i design hos den 
tillverkade produkten är hög då den lätt kan 
justeras med några enkla ändringar i 
programkod? 0 7 6 7
9. Att 3D‐former och figurer är möjliga att 
tillverka? 1 5 3 11

10. Att det går att få en väldigt fin ytjämnhet? 3 0 4 13
11. Att det går att få nästintill räta vinklar? 2 1 5 12
12. Att det inte uppkommer några mekaniska 
spänningar vid bearbetning? 2 3 6 9
13. Att färdiga produkter alltid blir identiska 
kopior av varandra tack vare att den 
bearbetande elektroden konstant byts ut 
varefter den slits?  2 1 5 12  
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Finns det några övriga egenskaper som ni har tagit hänsyn till vid valet av trådgnistning som 
bearbetningsprocess och i så fall hur viktig var de?

Att det går att köra obemannat.
Automatisering av arbetet. dvs möjligheten att kunna bearbeta obemannat. mvh åke j
Bearbetningen är oftast problemfri nogrann och klarar sig utan tillsyn. kan gå dyngnet runt 
obemannat. ger möjlighet till helt nya och smarta konstruktioner som inte är möjligt med 
annan bearbetning.
men jag tycker att nifått med det vesäntligaste i era frågor redan.
Eftersom jag startade företaget med målsättning trådgnistning.
så var egenskaperna väldigt viktiga för mig.
Exakt
allround
bra husmaskin
Hej

en mycket viktig egenskap är
maskinen arbetar i stort sätt
obemannad, vilket givetvis är
av stor ekonomisk betydelse.

/magnus
Möjlighet till obemannad drift.
precision.
Sista frågan var inte relevant vad gäller trådgnidtning, den gäller iså fall sänkgnistnig.
Storlek på maskinkapacitet, och kostnaden för maskinen var viktiga för oss.
Trådgnistning är och förblir viktigaste precisionen skull till tillverkare och kunder

Helt avgörande för valet av trådgnistning för 'delning av mellanväggar' var att 
materialförlusten (ca 0,3mm) är en tiopotens mindre än vid sågning / bandsåg (ca 2‐3mm).
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Vilken/Vilka var huvudanledningen/huvudanledningarna till att ni valde 
trådgnistning som bearbetningsprocess? Total

Att kunna bearbeta hårda ledande material? 13
Att kunna bearbeta ovanliga och exotiska ledande material? 2
Att kunna stapla, och därmed kunna bearbeta, eller skära ut flera 
detaljer samtidigt? 3
Att riggning, dvs. verktygsuppsättning och fixering av arbetsstycke, kan 
ske under kort tid? 3
Att bearbetning i trådgnistning kan ersätta flera bearbetningsprocesser 
och därmed spara tid och kostnad? 9
Att kunna tillverka detaljer med komplexa geometrier? 17

Att kunna göra invändiga konturer i t.ex. rör, kugghjul och gjutformer? 7
Att flexibiliteten i design hos den tillverkade produkten är hög då den 
lätt kan justeras med några enkla ändringar i programkod? 4
Att 3D‐former och figurer är möjliga att tillverka? 4
Att det går att få en väldigt fin ytjämnhet? 8
Att det går att få nästintill räta vinklar? 4

Att det inte uppkommer några mekaniska spänningar vid bearbetning? 4
Att färdiga produkter alltid blir identiska kopior av varandra tack vare att 
den bearbetande elektroden konstant byts ut varefter den slits?  3
Övrigt 2
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