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Inbjudan till seminarium 

Ökad lönsamhet inom  
svetsande produktion, LSP 

Målgrupper: Företagsledning, produktionsingenjör, svetsingenjör och inköpare. 

Tid: Tis den 15 juni 2021 kl. 9-16 
Plats: Weld on Sweden, Växjö och online! 
Lärare: Nils Stenbacka, Professor & IWE 

Lönsam svetsning är en viktig förutsättning för internationell konkurrenskraft.  

Kostnadsanalyser används för att få kunskap om kostnader och hur dessa kan reduceras 
i svetsande produktion. 

På seminariet kommer vi att gå igenom svetsekonomiska bedömningar, göra 
svetskostnadsberäkningar, diskutera hur man hittar dolda värden i produktionen, 
behandla olika former av kostnadssänkande insatser, samt presentera flera verkliga 
fallstudier.  

Vidare behandlas praktiska verktyg och riktlinjer för kostnadsreduktion, liksom flera 
praktiska kostnadssänkande tips, som kan vara till stöd och hjälp vid ett förändrings-
arbete. 

Målet är att vidga svetsingenjörens, produktionsingenjörens och företagsledarens 
kunskaper inom det svetsekonomiska området. Tonvikten ligger på svetskostnader och 
hur dessa kan reduceras i praktiken. 

Läraren: Nils Stenbacka har arbetat som stålkonstruktör, utvecklingschef, marknadschef 
och professor i svetsteknologi. Nils har erfarenhet från bl.a. utveckling- och 
forskningsprojekt samt marknadslanseringar och affärsstrategier.  
Program 

 Kortfattat om kostnadskalkylering. 
 Svetskostnad. Faktorer som påverkar kostnadsutfallet. 
 Nyckeltal för de viktigaste smältsvetsmetoderna. 
 Svetskostnadsberäkningar och beräkningsprogram. 
 Kostnadssänkning genom; 
 Optimal fogberedning. 
 Korrekt val av svetsmetod.  
 Processoptimering och/eller byte av svetsprocess. 
 Omkonstruktion. 

Kurslitteratur: Svetsekonomi och Produktivitet och Seminarier i svetsekonomi, båda av 
Nils Stenbacka samt digitalt OH-material. För kursdeltagarna finns det även lösningar till 
Seminarier i svetsekonomi. 
Hybridkurs: Ett fåtal deltagare har möjlighet att närvara fysisk i kurslokalen. 
Lektionerna direktsänds samtidigt via nätet till de övriga deltagare som följer kursen på 
distans. 
Pris:  8 400 kr. Priset inkluderar kurslitteratur, lunch, fika och kursintyg. Moms 
tillkommer med 25%. Betalningsvillkor 30 dagars netto. 
Anmälan via hemsida eller till Ali Bahrami ali@weldonsweden.se, tel. 0703-336354.  
 


