
ABB Corporate Research i Västerås är ABB:s största 
centrala forskningsenhet. Här arbetar omkring 100 
personer med forskning och utveckling inom auto-
mations- och kraftteknik.

Arbetet innebär dels att producera insikter och 
kunskap inom de områden där ABB verkar. Men 
också att utveckla prototyper för nya produkter 
och tjänster. 

– YuMi, den tvåarmade roboten, är ett konkret 
exempel på vad vi har utvecklat här. Vi skapade pro-
totypen, och sedan har den produktifierats av af-
färsenheten för att lanseras på marknaden, säger 
Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB Corporate 
Research.

Robotisering är ett av de tydliga utvecklingsspå-
ren för verksamheten på Corporate Research för 
närvarande. Det sker bland annat stora framsteg 
med kollaborativa robotar, det vill säga robotar 
som arbetar nära och i samverkan med människor. 

– Det svenska forskningscentrat tog nyligen 
fram en prototyp av en mobil robot baserad på 
YuMi, alltså en robot som kan förflytta sig inom ett 
visst område. Prototypen lanserades under hösten 
i Houston och är i dagens läge främst tänkt att an-
vändas inom sjukvården.

Utvecklingen inom robotik är en aspekt av den 
övergripande digitaliseringen av samhället, nå-
got som också påverkar industrin väldigt mycket 
just nu.

– Digitalisering är ett enormt område, som om-
fattar allt från sensorer och kommunikationslös-
ningar till artificiell intelligens och augmented rea-
lity. Allt detta är sådant som vi kommer att få se 
mer av inom framtidens industri, säger Mikael 
Dahlgren.

Elektrifiering är en annan övergripande trend – 
eller omställning – som skapar nya förutsättningar 
för moderna industriföretag.

– Det hänger i sin tur ihop med behovet av mins-
kad klimatpåverkan, där allt vi producerar måste 
betraktas ur ett livscykelperspektiv. Frågan som 
hela tiden måste ställas är: hur kan vi bidra till ökad 
hållbarhet i hela kedjan av vår verksamhet, och hur 
ska det vi producerar används och återanvändas? 

Han konstaterar att den snabbt ökande utveck-
lingstakten inom alla teknikområden gör att det 
krävs nya strategier för att behålla sin konkurrens-
kraft på marknaden.

– Samarbeten blir allt viktigare. Vi har länge haft 
nära samarbeten med både universitet och indu-
stripartner, men nu gäller det att lika hög grad 
kunna koppla på mindre startup-bolag under ett 
projekt.

Det är den insikten som ledde fram till Synerleap 
– ABB:s tillväxthub för startup-företag som har sitt 
ursprung i Corporate Research.

– Den föddes ur vår forskningsorganisation för 
ett par år sedan, och har nu vuxit till en mycket vär-
defull del av arbetet med att framtidssäkra ABB:s 
verksamhet.

Rapport: Så klarar svensk industri klimatmålen
Kungliga IngenjörsVetenskaps Akademien, IVA, driver projektet ”Vägval för klimatet” med målet att ta fram 
förslag på åtgärder som ska bidra till att Sverige uppnår klimatmålen och samtidigt stärka svensk konkur-
renskraft. Mikael Dahlgren har varit ansvarig för rapporten om industrisystem inom projektet. 
Läs mer här www.iva.se.

—
Forskningschefen om trenderna du 
behöver ha koll på 2020
Digitalisering, elektrifiering och klimatomställning. Det är de tre 
övergripande trender som kommer att påverka samhället och skapa 
utmaningar och möjligheter nu och framöver. Det menar Mikael Dahlgren, 
chef för ABB Corporate Research. Här är hans spaningar inför 2020.

Lästips

https://www.iva.se/publicerat/ny-rapport-fran-projektet-vagval-for-klimatet---om-industrins-klimatmal/


…tillverkningsindustrin 
Robotisering och digitalisering har redan haft 
tydlig påverkan på tillverkningsindustrin, och au-
tomatisering blev en viktig del av processerna för 
flera decennier sedan.

– Men framöver kommer det att accelerera och 
nya möjligheter utkristalliseras när till exempel 
kollaborativa robotar utvecklas och kan arbeta allt 
mer effektivt tillsammans med människor, säger 
Mikael Dahlgren.

Digitaliseringen får flera konkreta effekter 
inom tillverkningsindustrin. Ett exempel är hur 
nya kommunikationsmöjligheter gör att det går 
att samla data från olika delar av produktionen, 
och sedan använda denna data för att i realtid 
finjustera styrningen av olika moment.

– Internet of things i kombination med artificiell 
intelligens kommer på det sättet att kunna bidra 
till att produktiviteten ökar och att det blir lättare 
att hålla en jämn och hög kvalitet.

Underhållssidan gynnas också av att fjärröver-
vakning kan ske konstant och på detaljnivå, så att 
serviceåtgärder kan planeras på ett sätt som är 
optimalt för både produktionen och för att öka 
maskinernas livslängd.

– Cirkulär ekonomi är något annat som kommer 
att påverka tillverkningsindustrin framöver. Före-
tagen kommer att få ta ställning till hur de kan 
ställa om till detta, kanske genom att förändra 
sina affärsmodeller och äga produkterna själva 
för att sedan ta betalt för den faktiska använd-
ningen. Ett annat sätt att bidra till den cirkulära 
principen är att aktivt se till att allt mer av det 
som produceras återanvänds.

…processindustrin
Det kommer till stora delar röra sig om samma 
typ av förändringar inom process- och tillverk-
ningsindustrin, menar Mikael Dahlgren. Ändrade 
affärsmodeller där kunder betalar för uppnått re-
sultat, istället för att investera i utrustning, kom-
mer att kunna göra företag inom processindu-
strin mer snabbrörliga och agila, samtidigt som 
det skapar ett fundament för nya samarbeten.

– Gruvprojektet SUM är ett tydligt exempel på 
den typen av samarbete, där ABB och LKAB sam-
verkar med andra bolag för att sätta en ny världs-
standard för hållbar gruvdrift på stora djup. Det 
projektet pekar också på en helt annan fråga för 
processindustrin, nämligen behovet av att hitta 
lösningar för minskad klimatpåverkan.

Klimatarbetet sker bland annat genom energi-
effektivisering, något som underlättas av ökade 
möjligheter till bättre kontroll och styrning för att 
nå optimerade processer.

– Dessutom måste förstås fossilbränslen fasas 
ut så snabbt som möjligt, och då behövs både elek-
trifiering och en ökad användning av biobränslen.

…transportsektorn
Digitalisering och elektrifiering kommer att 
prägla utvecklingen och innovationsbehovet inom 
transportsektorn de närmsta decennierna, menar 
Mikael Dahlgren. Självkörande bilar, bussar och 
lastbilar har på ganska kort tid gått från att vara 
en rätt osannolik futuristisk vision till att vara 
tekniskt sett fullt realistiskt. Men när kommer vi 
att få se självkörande fordon ute i trafiken?

– I det här läget hänger det i första hand på 
möjligheten att hitta en acceptabel lösning på 
ansvarsfrågan. Det skulle antagligen ske färre 
olyckor än i dag med autonoma fordon, men 
knäckfrågan är: vem har ansvaret när ett fordon i 
självkörande läge är inblandat i en olycka? 

Den frågan är så svårlöst att det lär dröja innan 
självkörande fordon kommer att tillåtas i den 
”öppna” trafikmiljön, men däremot kan det 
mycket väl förekomma allt mer avancerade sys-
tem för förarassistans.

– Men framöver kommer förstås mycket att 
handla om elektrifiering, och då bland annat hur 
det går att få ihop ekvationen med hög kapacitet, 
snabb laddning och kostnadseffektiv produktion 
för att göra elektriska fordon tillgängliga och att-
raktiva för en bred marknad.

— 
Mikael Dahlgren om de viktigaste 
trenderna inom…



…energisektorn 
Sveriges energisystem står inför stora utma-
ningar framöver, inte minst på grund av att stora 
delar av industrin satsar på ökad elektrifiering. 
När dessutom transportsektorn på relativt kort 
tid ska överge fossila bränslen blir behovet av att 
hitta nya effektiva lösningar akut.

– Innovativa sätt att kunna styra och reglera el 
kommer att vara en väsentlig del av lösningen. När 
elförsörjningen är en så kritisk del av vårt sam-
hälle måste systemet vara helt tillförlitligt, trots 
den kommande ökade belastningen.

Enligt energiöverenskommelsen från 2016 ska 
Sverige ha en 100 procent förnybar elproduktion 
år 2040, något som innebär ytterligare utma-
ningar. Vidare bedöms elbehoven i Sverige öka 
från dagens 142 TWh till över 200 TWh 2045. Max-
effekten förväntas öka från dagens 26 GW till över 
32 GW. Detta kommer att ställa stora krav på elnä-
tet och elproduktionen.

– Till att börja med måste det finnas tillräcklig 
överföringskapacitet. Det räcker inte med en hög 
elproduktion om den inte kan nå dit där den be-
hövs, något som redan i dagens läge kan orsaka 
problem för industrietableringar i framför allt 
södra Sverige.

Ett sätt att sänka effektförbrukningen i regio-
ner med effektproblematik och samtidigt minska 
energikostnaderna är att montera en smartsensor 
på en motor och mäta faktisk belastning. Därefter 
kan motorn bytas mot en modern, varvtalsstyrd, 
anpassad elmotor drar mindre energi. Detta ger 
mer plats i näten för nya förbrukare samtidigt 
som det sparar energikostnader för företagen. 

– Idag har vi på ABB redan nästa generation en-
ergieffektiva motorer i pipelinen men inte alla har 
upptäckt dem.

Det handlar också om att kunna hantera pro-
duktionen av förnybar el ur en tidsaspekt, det vill 
säga att kunna lagra den överproduktion som sker 
vid vissa tidpunkter.

– Olika typer av batterilösningar kommer vara 
ett sätt att lagra energi, men då gäller det också 
att vara medveten om att batteritillverkning krä-
ver mycket el och att det behövs nya sätt för att 
kunna sköta återvinningen av batterier på ett till-
fredsställande sätt.

…byggnadsindustrin
Behovet av nya byggnader – och av att renovera 
befintliga – visar inga tendenser på att minska. 
Däremot kan det vara en utmaning att bygga 
framför allt bostäder tillräckligt kostnadseffek-
tivt för att de ska kunna möta marknadens behov 
i praktiken.

– Här kommer digitaliseringen att kunna bidra 
till att effektivisera många delar av processerna. 
Men digital teknik kommer också att utgöra en vik-

tig del av morgondagens smarta byggnader, där 
även fortsättningsvis en minskad klimatpåverkan 
kommer att vara i fokus, säger Mikael Dahlgren.

Kontroll- och styrsystem kommer att bli allt mer 
avancerade, dels för att reglera sådant som venti-
lation och värme, men även för att öka medveten-
heten och påverka beteendet hos boende eller an-
vändare.

Ökad hållbarhet är också en viktig aspekt när 
det gäller utveckling av byggnadsmaterial och 
-komponenter. För att minska miljöbelastningen 
kommer sannolikt även innovationer som exem-
pelvis fasadmaterial med ”osynliga” solceller att 
börja användas.

– En teknik som antagligen kommer att kunna 
börja användas i högre grad är 3D-printning, där 
framför allt detaljer och mindre delar kommer att 
kunna specialproduceras snabbt och lokalt, med 
full funktionalitet och hållfasthet. 

32
Maxeffekten i 
Sveriges elnät 
förväntas öka från 
dagens 26 GW till 
över 32 GW. 

Corporate Research i Västerås är ABB:s största 
centrala forskningsenhet, med huvudansvar för 
forskning och utveckling inom automationsteknik 
och delansvar för kraftteknologier. I den svenska 
delen arbetar omkring 100 personer, och det 
finns även Corporate Research-avdelningar i Sch-
weiz, Tyskland och USA, samt mindre enheter i 
Kina, Indien och Polen. Enheten verkar inom två 
huvudområden:

Avdelningen för automationsteknologi deltar i 
forskning och utveckling av produkter, system 
och tjänster som möjliggör effektiv industriell 
produktion. Fokus är framtidens automation och 
robotar.

Avdelningen för energitransformation deltar i 
forskning och utveckling av teknologier för, och 
provning av, elektriska drivlinor och produkter.

ABB Corporate Research


