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ABSTRACT  

Purpose: The purpose of the study is to investigate what aspects to observe when introducing 

a concept for inspection of critical surfaces, product traceability and future automation in an 

industrial production line. To attain a clearer structure in the study, the purpose has been divided 

into three sub-questions from which the authors have analysed the area of subject.  

 What traceability aspects are important to consider when introducing the concept?  

 How can the concept induce a better quality to the internal and external customer?  

 What aspects are important to consider when implementing the concept in a 

production line?  

Methodology: To realise the purpose of the study, the authors have conducted a case study at 

a large manufacturing company within the automotive industry. Supporting the reasoning 

towards satisfying the purpose, a literature study has been performed within the subject areas 

quality, traceability and vision systems. An external analysis has also been conducted at two 

companies active within the area of industrial vision systems. The data collection is built on a 

combination of observations, interviews and existing documents. The collected data from the 

company in the case study, the external analysis and the literature study has been put through 

a qualitative analysis with the goal of fulfilling the purpose of the study.  

Findings: The study shows that the traditional manual quality controls consist of many flaws, 

resulting in delivering defect products to the customer. This statement is based on the fact that 

the case company regularly overlooked defect products in their final quality control. A large 

portion of all defects recorded at the case company were casting related defects, which possibly 

could be discovered with the help of a vision system. The literature states that vision based 

solutions is the obvious alternative to the manual quality control and therefore the study focused 

on classical 2D-based vision solutions.  

Traceability is a conception that is strongly related to quality and is an important part of total 

quality management. When defect products are discovered later in the value chain their 

traceability becomes equally important. The study indicated that the case company couldn’t 

trace individual products, resulting in the need to base the search of further defects on qualified 

hunches based on cycle times and the daily management of the production line. 

Implications: Based on the sub-questions formulated from the main purpose, the goal of the 

study was satisfied. The case study, the external analysis and the literature study laid the 

foundation of identifying the sought-out aspects. The following aspects are to be considered: 

 Investigate the concepts ability to detect specific defects.  

 Evaluate the optimal lighting of the critical surfaces when photographing the products. 

 Adapt the image follow-up to the company’s conditions to make it manageable.  

 Solutions must not induce new bottlenecks in the production line.  

 Solutions should be placed as early as possible in the value chain.  

 Dirt and fluids should be removed before photographing the critical surfaces.  

 A process to handle rejected items should be developed. 

 Affected personnel should receive education about the concept. 

Recommendations: Based on the drawbacks of 2D vision identified in the study the authors 

believe that further research should focus on how the difficulties of 3D scans can be overcome 

so the benefits can be used for industrial purposes in the future. 

Keywords: Vision system, quality management and traceability.   



  



SAMMANFATTNING 

Syfte: Studiens avsikt är att undersöka vilka faktorer som är viktiga att beakta vid framtagning 

av ett visionbaserat koncept för inspektion av kritiska ytor, produktspårbarhet och framtida 

automation på en industriell produktionslina. För en tydligare struktur i arbetet har studiens 

huvudsyfte delats in i tre delfrågeställningar utifrån vilka författarna analyserat området: 

 Vilka spårbarhetsfaktorer är viktiga att ha i åtanke vid framtagning av konceptet? 

 Hur kan konceptet förbättra kvaliteten ut till den interna och externa kunden? 

 Vilka faktorer bör tas i åtanke vid implementering av konceptet på en produktionslina? 

Metod och genomförande: Med syftet i åtanke har författarna genomfört en fallstudie på ett 

stort tillverkande företag inom industrin och för att stötta upp resonemanget genomfördes en 

litteraturstudie inom ämnesområdena kvalitet, spårbarhet och visionsystem. Författarna har 

även genomfört en omvärldsanalys på två företag verksamma inom industriella visionsystem. 

Datainsamlingen bygger på en kombination av observationer, intervjuer och befintliga 

dokument. Insamlade data från företaget i fallstudien, omvärldsanalysen och litteraturstudien 

har genomgått en kvalitativ analys med målet att uppfylla syftet. 

Resultat: Studien visar att de traditionella manuella kvalitetskontrollerna innehar stora brister 

vilka resulterar i att defekta produkter levereras ut till kund. Detta då felaktiga produkter på 

fallföretaget regelbundet missades i slutkontrollen. En stor del av det totala kassationsantalet 

visade sig vara gjutdefekter vilka skulle kunna upptäckas med hjälp av ett visionsystem. 

Visionbaserade lösningar är ett uppenbart alternativ till att stötta och/eller ersätta manuella 

kvalitetskontroller och i studien lades fokus på traditionell 2D-vision.  

Spårbarhet är ett begrepp som är starkt kopplat till kvalitetsarbetet och ett delsystem i 

kvalitetsstyrningen. När defekta produkter upptäcks senare i flödet blir spårbarheten mycket 

viktig. Studien indikerade att fallföretaget inte kunde spåra specifika detaljer utan istället fick 

basera sökarbetet efter defekter på kvalificerade gissningar utifrån cykeltider och den dagliga 

driften av produktionslinan.  

Implikationer: Med hjälp av delfrågeställningarna kunde de faktorer som eftersöktes i 

huvudfrågeställningen besvaras. Fallstudien, omvärldsanalysen och referenslitteraturen bildar 

en grundläggande bas för identifieringen av faktorerna. Följande aspekter bör beaktas: 

 Vilka visuella defekter som kan detekteras. 

 Utvärdera optimal ljussättning vid fotografering av kritiska ytor. 

 Anpassa bild-uppföljningen till företagets förutsättningar för att göra den hanterbar.  

 Lösningar får inte innebära att en ny flaskhals i produktionen initieras. 

 Lösningar bör placeras så tidigt som möjligt i värdekedjan. 

 Smuts och vätskor bör avlägsnas innan fotografering. 

 En process för hantering av defekta detaljer efter avvisande bör utvecklas. 

 Berörd personal bör få utbildning rörande konceptet.  

Rekommendationer: Utifrån de i studien identifierade nackdelarna med 2D-vision anser 

författarna att vidare forskning bör fokuseras på hur svårigheterna med 3D-skanningarna kan 

övervinnas så dess fördelar kan nyttjas för industriella syften i framtiden. 

Nyckelord: Visionsystem, kvalitetssäkring och spårbarhet. 
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DM Förkortning för dieselmotor. Den underorganisation inom Scania 

som fallstudien utförts på, vilken innefattar gjuteriet samt 

motorkomponenttillverkningen.  

DMQ  Kvalitetsavdelning inom DM.  
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1. INLEDNING 

Denna studie presenterar ett examensarbete på högskoleingenjörsnivå utfört vid Mälardalens 

högskola i Eskilstuna. För att få en ökad förståelse för arbetet som utförts behandlar det här 

kapitlet bakgrunden till problemområdet, arbetets syfte och frågeställningar samt de 

avgränsningar som behövde göras för att bibehålla en rimlig nivå på arbetets omfattning. 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en tid som kännetecknas av en pågående ständig förändring, världen har förändrats 

mer under de senaste 50 åren än under mänsklighetens tidigare historia. Den snabba framfarten 

ställer i sin tur höga krav på en anpassningsförmåga för att kunna möta denna förändring, detta 

hos individen, organisationen och samhället (Jacobsen, 2012). Som en följd av denna 

förändring kan en ökad global integration tillskrivas där faktorer som exempelvis reducerade 

kostnader för internationella transporter och bättre kommunikation mellan länder spelar en 

bidragande roll (Hummels, 1999). De flesta stora företag verkar idag i en global miljö där det 

råder en synnerligen hård konkurrens om de knappa resurserna, nämligen kunderna. 

Konsekvenserna av den ökade globaliseringen är en ökad konkurrens på global, nationell, samt 

regional nivå. Den ökade konkurrensen bekräftas också av en undersökning utförd av 

organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), där de förutom detta även 

framhäver en växande utländsk konkurrens som en bidragande faktor (OECD, 2003).  

Jacobsen (2012) beskriver denna konkurrens ur ett evolutionärt perspektiv där ett av de centrala 

begreppen utifrån detta perspektiv är ett så kallat organisationsfält. Ett organisationsfält är det 

område eller den marknad där ett antal organisationer verkar och konkurrerar om kunderna. 

Inom de flesta organisationsfält finns det fler organisationer än vad det finns resurser (Jacobsen, 

2012). Utifrån detta perspektiv antas det att organisationer med liknelse för andra levande ting 

kännetecknas utifrån rigiditet snarare än flexibilitet. För att kunna neutralisera denna 

ogynnsamma egenskap är det av yttersta vikt att organisationer vidtar adekvata åtgärder i syfte 

att möjliggöra en hög grad av hållbarhet och flexibilitet, och därmed försäkrar sin överlevnad. 

Mer specifikt kan detta förklaras med att företagen inom dessa organisationsfält ständigt bör 

sträva efter att förbättra och utveckla sina processer, produkter samt att bibehålla fokus på att 

tillgodose kundernas behov. Som ett resultat av detta erhålls ett mer effektivt utnyttjande av 

resurser och därmed minskade tillverkningskostnader vilket kan ses som ett ”vinnande recept” 

i sammanhanget (Ingwald, 2009).  

En noggrann kvalitetsbristuppföljning spelar en avgörande roll i detta förbättringsarbete då det 

exempelvis bidrar till en ökad produktivitet, kortare ledtider, ökad tillförlitlighet, mindre 

justeringsarbete på detaljerna, mindre kvalitetsavvikelser och framförallt nöjdare kunder. Det är 

kritiskt för ett företag att kunna upptäcka kvalitetsbrister i ett så tidigt skede som möjlig i 

tillverkningskedjan för att förhindra att defekta produkter når ut till kunden (Bergman & Klefsjö, 

2012). Att släppa defekta produkter till kund kan resultera i förödande konsekvenser för ett 

företag, och följaktligen skada dess anseende så pass mycket att det minskar försäljningen, 

eller ännu värre att det orsakar skador på personer eller egendom.  
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1.2 Problemformulering 

Traditionellt sett genomförs kvalitetskontroller manuellt av utbildade inspektörer där arbetet är 

tidskrävande och kostar pengar i form av lön till inspektörerna (Balaban, Aparicio, Zotarelli, & 

Sims, 2009). Manuella inspektioner påverkas också i hög grad av mänskliga faktorer, som slarv 

eller utmattning hos operatören, vilket kan leda till att defekta detaljer släpps igenom 

kvalitetskontrollen (Mathiassen et al, 2006). När defekta detaljer som förbisetts upptäcks av 

kunden vid ett senare tillfälle medför det negativa påföljder för företagen. Avgränsningen av 

kvalitetsbristens omfattning kan innebära mycket arbete och vara problematisk när det finns en 

begränsad spårbarhet på detaljerna. Ytterligare risker som induceras i samband med 

omfattningsavgränsningen kan till exempel vara hanteringsskador på detaljerna och felpackning 

av detaljer under sökarbetet. Att kunna spåra defekten bakåt i tiden genom värdekedjan är en 

central del i kvalitetsarbetet (Moe, 1998). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett koncept som är anpassat till komponenter inom 

fordonsindustrin. Konceptet ska möjliggöra fotografering av kritiska bearbetade ytor på detaljer 

samt göra dem spårbara till individ, detta för att underlätta vid felsökning av defekter. Konceptet 

ska möjliggöra manuell kontroll av dessa foton samt vara anpassat för användning tillsammans 

med tillgängliga vision-mjukvaror och spårbarhetssystem. Det långsiktiga målet för projektet är 

en ökad tillförlitlighet för kvalitetsbristuppföljning samt förbättrad kvalitet ut till kund. Detta genom 

att minska omfattningen av sökarbetet vid upptäckta kvalitetsproblem och stödja operatören vid 

inspektion av detaljer. 

Den övergripande frågeställningen för studien har formulerats på följande vis: 

 Vilka faktorer är viktiga att beakta vid framtagningen av ett visionbaserat koncept för 

inspektion av kritiska ytor, produktspårbarhet och framtida automation på en industriell 

produktionslina? 

För att på ett enklare sätt kunna besvara den övergripande frågeställningen har författarna brutit 

ned den i tre, mer hanterbara, delfrågeställningar. 

 Vilka spårbarhetsfaktorer är viktiga att ha i åtanke vid framtagning av konceptet? 

 Hur kan konceptet förbättra kvaliteten ut till den interna och externa kunden? 

 Vilka faktorer bör tas i åtanke vid implementering av konceptet på en produktionslina? 

1.4 Avgränsningar  

Tidsramen för projektet är 20 veckor på halvtid vilket på grund av tidsbristen begränsar 

omfattningen av studien. Då uppdragstagarna saknar special kompetens för programmering av 

mjukvara kommer examensarbetets fokus ligga på att presentera en sammanställning av 

problematiken kring målet och komma fram till möjliga lösningar som skall kunna utvecklas 

vidare av en tredje part. I studien behandlas det presenterade systemet främst som en möjlig 

applikation till en produktionslina inom fordonsindustrin och det presenterade konceptet är 

specifikt avsett till produkten som undersöks i fallstudien. Produkten som undersökts i studien 

är av ett metalliskt gjutgods och således anses konceptet inte vara applicerbart på andra typer 

av material. Litteraturstudien har främst fokuserat på litteratur som behandlar samma områden 

som fallstudien. 
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2 ANSATS OCH METOD 

I detta avsnitt beskrivs metodiken och tillvägagångsättet som har använts i examensarbetet.  

2.1 Tillvägagångsätt och forskningsansats  

Detta examensarbete grundar sig på ett uppdrag som författarna, i samråd med handledaren 

på företaget, tog fram. Efter att uppdraget accepterats av skolan och företaget kunde arbetet 

påbörjas. Under de inledande veckorna låg fokus på att definiera ett smalare fokusområde och 

att skapa en förståelse för problemet genom att samla relevant information. När författarna 

upplevde att projektets omfattning var lämplig baserat på tids- och kunskapsbegränsningar 

inleddes ett planeringsstadium för hur studien skulle genomföras.  

Därefter följde litteraturstudier parallellt med insamling av empirimaterial från företaget. Detta i 

syfte att bredda författarnas kunskaper om området samt för att ta fram en nulägesbeskrivning. 

För att erhålla ytterligare stöd i arbetet med att ta fram konceptet genomförde författarna även 

en omvärldsanalys av företag inom branschen. Utöver detta utförde författarna egna tester med 

utrustning lämplig för ändamålet i syfte att förstå komplexiteten med att skapa konceptet. 

Resultatet av dessa redovisas dock inte i detta arbete då testerna endast främjade den 

individuella förståelsen och kunskaperna hos författarna och inte studiens frågeställningar. 

Datainsamlingen möjliggjordes genom regelbundna besök på företaget och enstaka besök på 

omvärldsföretagen. Den insamlande informationen från företaget, omvärldsföretagen och 

litteraturen analyserades därefter i syfte att ta fram det mest optimala konceptet med hänsyn till 

de problemfaktorer som framkommit under arbetet. 

 Fallstudie 

Det finns mängder av olika forskningsmetoder att välja mellan. Att välja en fallstudie som metod 

blir lämpligt när frågor som ”hur” och ”varför” ställs i studien, eller när forskaren har en liten 

kontroll över händelserna kring det fenomen som studeras. En fallstudie blir relevant när 

forskningsfrågorna kräver en mer omfattande och djupgående undersökning av det studerade 

fenomenet. Enligt Bryman (2008) innebär den traditionella fallstudien ett detaljerat studium av 

ett enda fall. Genomförandet av en fallstudie börjar med en grundlig litteraturstudie inom det 

berörda området, därefter utförs en genomtänkt och noggrann definiering av forskningsfrågorna 

samt studiens mål. (Yin, 2009) 

Schramm definierar en fallstudie på följande vis (citerad av Yin, 2009, s.17): 

”Syftet med alla olika typer av fallstudier är att den försöker att belysa ett beslut eller en 

uppsättning beslut: varför de togs, hur de genomfördes och varför resultatet blev som det blev”  

I detta examensarbete har författarna valt att utföra en fallstudie i syfte att svara på en mer 

generell problemformulering. Fallföretaget som studien utförts på ses som en god representant 

för andra tillverkandeföretag inom fordonsindustrin. Detta eftersom de har ett välkänt rykte i hela 

världen av att tillämpa högkvalitativa arbetssätt och producera komponenter av högsta kvalitet. 

En djupgående analys har utförts på fallföretaget, detta på en lina som tillverkar 

motorkomponenter. Författarna har utfört egna tester av kameror och datamatrixkodavläsning, 

undersökt spårbarhetsfaktorer samt kvalitet på fallföretaget. Vidare har också analyser och 

jämförelser gjorts på liknade lösningar på visionsystem som finns i fabriken.  
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 Forskningsansats 

Ansatsen syftar till det upplägg, eller sättet att resonera, vilket har använts vid genomförandet 

av studien. Enligt Adams (2007) finns det två olika sätt att resonera kring en studie: Deduktivt 

eller Induktivt. Han skriver i sin bok att induktiv forskning bygger på en empirisk verifiering av en 

allmän slutsats vilken bevisats från ett avgränsat antal genomförda observationer. 

Observationer avslöjar således mönster i en specifik variabel som studeras, vilka sedan 

används för att formulera en allmän teori om variabelns karakteristiska drag och ofta dragen 

hos andra variabler som ingår i samma fenomen (Adams, 2007). Enligt Merriam & Tidsell (2016) 

är induktiva processer karakteristiska för kvalitativ forskning. Resultaten av en induktiv studie 

kan exempelvis vara identifierade teman, kategorier, typologier och koncept. 

I en deduktiv studie utgår forskaren istället från kända teorier och lagar om ett fenomen och drar 

slutsatser om de data som samlats utifrån dem. Det vill säga att utifrån generella teorier om ett 

fenomen smalnar av det till en hypotes som genom insamlingen av data testas och antingen 

konfirmerar eller motsätter sig de generella teorierna. (Adams, 2007)  

Författarna har i detta examensarbete haft en deduktiv ansats till genomförandet i syftet att 

bekräfta det framtagna konceptets relevans.  

 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns olika sätt att bedriva forskningsstudier och en av de vanliga distinktioner som görs är 

mellan kvalitativ och kvantitativ metod (Adams, 2007). Enligt Merriam & Tidsell (2016) är målet 

med kvalitativa studier att förstå, beskriva, upptäcka och generera hypoteser. Fokus ligger på 

att beskriva naturen eller essensen av problemet och datainsamlingen sker generellt genom 

dokument, observationer och intervjuer. Den insamlade informationen i sig är dessutom 

teoretisk och liten till storleken jämfört med data från kvantitativa tillvägagångssätt. Resultatet i 

en kvalitativ studie är ofta holistiskt och väldigt beskrivande. (Merriam & Tidsell, 2016) 

I kvantitativa studier ligger fokus istället på att förutsäga, bekräfta och testa hypoteser. Data 

samlas till exempel in genom frågeformulär, datorer och tester där resultatet ofta är numeriskt 

och precist. Metoden innefattar statistiska analyser och det finns därför ett behov av en 

slumpmässighet i insamlingen av data. Här vill forskaren bestämma hur mycket eller hur många 

gånger ett fenomen visar sig. (Merriam & Tidsell, 2016) 

I examensarbetet har författarna nästan uteslutande använt kvalitativa metoder i arbetet. I fallen 

när data rörande kvalitetsuppföljning på de berörda avdelningarna insamlades har kvantitativa 

metoder nyttjats i liten skala. I dessa fall har författarna haft den statistiska relevansen i åtanke 

och samlat data från en väl definierad tidsperiod samt ur slumpvis valda pallar på företaget, 

detta med syftet att den insamlade informationen inducerar en korrekt representation av 

verkligheten. Författarna valde att arbeta med kvalitativa metoder i huvudsak då dessa är 

relevanta för den typ av fallstudie som genomfördes. Hur detta gått till beskrivs ingående i det 

fortsatta metodavsnittet. 
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2.2 Datainsamling 

Här presenteras olika metoder för datainsamling som har använts av författarna under projektets 

gång. Data kan delas upp i primär och sekundärdata, där primära källor är data som samlats in 

av författarna själva och sekundära källor är data som någon annan redan har samlat in 

(Merriam & Tidsell, 2016). Arbetets primärdata är de som presenteras i empiridelen och en 

sammanställning av dessa redovisas i Tabell 1. Arbetets sekundärdata redovisas i avsnittet 

teoretisk referensram.  

Tabell 1. Översikt datainsamling 

Metod Antal (stycken) Längd (minuter) 

   

Ostrukturerad observation 6 10-90 

Ostrukturerad intervju 10 10-30 

Semistrukturerad intervju 8 20-60 

Projektmöte 2 75-90 
 

  

Respondenter till intervjuer Applikationsingenjör, processingenjör, 
avdelningschef, gjuterichef, produktionsteknisk chef, 
kvalitetstekniker, produktionstekniker, 
verkstadstekniker, avsynare och maskinoperatör 

Typer av dokument Layouter, projektmodeller, organisationsscheman, 
presentationsdokument och kvalitetsbristsdokument 

Observationsplatser Gamla cylinderhuvudlinan, nya cylinderhuvudlinan, 
visionsystem cylinderfoder, visionsystem kamaxlar, 
visionsystem vevstakar och visionsystem 
cylinderhuvud 

  

  

 Litteraturstudie 

Syftet med en litteraturstudie är att bekanta sig med det valda området och därmed få en ökad 

insikt över vad som tidigare gjorts och vilka kunskaper som finns att hämta (Bryman, 2008). En 

grundligt genomförd litteraturstudie stärker också författarens trovärdighet och svarar på en 

mängd olika frågeställningar kring det valda området (Bryman, 2008). Exempelvis följande 

frågeställningar: Vilka lösningar finns redan inom området? Vilka lösningar finns inte inom 

området? Vilka teorier är relevanta för arbetet? Vilka metoder har andra använt? Vilka 

motsättningar finns? Finns det motsägelsefulla resultat? 

Litteraturstudien i detta arbete kommer i första hand att ligga som grund till den teoretiska 

referensramen men även för att öka författarnas kunskaper inom det valda området. Utöver 

detta har författarna tagit del av litteratur rörande vetenskaplig metod i syfte att försäkra sig om 

att fallstudien genomförs korrekt. Information till denna studie är hämtad från böcker, 

elektroniska och tryckta källor. Författarna har i första hand letat efter litteratur som behandlar 

applikationer som är användbara inom fordonsindustrin. De elektroniska databaser som har 
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nyttjats under arbetet är följande: Google Scholar, Scopus, MDH Primo, Emerald Insight, och 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).  

Använda sökord redovisas nedan i alfabetisk ordning: 

 Camera inspection 

 Camera vision for localization 

 Cylinderhuvud 

 Data matrix code 

 Diesel engine  

 3D vision surface scanning 

 Engine design 

 Kvalitetssäkring  

 Kvalitetsteknik 

 Machine vision 

 Multi camera vision inspection 

 Object dimension measurement through vision 

 Quality 

 Quality assurance 

 Quality inspection 

 Quality technique 

 Research method  

 Traceability in manufacturing 

 Vision for mobile robot navigation 

 Vision in automotive industry  

 Vision system 

 Intervjuer 

Kvalitativ intervju är den typen av datainsamlingsmetod som är mest förekommande inom 

kvalitativ forskning, detta är på grund av metodens flexibilitet. Det finns huvudsakligen två former 

av kvalitativa intervjuer: ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. (Bryman, 

2008) 

I en ostrukturerad intervju utgår intervjuaren utifrån övergripliga teman. En bred fråga ställs till 

respondenten som i lugn och ro får reflektera över frågan. Respondenten svarar sedan fritt och 

intervjuaren antecknar det som är relevant i förhållande till temat. I den semistrukturerade 

intervjun utgår intervjuaren utifrån mer specifika teman. Intervjuaren utformar frågor som 

sammanställs i en intervjuguide och som därefter ställs till den respondenten samtidigt som 

svaren antecknas. (Bryman, 2008) 

Författarna har använt sig av ostrukturerade- samt semistrukturerade intervjuer för att samla 

kvalitativa data i detta arbete. Anledningen till valet av att använda kvalitativa intervjuer är att 

författarna önskade ett bredare perspektiv inom frågeområdet. Genom detta tilläts 

respondenterna svara mer fritt på de frågor som ställdes. Dessa metoder har använts för att 

samla in kunskap och åsikter som rör de visionsystem som finns inom Scania och marknaden. 

Resultatet av intervjuerna presenteras i empiridelen av rapporten. 



7 

 

 Befintliga dokument 

Under projektets gång har författarna fått ta del av befintliga dokument på fallföretaget. Den typ 

av data som har extraherats från dessa dokument berör statistik gällande kvalitetsavvikelser, 

layouten för avdelningen, information om organisationen samt befintliga visionsystem på 

fallföretagets fabrik i Brasilien. Detta presenteras i empiridelen. Denna källa till information 

nyttjades för att få ett pålitligt underlag för att kunna problematisera kring området. I fallet med 

fabriken i Brasilien blev denna typ av insamling nödvändig på grund av det geografiska 

avståndet mellan respondenten och författarna. 

 Observationer 

Observationer är en av huvudkällorna för insamling av data i kvalitativa studier. De flesta 

observationer vi gör i livet är omedvetna, de är en del av livet och vårt sätt att interagera med 

vår omvärld.  Observationer kan definieras som observatörens egna observationer i syfte att 

samla information, utan att underrätta den observerade (Kothari, 1985). För att räknas som ett 

verktyg för forskningsstudier måste observationerna vara systematiska, ha fokus på en specifik 

forskningsfråga och vara inriktade på att skapa trovärdiga resultat. Observationer har flera 

fördelar: En utomstående observatör kan mycket mer troligt upptäcka beteenden som för de 

involverade har blivit rutiner. En observation kan också leda till att observatören kan få tillgång 

till information som den observerade kanske inte vill prata om. (Merriam & Tidsell, 2016) 

Observationer kan genomföras med olika grader av deltagande från observatören, Merriam & 

Tidsell (2016) beskriver fyra nivåer som går från fullt deltagande till full observation. För att 

protokollföra resultatet av en observation är det vanligt att använda fältanteckningar, men även 

videokameror och datorer kan användas i detta avseende (Merriam & Tidsell, 2016). Det finns 

två generella typer av observationer: strukturerade och ostrukturerad. Som namnet antyder 

kännetecknas strukturerade observationer av en noggrann definition av vad som ska iakttas, ett 

fördefinierat sätt att samla informationen, standardiserade villkor för observation och val av 

relevanta data. En observation som sker utan dessa egenskaper som bestäms i förväg 

betecknas som en ostrukturerad observation. (Kothari, 1985) 

Det finns två huvudsakliga typer av observationer när det kommer till omgivningen och dessa 

kategoriseras under kontrollerade och okontrollerade observationer. Observationer som sker i 

naturlig miljö brukar kallas för okontrollerad observation. När observationen istället sker under 

förbestämda förhållanden och inkluderar experimentella metoder definieras denna istället som 

kontrollerad observation. (Kothari, 1985) 

I examensarbetet har observationerna genomförts med en viss grad av deltagande. En ytlig 

planering har utförts innan observationerna men trots detta klassas de ändå som ostrukturerade 

och okontrollerade. Författarna valde att genomföra observationer i syfte att skapa en djupare 

förståelse av avdelningen på företaget och existerande liknande lösningar på företaget. 

Resultatet har noterats med hjälp av fältanteckningar. 
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2.3 Bearbetning och analys av data 

Bearbetning och analys av information är två närbesläktade procedurer som utförs i syfte att 

sammanfatta den insamlade informationen och strukturera den på ett adekvat sätt för att på ett 

enkelt sätt kunna svara på frågeställningarna (Kothari, 1985). Bearbetning av informationen är 

en process som utgör ett förberedande steg inför analysen och innebär följande steg: redigering, 

kodning, klassificering och sammanställning. Dataanalysen handlar om att söka efter mönster 

och intressanta relationer mellan två eller fler variabler (Kothari, 1985). Nedan presenteras den 

analysmetod som författarna använt sig av i arbetet. 

 Kvalitativ och kvantitativ analysmetod 

Det finns huvudsakligen två metoder för dataanalys, nämligen kvantitativ och kvalitativ metod. 

Kvalitativ analys är en metod som lämpar sig väl för analyser av större datamängder. 

Information kan analyseras på två olika sätt, antingen görs detta manuellt eller med hjälp av ett 

datorprogram. En manuell analys kan göras om datamängden är relativt liten och det finns få 

variabler att analysera men ett datorprogram är att föredra då en manuell analys är väldigt 

tidskrävande för större datamängder. I en kvantitativ analys behandlas större datamängder som 

exempelvis statistik, och syftet är att analysera hur många gånger ett fenomen uppstår snarare 

än att beskriva fenomenet (Kumar, 2005). 

En kvalitativ analys är en process med några få men strikta procedurer där forskaren genomgår 

en process som kallas för innehållsanalys. En innehållsanalys syftar till att gå igenom en 

datamängd och identifiera olika huvudteman. Enligt Kumar (2005) börjar en kvalitativ 

analysprocess med att identifiera olika huvudteman som är relevanta för studien. Forskaren går 

igenom den bearbetade informationen noggrant i syfte att ta fram övergripande teman vilka 

sedan blir grunden för analysen. Nästa steg är att tilldela koder till dessa huvudteman i syfte att 

strukturera då det kan förekomma flera olika teman. I det tredje steget klassificeras 

informationen under dessa koder och i det sista steget sammanställs informationen och förs in 

i rapporten på ett adekvat sätt. 

Datainsamlingen till detta arbete har nästan uteslutande skett med kvalitativa metoder i form av 

intervjuer och observationer. Det enda undantaget är de befintliga dokument som författarna 

fått ta del av från Scania där data i form av kvalitetsavvikelser har insamlats med en kvantitativ 

metod. Författarna har använt sig av en kvalitativ metod för dataanalys i detta arbete där 

huvudteman har identifierats och sedan analyserats. Den kvalitativa analysmetoden har nyttjats 

för att datamängden har varit relativt liten samt att själva studien har genererat information som 

är av en mer kvalitativ karaktär. Detta presenteras i analysavsnittet. 
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2.4 Reliabilitet och validitet 

Enligt Merriam & Tidsell (2016) måste forskning, inom det valda forskningsområdet, bedrivas 

på ett disciplinerat och strikt sätt för att överhudtaget få något slags genomslag i praktiken eller 

i teorin. Forskningen behöver förmedla insikt och presentera slutsatser som medför en hög grav 

av förtroende hos läsaren, den praktiska utövaren och andra forskare. Oavsett vilken typ av 

forskning som bedrivs så skall validitet och reliabilitet utgöra en hörnsten i arbetet och noggrant 

återfinnas genom hela arbetets gång. För att belysa validiteten och reliabiliteten i arbetet ska de 

metoder och tekniker som används för att samla in information, analysera information och tolka 

information väljas omsorgsfullt (Merriam & Tidsell, 2016). 

Reliabilitet syftar till tillförlitligheten hos de använda mätinstrumenten i studien, det vill säga att 

om mätningen utförs igen skall samma resultat kunna påvisas (Ejvegård, 2009). De 

mätinstrument som nyttjas i studier är ofta konstruerade av forskaren själv och därmed finns en 

risk att reliabiliteten blir lägre än önskat. Det är forskarens ansvar att säkerställa tillförlitligheten 

hos mätinstrumentet (Ejvegård, 2009). Validitet handlar om att den utförda mätningen faktiskt 

mäter det som den utger sig för att mäta. Till exempel om forskaren avser att mäta ett lands yta 

bör mätningen ske i kvadratkilometer (Ejvegård, 2009).   

Detta arbete är utfört under en begränsad tidsperiod om 20 veckor och författarna har bedrivit 

projektet på halvfart under denna tidsram. Detta medför en begränsning i arbetet utifrån ett 

större vetenskapligt perspektiv. För att försäkra en adekvat nivå av vetenskaplighet, reliabilitet 

och validitet för utförandet har författarna vidtagit följande åtgärder: 

 All form av datainsamling som författarna bedrivit har utförts med verktyg och metoder 

som har anknytning till vetenskapligt betrodda teorier. 

 All data har analyserats med adekvata vetenskapliga metoder för att kunna dra rimliga 

slutsatser. 

 Författarna har utformat intervjufrågorna med syfte att samla en grund till att kunna 

svara på frågeställningarna och dessa frågor har noggrant diskuterats innan 

utformning. 

 Författarna har utfört en litteraturstudie för att få en ökad kunskap inom det valda 

området och därmed också en förhöjd förmåga att dra rimliga slutsatser. 

 Författarna har jämfört befintliga visionsystem på fallföretaget, system på marknaden 

och system som finns beskrivna i vetenskapliga artiklar för att få ett bredare perspektiv 

och djupare förståelse.  

 Författarna har intervjuat nyckelpersoner på fallföretaget med syftet att få en ökad 

förståelse för problemområdet och därmed möjliggöra för insamling av relevant 

information till konceptet.  

 Författarna har haft nära samarbete med en akademisk handledare vid Mälardalens 

högskola för att försäkra en rimlig akademisk nivå för arbetet. 

 Resultatet i arbetet har regelbundet granskats av författarna i samarbete med 

kontaktpersoner på fallföretaget och med akademisk handledare på Mälardalens 

högskola. 

 Författarna har utfört egna tester med relevanta kameror för att försäkra en högre 

pålitlighet till det presenterade konceptet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel redovisas den teori som är relevant för projektet. Syftet är att skapa den kunskap 

som behövs för att förstå nästkommande delar i examensarbetet samt att stödja konceptet som 

framtas i fallstudien.  

3.1 Kvalitet 

Kapitlet syftar till att skapa en helhetsbild av vad kvalitetsarbetet innebär samt belysa vikten av 

att ständigt arbeta för en förbättrad kvalitet i organisationen. 

Begreppet kvalitet har haft en mängd olika definitioner genom åren och har exempelvis vid ett 

tidigare tillfälle definierats som ”uppfyllande av specifikationer” (Nationalencyklopedin, 2017). 

Den moderna synen på kvalitet innehar ett bredare perspektiv. Bergman och Klefsjö (2012, 

s.24) definierar begreppet kvalitet på följande vis:  

”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar”.  

Utifrån detta perspektiv är inte kvalitet enbart relevant för de som arbetar närmast produkten i 

produktionen utan kvalitetsarbetet blir ytterst relevant för alla inblandande igenom hela 

värdekedjan och således hela organisationen inklusive dess leverantörer.   

När en kund köper en vara eller en tjänst så har begreppet kvalitet alltid varit ytterst viktigt. 

Följaktligen så har de företag som satsat på kvalitetsutveckling på ett systematiskt sätt i en stor 

skala nått framgång på sina respektive marknader (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett strategiskt 

sätt att arbeta med kvalitet i dagens läge är att integrera kvalitetsfrågorna i verksamheten. Att 

arbeta på detta sätt utgör grunden för offensiv kvalitetsutveckling, som det kallas i Sverige. 

Offensiv kvalitetsutveckling definieras på följande sätt (Bergman & Klefsjö, 2012, s.38): 

”att ständigt sträva efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till 

lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och 

som har fokus på organisationens processer”. 

Vidare menar Bergman & Klefsjö (2012) att offensiv kvalitetsutveckling handlar om att aktivt 

förebygga kvalitetsbrister i processer genom att införa förändringar och förbättringar i ett tidigt 

skede. Således handlar det inte om att kontrollera eller ”släcka bränder” som uppstår i 

processerna. Begreppet kvalitetsutveckling innefattar även begreppen kvalitetssäkring, 

kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll. Där kvalitetskontrollen utförs på färdiga produkter i 

sökandet efter defekter och kvalitetssäkringen handlar om att skapa förutsättningar för att 

undvika fel innan produktion. Kvalitetsstyrningen innebär en satsning på att finna defekter i 

processen för att undvika att producera felaktiga produkter. Offensiv kvalitetsutveckling är ett 

helhetsbegrepp som kan beskrivas genom fem olika hörnstenar: sätt kunderna i centrum, 

basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar och skapa 

förutsättningar för delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012). Syftet med offensiv kvalitetsutveckling 

är att minska resursåtgången genom att ge stöd för en samverkan mellan olika värderingar, 

kvalitetsverktyg och arbetssätt.  
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Kunderna i centrum 

Att sätta kunden i centrum är en central del i den moderna synen på kvalitet. Detta eftersom det 

är kunderna som köper produkten och därmed värderar dess kvalitet. Att ha förmågan att kunna 

leva sig in i kundens perspektiv är viktigt då det följaktligen ökar förståelsen för vad kunden vill 

ha. När den förståelsen finns kan behovet tacklas på ett systematiskt vis genom att under 

produktionen av produkterna fokusera på att uppfylla och helst överträffa dessa behov.   

Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta inom offensiv kvalitetsutveckling handlar om att eliminera bidragande 

slumpfaktorer vid beslutsfattande. Det är även viktigt att i en produktionsprocess kunna basera 

beslut, gällande kvalitet, på fakta. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) görs många mätningar i 

tillverkningsprocesser men informationen nyttjas sällan på ett korrekt sätt. Detta eftersom 

mätningarna enbart genomförs för att utvärdera enskilda enheter snarare än att utvärdera och 

förbättra tillverkningsprocessen som helhet.  

Arbeta med processer 

En process definieras enligt följande av Bergman och Klefsjö (2012, s.44):  

”Ett nätverk av sammanhängande aktiviteter, som upprepas genom tiden”.  

En process huvudsakliga syfte är att skapa värde för kunden och vara så effektiv som möjligt 

genom att förbruka så lite resurser som möjligt. Det är viktigt att ha ett statistiskt synsätt gällande 

processer genom att identifiera faktorer som kan förbättra och utveckla processen. Dessa 

faktorer förekommer i form av kundklagomål och värden från mätningar.  

Ständiga förbättringar 

Kraven på högre kvalitet från kunderna ökar ständigt detta kan exempelvis bero på teknologins 

snabba framfart. Detta har medfört ett ökat krav på kvalitet på produkterna likväl som på 

tillverkningsprocesserna. Att ständigt sträva efter utveckling och förbättring av den egna 

verksamheten är därför en central del inom offensiv kvalitetsutveckling. Enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) är kostnaden för kvalitetsbrister väldigt höga idag och kan uppnå uppemot 30 % 

av ett företags totala omsättning. Att arbeta med att reducera kostnader för kvalitetsbrister 

handlar i grund och botten om att ”göra rätt från början”. Med det menas att insatserna för ökad 

kvalitet bör initieras tidigt under produktframtagningen och i produktionsprocesserna 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

En viktig del inom offensiv kvalitetsutveckling är att skapa förutsättning för delaktighet i det 

dagliga arbetet. Detta handlar om att innefatta medarbetarna i beslutsprocesser och låta de 

delta i det mer långsiktiga förbättringsarbetet. Följaktligen skapar detta ett engagemang och 

ansvarskännande hos medarbetaren då denne får känna sig behövd. Faktorer som kan påverka 

detta engagemang hos medarbetaren och är viktiga att ha i åtanke är exempelvis: 

kommunikation, utbildningsnivå samt delegation. (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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 Kvalitet och lönsamhet 

För att belysa vikten av kvalitetsarbetet, presenteras här sambandet mellan olika faktorer som 

inverkar på kvaliteten. Begrepp som ”intern kvalitet” och ”extern kvalitet” handlar om att 

tillgodose de interna och externa kundernas behov. Som figuren nedan (Figur 1) illustrerar så 

finns det olika samband mellan förbättrad kvalitet och lönsamhet inom en organisation. Genom 

att arbeta med att uppfylla den interna samt externa kvaliteten leder det följaktligen till en 

hävstångseffekt som i sin tur ger positiva utslag på lönsamheten i organisationen. (Bergman & 

Klefsjö, 2012) 
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Figur 1. Illustration av samband mellan högre kvalitet och lönsamhet. 

 (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring handlar om att säkerställa att kvaliteten blir korrekt igenom alla steg i hela 

processen. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är det ytterst viktigt att skapa en förutsättning för 

hög kvalitet redan vid utvecklingsfasen av produkten. Detta på grund av att kostnaden för en 

kvalitetsbrist eller en ändring hos en produkt ökar ju längre tiden går. Att upptäcka ett fel på en 

produkt, som kräver att en ändring görs, är mindre kostsamt under utvecklingsfasen jämfört med 

att upptäcka felet under produktionsfasen, se Figur 2. Men det allra värsta är att upptäcka en 

brist på en produkt som har nått ut till kund (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

 

Figur 2. Illustration av ändringskostnaden, kostnaden ökar snabbt beroende på i vilket 

skede ändringen sker (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Det är vanligt förekommande att produkter som når ända ut till kunden återkallas, detta i sin tur 

leder till stora kostnader för företaget. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) rapporterar ”US 

Consumer Product Safety Consumer” att under åren 2006–2009 så återkallades det i USA cirka 

450 produkter per år. De medförande stora kostnaderna menar Bergman och Klefsjö (2012) är 

resultatet av en bristande fokus på det förebyggande kvalitetsbristarbetet. Vidare ger de 

exempel på specifika fall där Toyota återkallade 10 miljoner fordon år 2009, detta på grund av 

bristande kvalitet i gaspedalen och golvmattan. Vilket medförde en direkt kostnad på mer än 

fem miljarder USD. Den indirekta kostnaden som skadan orsakade varumärket är sannerligen 

ännu högre.  

Ett annat fall gäller företaget Metal inc som fick sin vinst reducerad med 71 miljoner USD då de 

fick återkalla cirka 1,5 miljoner leksaker eftersom de innehöll skadliga mängder av bly. 

Ytterligare presenterar Bergman och Klefsjö (2012) en undersökning utförd vid Danmarks 

tekniska högskola där 171 tyska industrier agerade representanter rörande en 

enkätundersökning. Undersökningens syfte var att ta reda på hur många procent av kassationer 

som upptäcktes innan de nådde ut till kunden i förhållande till hur många procent som 

upptäcktes av kunden. Resultatet visade att 36,4 % av kvalitetsbristerna i produkten upptäcktes 

ute hos kund varav 4,6 % upptäcktes i utvecklingsfasen.  
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 Kvalitetsbristkostnader 

Det gamla sättet att mäta produktkvaliteten inom den tillverkande industrin utgjordes av att räkna 

antalet producerade enheter som inte uppfyllde de uppsatta kraven. Det existerade en gräns för 

den optimala nivån på kvaliteten och när gränsen överskreds ansågs det inte lönsamt att tillsätta 

fler resurser i syfte att reducera antalet kvalitetsavvikande enheter. Kvalitetskostnader var ett 

begrepp som Joseph Juran var först med att diskutera. Där exempelvis begrepp som ”hidden 

factory” som syftar till produktionen av defekter är en vidare tolkning av samma fenomen. 

Begreppet kvalitetskostnader kan delas in i fyra olika områden: interna felkostnader, externa 

felkostnader, kontrollkostnader och förebyggande kostnader (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Interna felkostnader: Dessa kostnader uppstår när defekta produkter upptäcks internt i 

organisationen och innefattar således andelen defekter som upptäcks innan leverans till kund. 

Kostnader relaterat till defekter uppkommer ifrån exempelvis följande orsaker: justeringar på 

produkter, kassationer och avbrott i produktionen. Utöver detta kan det tilläggas kostnader som 

uppstår i form av avbokade sammanträden. 

Externa felkostnader: Dessa kostnader syftar till de kostnader som uppstår av defekta produkter 

som inte har upptäckts intern inom företaget och har nått ut till kunden. Kostnaderna består av 

exempelvis: goodwillkostnader, kostnader i form av garantier samt reklamationer. 

Kontrollkostnader: Kostnader relaterat till kontrollen av kvaliteten handlar om de kostnader som 

uppstår internt när resurser tillsätts för exempelvis: kontroll av tillverkningen, kontroll av 

mottagning samt slutkontroll av produkter.  

Förebyggande kostnader: Att förebygga kvalitetsbrister i värdekedjan genererar kostnader. 

Dessa uppstår i utvecklingsfasen och tillverkningsfasen i form av kostnader från att 

implementera olika kvalitetssystem, personalutveckling samt olika bedömningar av 

leverantörer. 

Den största bidragande faktorn till kvalitetsbristkostnader utifrån dessa fyra perspektiv kommer 

ifrån de interna felkostnaderna, vilka uppskattningsvis står för 40 % av den totala kostnaden 

(Bergman & Klefsjö, 2012). De interna felkostnaderna är enkla att följa upp till skillnad från de 

externa felkostnaderna. Eftersom det kan vara problematiskt att exempelvis uppskatta hur 

många framtida affärer som går förlorade till följd av ett nedsatt förtroende hos kunden. 

Förebyggande åtgärder genererar kostnader men att producera defekta detaljer är desto mer 

kostsamt, på grund av kostnader som medförs av justeringsarbetet, omarbetet och de följaktiga 

ersättningskraven som kan uppstå i olika former. Därav är det förebyggande kvalitetsarbetet av 

stor vikt för företagen. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) ligger kostnaderna för kvalitetsbrister 

inom den svenska industrin på cirka 10–30 % av den totala omsättningen för hela företaget.   
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 Spårbarhet i tillverkningsprocesser 

Enligt Moe (1998) är spårbarhet ett vitalt delsystem för kvalitetsstyrningen. De senaste åren har 

statliga institutioner, företag och forskare enligt Bordel Sánchez, Alcarria, Martín & Robles 

(2015) betonat relevansen av att använda övervakning av tillverkningsprocessen som en primär 

källa till information. De påstår även att de traditionella lösningarna för spårbarhet, vilka var 

baserade på informationsteknik (IT), antogs i syfte att minska komplexiteten i samband med 

spårbarhet genom operatörer.  

Cheng & Simmons (1994) genomförde i sin studie en noggrann nedbrytning av konceptet med 

spårbarhet inom produktion. De listar komplexitet och osäkerhet som två av de mest betydande 

problemområdena inom tillverkningsindustrin. Dessa problem uttrycker sig genom att planerade 

aktiviteters attribut inte matchar det verkliga utfallet. För att övervinna förevarande osäkerheter 

tar många företag till metoder som till exempel prognoser, prestandamätningar och 

simuleringar. Ovan nämnda metoder är starkt beroende av den kvalitativa 

spårbarhetsinformationen som finns tillgänglig i den verkliga tillverkningsprocessen. Utifrån 

detta definierar Cheng och Simmons (1994, s.4) spårbarhet som:  

”Förmågan hos ett system att indikera aktuella eller historiska tillstånd av aktiviteter”.  

Cheng & Simons (1994) anser att det finns tre former av spårbarhet och att alla tre är 

nödvändiga att ta hänsyn till i en tillverkningsprocess. De tre formerna benämns i studien som: 

Statusspårbarhet, prestationsspårbarhet och målspårbarhet. Statusspårbarhet definieras som 

ett systems förmåga att frambringa regelbunden kunskap om tillverkningsprocessen och miljön 

den sker i. Exempel på informationstyper klassade under denna kategori är batch-storlekar, 

produktionstider, buffertstorlekar, tillgängliga maskiner och utnyttjandegrad. 

Prestationsspårbarheten syftar till ett systems förmåga att leverera effektiva data mot hur 

processen ligger till jämfört med planerna. Här analyseras trender och variationer i produktionen 

genom att bearbeta kvantitets och kvalitetsdata. Till sist definierar Cheng och Simmons 

målspårbarheten som att i systemet stötta beslutsfattande genom att systemet har en förmåga 

att indikera vad som behövs för att uppnå satta mål. Denna typ av spårbarhet är viktig och 

genererar minskade kostnader och risker i tillverkningsprocessen. I sin studie menar Cheng & 

Simmons att dessa tre former av spårbarhet bör finnas på tre nivåer inom organisationen: 

strategi, planering och design samt produktion. 

Begreppet spårbarhet fick, inom produktion, sitt stora erkännande i och med introduktionen av 

kvalitetsstandarden ISO9000. I denna refererades spårbarhet som förmågan att kunna spåra 

steg bakåt i tiden och att kunna bekräfta att de inträffat (Cheng & Simmons, 1994). När det 

kommer till produktspårbarhet menar Moe (1998) att denna är främst fokuserad på att identifiera 

den unika individen. Detta kan med framgång göras genom individmärkning kopplad till 

produkterna till exempel genom en märkning direkt på produkten i sig eller på dess förpackning. 

Denna typ av märkning antar idag ofta formen av en 2D streckkod vilken en gång i tiden 

initierades i syfte att minska mänskliga misstag (Bordel Sánchez et al. 2015).  Enligt Bordel 

Sánchez et al. (2015) ska ett spårbarhetssystem ge information om kvantiteter i form av: 

förbrukat råmaterial, kassationer, utnyttjande av verktyg och arbete samt körda maskintimmar 

och stopptider. Hur höga krav en specifik organisation har på graden av spårbarhet i sina 

produkter beror mycket på branschen den verkar i (Swedish Standards Institute, 2015). 
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 Lean produktion och flödeseffektivitet 

I detta avsnitt redovisar författarna kortfattat ett antal produktionsaspekter vilka ansågs vara 

relevanta för det koncept som framtas i studien. Då studien inte är fokuserad på att utreda 

begreppen som genomgås framförs nedan endast en översiktlig bild av området. 

En stor utmaning för dagens företag är att tillfredsställa sina kunder genom att inneha en 

tillverkningsprocess med exceptionell förmåga (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) är offensiv kvalitetsutveckling kopplad till begreppet ”lean” vilket 

idag är starkt associerat till framgång inom tillverkningsindustrin. Med sitt ursprung från 

biltillverkaren Toyota har tankesättet idag anammats av de flesta fordonstillverkare runt om i 

världen men har även spridit sig till andra typer av verksamheter. Den generella framställningen 

av lean är arbetet med ständiga förbättringar och elimineringen av slöserier i värdeflödeskedjan. 

Slöserierna utrycker sig i form av väntan, defekter, onödiga transporter, onödiga lager, 

överproduktion, inkorrekta processer och onödiga rörelser, vilka även benämns som ”de sju 

slöserierna”. (Liker, 2004) 

För att genomföra elimineringen av dessa slöserier menar Bergman & Klefsjö (2012) att det är 

viktigt att identifiera de flöden som skapar värde för kunden. Det är vanligt att det inom detta 

sammanhang talas om flödeseffektivitet vilken beror av den totala genomloppstiden jämfört med 

den totala tiden av de aktiviteter som skapar värde för kunden. Det som skapar värde kan 

relateras till det som kunden är villig att betala för och således kan till exempel kvalitetskontroller 

inte ses som värdeskapande då kontrollerna inte adderar något direkt värde till produkten. 

Kvalitetskontroller är i många fall essentiella för processen och inget som kan tas bort ur flödet. 

För att uppnå en hög flödeseffektivitet är det följaktligen viktigt att arbeta för att minimera 

slöseriet samtidigt som de nödvändiga aktiviteterna bör förbruka så lite tid som möjligt (Bergman 

& Klefsjö 2012). Enligt Modig & Åhlström (2011) handlar lean främst om att arbeta med 

processer med målet att öka flödeseffektiviteten och eftersom begreppet beror mycket av 

kundvärde har det även ett stort kundfokus. 

Bergman & Klefsjö (2012) menar att det i varje flöde finns trånga delar vilka benämns som 

flaskhalsar. Dessa kan enligt Krajewski, Ritzman & Malhotra (2013) existera i samtliga typer av 

produktionsprocesser. Definitionen av en flaskhals kan enligt Krajewski, Ritzman & Malhotra 

(2013, s. 264) beskrivas enligt följande:  

”En speciell typ av begränsning relaterad till kapacitetsunderskottet hos en process, där 

flaskhalsen kan definieras som en resurs vars kapacitet inskränker organisationens förmåga att 

producera en service eller produktionsvolym, produktionsmix eller skiftande krav från 

marknaden” 

Identifieringen av en flaskhals kan enligt Krajewski, Ritzman & Malhotra (2013) ske på två sätt: 

antingen via cykeltider eller utnyttjandegrad. Vidare anser Bergman & Klefsjö (2012) att 

förbättringsaktiviteter bör fokuseras på flödets flaskhalsar samtidigt som det är önskvärt att 

minska variationerna mellan processtegen med syftet att skapa jämnt flöde. Hur en 

produktionslina hanterar sin flaskhals påverkar produktionens resultat. Det kända konceptet 

kallat Theory of Constraints (TOC) behandlar hur flaskhalsar ska hanteras och arbetas med. 

Enligt TOC är detta arbete oändligt då det, när en flaskhals eliminerats, alltid uppstår en ny att 

arbeta med. Precis som inom lean är arbetet med en process flaskhals ett ständigt 

förbättringsarbete (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). 
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3.2 Visionsystem 

Fallstudiens koncept nyttjar ett visionsystem med syftet att inspektera och identifiera men för att 

få en bredare bild av området tar författarna ändå upp relevant teori, emellertid med en något 

mindre omfattning, inom lokalisering och mätning av objekt. 

Ett visionsystem är ett komplett automatiserat system innehållande kamera/skanner, dator och 

mjukvara för bildhantering. Syftet med ett visionsystem är att förbättra kvaliteten i 

tillverkningsprocesser genom att ersätta eller komplettera manuella kontroller och mätningar 

som utförs av operatörer (SICK IVP, 2006). Tekniken används i en mängd olika branscher och 

bidrar till att automatisera produktionen, öka produktionshastigheten, reducera kostnader och 

att förbättra produktkvaliteten (André et al, 2014). Ett visionsystem som är i drift kan beskrivas 

på följande sätt: Det första steget är att ta en bild av ett objekt. Bilden analyseras sedan av en 

mjukvara som kommer fram till ett resultat. Vissa mjukvaror är självlärande och bygger på 

komplexa algoritmer (Park, Kwon, Park & Kang, 2016). Resultatet kommuniceras till en 

kontrollmekanism i systemet som sedan vidtar adekvata åtgärder beroende på resultatet. 

Funktionen för ett visionsystem, ur ett tekniskt perspektiv, kan delas in i fyra områden: 

lokalisering, mätning, inspektion och identifiering (SICK IVP, 2006). 

 Lokalisering med hjälp av vision 

Enligt Pretto, Tonello & Menegatti (2013) är möjligheten att automatiskt identifiera och lokalisera 

detaljer en av de centrala utmaningarna i högautomatiserad robotstödd tillverkning. Industrin 

kräver sofistikerade visionsystem för att identifiera och exakt lokalisera sökta objekt, vilka är 

slumpmässigt placerade inuti en behållare eller på ett transportband. Detta problem har varit 

föremål för mycket forskning under de senaste årtiondena på grund av dess stora inverkan på 

flexibilitet och produktivitet för tillverkande företag. Visionsystem för identifiering och lokalisering 

av föremål, baserade på standardkameror och 2D bildanalys, har använts i stor utsträckning 

inom industriell automation i många år. Reyna, Esteve, & Martinez (1999) tog i sitt arbete upp 

att utmaningen med att känna igen ett objekt från en bild kan lösas genom att nyttja formen på 

objekt, det vill säga dess yttre attribut. Just denna metod har idag blivit en av de vanligaste inom 

området.  

Forskningen inom området idag fokuserar mycket på mobila robotar och hur de på ett effektivt 

sätt ska kunna navigera i sin omgivning (Sabattini et al, 2012), (Wang, Şekercioğlu, & Tom 

Drummond, 2014). Enligt Sabattini et al. (2012) görs detta ofta med hjälp av lasersensorer men 

dessa har vissa nackdelar som till exempel att de i oordnade industriella miljöer kräver en 

omfattande objektidentifiering i miljön för att fungera korrekt. Detta resulterar i att installationen 

av ett laserbaserat system är mycket dyr samt störande för omgivande processer. Istället 

föreslår Sabattini att 3D visionsensorer i dessa sammanhang har en fördel då de ger både 

visuell- och avståndsinformation och därmed kan urskilja riktiga landmärken och samtidigt mäta 

deras relativa position. 
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 Mätning med hjälp av vision 

Den konventionella mättekniken med hjälp av manuella mätverktyg och människor innebär ett 

omständligt och arbetsintensivt arbete. De traditionella teknikerna för att mäta kan inte längre 

hålla jämn takt med de ökade kraven på industriell produktion (Jin, Du, Zhang & Hu, 2011). 

Mätteknik med hjälp av vision har, genom de senaste årens framsteg inom datorteknik 

utvecklats enormt och där utvecklingen inom bildbehandling och tekniker för 

mönsterigenkänning haft en speciellt stor inverkan (Zhen et al, 2015). Enligt Du, Jin, Zhang & 

Hu (2011) är analys och behandling av bilder ett viktigt område inom industriell automation och 

särskilt inom automationen av visuella inspektioner. Analysmetoderna används exempelvis i 

syfte att leta efter fel och processvariationer genom automatisk analys av förutbestämda 

egenskaper hos tillverkade delar på en monteringslinje. Chih-Singh (1983) påstod att viktiga 

uppgifter för industriella datoriserade visionsystem är mätning av areor, omkrets, centorider, 

diametrar och andra formrelaterade parametrar. 

Reyna, Esteve, & Martinez (1999) listar att några av de största utmaningarna vid konstruktionen 

av ett komplett visionsystem är valet av sensorer, belysning, begränsningar för domänen, real-

tids begränsningar, kostnad och prestandabegränsningar. Zhen et al. (2015) anser att den 

snabba produktionstakten kräver att mätsystemet levererar snabba, exakta resultat samtidigt 

som systemets uppbyggnad bör vara enkel och flexibel. Du et al. (2011) beskriver tre typer av 

orsaker till att ett mätsystem presenterar inkorrekta resultat: Hårdvarufel, mjukvarufel och 

felaktig kalibrering av utrustning. Exempel på fel som kategoriseras under dessa orsaker är: 

dålig bildupplösning, otillräcklig belysning, kalibreringar utförda med ofixerad mätutrustning, 

decimalfel och bristfällig anpassning till detaljvariationer. 

 Inspektion med hjälp av vision 

Traditionellt sett genomförs många kvalitetskontroller av inspektörer som med ett tränat öga 

letar efter eventuella kvalitetsbrister på detaljen. Då arbetet utförs manuellt finns en 

överhängande risk att defekta detaljer slinker igenom dessa kontroller. Detta på grund av 

mänskliga faktorer som exempelvis: slarv eller utmattning hos inspektören (Mathiassen et al, 

2006). Precisionen på dessa mänskliga och visuella inspektioner avtar med de oändliga 

rutinuppgifterna och resultatet är en långsam, dyr och oberäknelig inspektionsprocess 

(Fernandez, Platero, Campoy & Aracil, 1993). Gabacz & Giesko (2016) listar kontroll av 

produktegenskaper, upptäckandet av olika yt- och formdefekter och geometriska mätningar som 

vanliga kontrollaktiviteter vilka utförs på mer tekniskt komplicerade produkter. Kontrollen av 

maskindelar för bilindustrin innefattar detektering av olika typer av yt-och formdefekter. De mest 

frekvent förekommande typerna är geometriska defekter, bristfällig bearbetning, 

smidesdefekter, svarvningsdefekter, slipningsdefekter, sprickor, repor, materialbrist och 

korrosion. (Gabacz & Giseko, 2016) 

Garbacz & Giesko (2016) menar att tillverkare generellt behöver öka produktions effektivitet för 

att höja sin konkurrenskraft på marknaden och att de systematiskt ökande kvalitetskraven är ett 

av skälen att tillämpa automation i kvalitetskontroll. Redan 1993 framhöll Fernandez et al. (1993) 

att automatiska visionsystem är det uppenbara alternativet till mänskliga kvalitetskontroller. 

Gabarcz & Giesko (2016) poängterar behovet av att utveckla dedikerade visionsystem för att 

möjliggöra en effektiv automatisk kvalitetskontroll med lämplig mätnoggrannhet. Takamasu 

(2011) menar att nyttjandet av visionsystem inom mätteknik har många fördelar såsom snabba 

och beröringsfria mätningar samt en enkel integrering i produktionslinjen. Men noggrannheten 
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som uppnås med hjälp av visionsystem är i många fall inte är nöjaktig. Dessa felaktiga mätningar 

inträffar på grund av en rad olika faktorer. Exempel på dessa kan vara underdefinierade 

mättekniska standarder för kalibrering, ogynnsam belysning, miljöförhållanden, felaktigt urval av 

förstoring, linsaberration och radiala förvrängningar samt sensoregenskaper och felaktiga 

algoritmer. (Takamasu, 2011)  

Vid utformningen av metoder för kvalitetskontroll inom industrin är en av mest utpräglade 

uppgifterna inspektionen av metalldelar. Defekter på metallytor kännetecknas av förändringar i 

ytans mikrostruktur (Fernandez et al.,1993). Ett särskilt problem som rör utvecklingen av 

effektiva kontrollmetoder för metallytor uppstår från ljusets interaktion med objektets yta. 

Störningar under mätningarna och visionsinspektionen orsakas av hur ljuset reflekteras på olika 

områden på objektets yta. En korrekt belysning spelar alltså en avgörande roll vid inspektionen 

med hjälp av vision-kameror och är därför en av nyckelfaktorerna med inflytande på bildkvalitet 

och effektivitet i inspektionsprocessen. (Garbacz & Giesko, 2016) 

I konventionella inspektionssystem som nyttjar endast en kamera är bildupplösning, optisk 

distorsion och perspektivfel vanliga problem som kräver mycket arbete för att avhjälpas. I sin 

studie arbetar Gabarcz & Giesko (2016) med tre kameror för att inspektera metallaxlar i 

industriella förhållanden. Systemet inkluderar mätningar av axellängd och upptäckt samt 

verifikation av axelfunktioner. Konceptet tillåter kontroll av axeln i separerade områden vilket 

ökar mätnoggrannheten. Eftersom att detaljen delas upp i flera delar kan en kamera som fotar 

bilder med högre upplösning användas samtidigt som risken för perspektivfel minskar.  

En annan studie som visar på behovet av flera kameror vid inspektion i industriella förhållanden 

presenterades av Liu, Zhong, Lyu & Han (2016). I sitt arbete tog författarna fram ett system för 

identifiering av yt-defekter som till exempel slagmärken, sprickor och otillräcklig materialfyllnad 

på koniska kugghjul. Systemet avmätte även viktiga dimensioner på kugghjulen med en 

exakthet på 45 – 90 µm. Systemet laddas manuellt av en operatör som även signalerar till 

systemet att detaljen kan fotograferas. Lösningen involverade hela nio stycken industri kameror 

varav en av dem i sig bestod av nio stycken höghastighetskameror placerade i en cirkel. 

Bilderna bearbetades därefter med en mjukvara för att bedöma kvaliteten på produkten. 

Förutom kamerorna innebar lösningen att flera ljuskällor monterades runt systemet. Algoritmen 

för inspektionen anpassades även för att delvis ignorera störningsmoment i form av orenheter 

som smuts och damm vilka kan resultera i felaktiga mätningar. För att testa systemet körde Liu 

et al. (2016) ett antal defekter genom systemet och beräknade utifrån detta dess procentuella 

resultat. Systemet lyckades detektera de olika felen med en procentsats mellan 72,7 och 100 

procent av fallen. På detaljer som hade defekter i form av godsfattighet, djupare hack och ojämn 

yta lyckades systemet lokalisera och identifiera dem till 100 procent. Medan defekter som till 

exempel slagmärken och repor hade ett genomslag mellan 72,7 tom 95,1 procent beroende på 

vilken yta av kugghjulet som bearbetades av algoritmen. (Liu et al. 2016)  

Ett annat område som vunnit mark inom inspektion med hjälp av vision är 3D rekonstruering av 

ytor med hjälp av så kallade 3D-skanners. Tekniken är ingen nyhet men har de senaste tio åren 

utvecklats och förbättrats mycket. Metoden används specifikt för ändamål som till exempel: 

industriell inspektion, objektidentifiering och arkeologi (Aubreton, Bajard, Verney & Truchetet, 

2013). Izquierdo, Sanchez, Ibanez & Ullate (1999) påstår att 3D mätningar av produkter i 

processens sista kvalitetskontroll är något som många industrier har ett behov av. Tekniken 

använder en laserkälla försedd med cylindrisk optik som skjuter ut en linje av ljus mot ytan som 
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ska mätas/skannas. En vision-kamera fångar bilden av laserremsan som bildas över ytan från 

en känd vinkel. Denna vinkel är mycket viktig för precisionen och kvaliteten på scanningen. 

Sedan kan 3D-positionen av de slitsformade punkterna skapade av lasern bestämmas. 

Systemet kräver en liten rörelse för att fungera men är ändå kvalificerat för operationer som 

kräver snabba mätningar. Kameran och lasern kommunicerar med en mjukvara som i datorn 

bygger upp en 3D representation av den skannade ytan (se Figur 3). 

Vidare menar Aubreton et al. (2013) att ovan beskrivna metoder kan begränsas av de optiska 

egenskaperna hos det scannade objektets yta. Detta problem kan förekomma på metalliska ytor 

och glasobjekt. I studien presenterades ett sätt att överkomma detta problem genom 

användandet av en laser och en infraröd kamera (värmekamera). I konceptet hettar laserstrålen 

upp objektet och värmekameran registrerar värmeökningen på det område lasern träffar. Lasern 

flyttas över hela objektet och på så sätt kan en 3D bild av det projiceras. I dessa metoder är 

kalibreringen av programmen, kamerorna och lasrarna den viktigaste faktorn till om systemet 

fungerar eller inte (Vilaça, Fonseca, & Pinho, 2009). 

 

 

Figur 3. Uppställning 3D skanning (Izquierdo, Sanchez, Ibanez & Ullate, 1999) 
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 Identifiering med hjälp av vision 

Enligt Titus (2004) vill tillverkare inom industrin spåra fel tillbaka till sina källor för att bättre kunna 

utvärdera och kontrollera sina produktionsprocesser. För att möjliggöra detta krävs det att 

produkter individmärks för att skilja dem från varandra. På grund av den begränsade kapaciteten 

hos traditionella ID-streckkoder har 2D koderna alltmer antagits under de senaste åren. ID 

streckkoder skannas traditionellt med hjälp av roterande laserbelysning och linjära 

sensorsystem, men vid avläsningen av 2D streckkoderna krävs bildsensorer för en korrekt 

skanning (Xu & McCloskey, 2011). Dessa 2D-koder, av vilka det finns flera olika varianter, är 

läsbara av skannrar och kamerabaserade visionsystem (Rooks, 2002). 2D datamatrixkoden är 

en av de mest välkända och används frekvent inom bil-, flyg- och datortillverkningsindustrin. 

Den nyttjas främst för ändamål som kräver en stor datakapacitet för märkning, till exempel direkt 

detaljmärkning (bildelar, flygplansdelar, kretskort) och produktmärkning 

(läkemedelsförpackningar, skrivarpatroner, postpaket, plastbackar, lådor och pallar) (The 2D 

data matrix barcode, 2005). 

Som benämningen insinuerar lagras data i två dimensioner, vertikalt och horisontellt, till skillnad 

från den allmänt utbredda endimensionella linjära streckkoden. Den stora skillnaden mellan de 

två är datatätheten, vissa 2D-koder som kan lagra upp till 7000 numeriska tecken jämfört med 

endast 25 i en standardiserad streckkod. Fördelar med datamatrixkoder är att de kan skalas till 

storlekar så små som 0,6 mm i kvadrat. Således kan de användas på även den minsta av 

komponenter och paket med märkningstekniker såsom laser, bläckstråle och pinnmärknings 

tekniker (Rooks, 2002). Kodens uppbyggnad redovisas nedan i Figur 4. 

 

Figur 4. Förklaring av datamatrixkoden (The 2D Data matrix barcode, 2005)  
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4 EMPIRI 

I detta avsnitt presenteras fallföretaget Scania CV AB och den avdelning fallstudien utförts på, 

utöver detta genomförs en nulägesanalys där produktionslinan för det berörda fallobjektet 

kartläggs. Vidare presenteras lösningar för olika visionsystem som finns på Scania och på 

marknaden samt pågående projekt inom området på företaget. 

4.1 Företagspresentation 

Scania AB är numera ett globalt företag som grundades år 1891 i Södertälje av Surahammars 

Bruks AB under namnet Vabis. Då bestod tillverkningen av järnvägsvagnar till statens järnvägar 

(SJ). År 1911 gick företagen maskinfabriks-aktiebolag Scania i Malmö och Vabis i Södertälje 

samman och bildade dagens Scania AB, detta under namnet Scania-Vabis AB. Till en början 

tillverkades cyklar men år 1901 tillverkades det första fordonet i form av en bil och 1905 kom 

den första serieproducerade bilen Scania Tonneau som tillverkades i fem exemplar. Är 1910 

gick företaget över till att enbart tillverka bilar och motorer som sedermera övergick till 

tillverkning av lastbilar, bussar och motorkomponenter. (Wikipedia, 2017) 

Scania ägs sedan maj 2014 av Volkswagen AG som innehar majoriteten av aktierna. Inom 

koncernen arbetar cirka 44 000 anställda i över 100 länder världen över och av dessa arbetar 

15 000 av medarbetarna inom Sveriges gränser och återfinns i Södertälje, Oskarshamn samt 

Luleå. Cirka 13 000 arbetar på de olika produktionssiter som finns världen över, dessa finns i 

Europa, Asien och Sydamerika i sammanlagt sju länder. Det finns ett globalt utbyte av 

komponenter och fordon mellan dessa produktionssiter vilket skapar en stor flexibilitet i 

produktionen. En växande gren inom Scania är dess servicetjänster gällande de produkter som 

produceras och dessa redovisade år 2015 en vinst på 20 585 miljoner. Nettoomsättningen för 

koncernen låg samma år på 92 897 miljoner med en rörelsemarginal över 10 %. (Scania, 2017) 

I Södertälje är Scanias huvudfabrik placerad och där återfinns avdelningen för forskning och 

utveckling (FoU), globala inköp samt produktion. Produktionen i Södertälje är huvudsakligen 

inriktad på tillverkning av lastbilar, bussar, marin- och industrimotorer. Majoriteten av sina 

komponenter tillverkar Scania själva, som exempelvis: motorblock, cylinderhuvuden, vevaxlar, 

topplock, vevstakar och cylinderfoder till motorer. I Brasilien finns det en systerfabrik som till 

viss del tillverkar samma komponenter. Mellan fabriken i Södertälje och fabriken i Brasilien 

utförs ett utbyte av tekniska lösningar och fabrikerna levererar identiska produkter ut till kund. 

För att se till att kvaliteten på produkterna från dessa olika fabriker är likvärdig krävs det en 

regelbunden kommunikation mellan dem. Det är inte heller ovanligt att representanter från 

respektive site gör besök på fabrikerna med jämna mellanrum. 

På FoU arbetar det cirka 3 700 stycken med att utveckla högkvalitativa produkter samt 

kundspecifika lösningar med fokus på reducering av ledtider från ide till leverans. 

Inköpsfunktionen i Södertälje har en central roll och arbetar strategiskt med att uppnå en hög 

hållbarhet och kvalitet för hela värdekedjan. Som stöd för inköpsfunktionen finns lokalkontor i 

Indien, Latinamerika, Kina och Ryssland. (Scania, 2017). I Tabell 2 visas fördelningen av 

försäljningen på olika marknader. 
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Tabell 2. Översikt försäljning och leveranser 2015 

Enheter Antal, totalt Latinamerika Europa Afrika Eurasia Asien 

       

Lastbilar 69 672 st 12 % 62 % 6 % 4 % 16 % 

Bussar 6799 st 31 % 28 % 13 % 1 % 27 % 

Motorer 8485 st 38 % 31 % 8 % 1 % 22 % 

Service 20 585 m 13 % 69 % 6 % 3 % 9 % 

       

 

 Organisationen DM 

DM (motorbearbetning och gjuteri) är en underorganisation inom Scania CV AB med uppdraget 

att producera motorkomponenter, introducera nya produkter, kompetensförsörja både DM och 

Scania, uppfylla Scanias kapacitetskrav och att ansvara för AFR (den globala 

produktionsprocessen). Förutom lastbilsmotorer tillverkas även industri- och marinmotorer. På 

DM finns det totalt cirka 650 medarbetare, varar cirka 152 av dessa är tjänstemän och 501 är 

verkstadsanställda. Motorkomponenter som DM ansvarar för är foder, vevstakar, vevaxlar, 

cylinderhuvuden, block, balansaxlar och kamaxlar. Organisationen kan delas upp i kategorierna 

bearbetning, gjuteri samt stödfunktioner som kvalitet (DMQ), logistik (DML) och 

produktionsteknik (DMT). Verksamheten bedrivs i åtta olika byggnader på Scanias område. 

Författarna har i fallstudien fokuserat på byggnaderna vid namn 001, 002 och 003. 

 Nya cylinderhuvudlinan 

På Scania finns det två produktionslinor för tillverkning av cylinderhuvuden och dessa skiljs åt 

genom benämningen ”nya” och ”gamla”. Den nya produktionslinan byggdes i syfte att stegvis 

ersätta den gamla och samtidigt förbättra tillverkningen av cylinderhuvuden genom en mer 

effektiv produktionsprocess med mindre riggar, större kapacitet, bättre flödesutformning och 

kapacitet att köra en bredare variantflora. Byggnationen av den nya avdelningen inleddes år 

2008 och är idag i full drift. På avdelningen bedrivs en batch-produktion i treskift (förmiddag, 

eftermiddag och natt) och det finns cirka 30 varianter av cylinderhuvuden. Skälet till att företaget 

använder en batch-produktion är för att minimera antalet riggar (omställningar av utrustning). 

Den stora variantfloran härrör ifrån att det kan skilja mycket lite mellan varianterna, till exempel 

små differenser mellan de komponenter som monteras på huvudet. Produktionsvolymerna 

varierar men är för närvarande på cirka 1 000 huvuden per dag och de baseras på en 

kombination av prognoser och kundordrar. Produktionen stöds av företagets 

underhållsavdelning för att säkerställa driften av utrustningen i form av maskiner och robotar. 

Företaget nyttjar två olika leverantörer av råämnen, dessa levereras antingen från Sverige (XPI 

& PDE) eller Tyskland (XPI), och dessa ämnen har beteckningarna XPI (Extra high pressure 

injection) och PDE (Pumpe düse einheit). Det som skiljer dem åt, förutom tillverkaren, är att de 

i motorn är anpassade för olika insprutningssystem för bränslet. Råämnena är formanpassade 

vilket innebär att det krävs minimalt med ändamålsenlig bearbetning i produktionslinan för 

respektive cylinderhuvud. Avdelningens främsta kund är intern i form av motormonteringen men 

leveranser sker även till reservdelslager och FoU. Avdelningen är indelad i fem områden och 

operatörerna fördelas ut över dessa.  
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4.2 Nulägesanalys 

Detta kapitel innefattar en nulägesbeskrivning av avdelningen som fallstudien har genomförts 

på. För att på ett systematiskt sätt fånga upp alla faktorer som skulle kunna påverka konceptet 

tar detta avsnitt upp insamlade data från produktionslinan, kvalitet på avdelningen samt 

spårbarhetsfaktorer. Eftersom konceptet inte berör produktionsprocessen i sig är syftet med 

avsnittet att illustrera var någonstans i processen en lösning skulle kunna placeras och därmed 

ges enbart en ytlig genomgång. Kvalitetsbristsinformationen tas upp i syfte att motivera 

konceptets ändamålsenlighet. Initialt presenteras en genomgång av produktens egenskaper 

och funktion i motorn.   

 Cylinderhuvudet 

Komponenterna i förbränningskammaren i en motor utsätts för både svår mekanisk och termisk 

belastning. Cylinderhuvudet är en av dessa tungt belastade komponenter (Zhang, Zuo, & Liu, 

2013). Motorer kan vara uppbyggda med antingen ett cylinderhuvud per cylinder eller med ett 

kombinerat CH (cylinderhuvud) till flera cylindrar. Oavsett motorkonstruktion är cylinderhuvudet 

en av de mest komplicerade och utmanande delarna att tillverka i en motor (Fadaei, Vafadar & 

Noorpoor, 2011). Detta på grund av prestandakraven i dagens moderna och högpresterande 

dieselmotorer (Zhang, Zuo, & Liu, 2013).   

Ett fungerande CH ska möjliggöra en effektiv cylinderfyllning och skapa en verkningsfull 

förbränning i samband med kolven, portar och ventiler (Hoag & Dondlinger, 2016). De primära 

funktionerna cylinderhuvudet har i motorn är att: stänga in förbränningstrycket, effektivt leda luft 

och bränsle in i och ut ur cylindern, stödja andra komponenter samt leda diverse vätskor (Hoag 

& Dondlinger, 2016). Flera komponenter är monterade direkt i cylinderhuvudet, till exempel 

ventiler, tändstift och avgasgrenrör. Inuti huvudet finns det även vattenkanaler för kylning samt 

inlopps- och avgaskanaler, vilka ytterligare ökar komplexiteten (Zhang, Zuo, & Liu, 2013).   

Under många år har majoriteten av bil, lastbil, och jordbruks- och byggmotorer använt 

cylinderhuvuden och block som är sandgjutna från gråjärn. Men för att ytterligare förbättra 

motorns prestanda har fordonsindustrin idag istället börjat använda aluminium och alternativa 

gjutprocesser (Hoag & Dondlinger, 2016). Hållfastheten i materialet som används till 

cylinderhuvudet är mycket viktig. Enligt Hoag och Dondlinger förväntas huvudet inte bara hålla 

hela motorns livstid utan också för återanvändning i minst en motorrenovering. Detta innebär 

att det är extremt sällan ett CH går sönder och om det gör det kommer motorn snabbt att få 

dåligt rykte (Hoag & Dondlinger, 2016).  

Inom Scania är det vanligt att cylinderhuvudet av berörd personalen benämns som ”motorns 

hjärta”. Som tidigare nämnt nyttjar företaget främst sitt eget gjuteri för tillverkningen av 

huvudena, men även externa leverantörer förekommer. När defekter upptäcks av det egna 

gjuteriet, eller senare i processen av CHL (cylinderhuvudlinan), smälts de defekta huvudena 

ned och återvinns. Företaget har skilda benämningar för huvudets olika sidor vilka relaterar 

mycket till hur huvudet monteras i motorn, alltså vilka motorkomponenter som är anslutna till 

respektive sida.  
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De olika sidorna är: Kåpplan, Cylinderplan (Förbränningsplan), Avgasgavel, Inloppsgavel, 

plugghålssida och långsida. Cylinderhuvudet bearbetas på kåpplan, cylinderplan, 

inloppsgsavel, avgasgavel och långsidan (se Figur 5). Långsidan bearbetas dock mycket lite då 

huvudet här endast planas av så att tre uppläggningsklackar skapas. Plugghålssidan bearbetas 

inte alls och har fått sitt namn av att det på denna finns ett hål vars syfte endast är att tömma ut 

sand efter gjutprocessen. Hålet pluggas därefter igen innan det monteras i motorn. Förutom att 

plana av vissa av huvudets sidor innebär tillverkningsprocessen att flertalet hål borras samt att 

komponenter monteras och ibland bearbetas, processen beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt.  

I studien kommer fokus ligga på defekter lokaliserade på de bearbetade sidorna av 

cylinderhuvudet. Eftersom att flera av de bearbetade ytorna på huvudet är så kallade 

tätningsytor är de viktigt att de är fria från defekter, detta för att säkerställa att huvudet inte 

kommer läcka. Ett läckage från cylinderhuvudet skulle kunna resultera i motorhaveri. 

Bilderna i Figur 5 är fotograferade på ett halvfärdigt CH, ytterligare komponenter ska monteras 

innan det levereras till kund. 

 

 

Figur 5. Cylinderhuvudets bearbetade sidor (egenfotograferade bilder) 
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 Flödet och verkstadslayout 

Tabell 3 beskriver flödet överskådligt och för att tydliggöra ytterligare se illustrationen i Figur 6. 

I Tabell 3 nämns flertalet komponenter i cylinderhuvudet vilka inte har beskrivits tidigare i 

rapporten. Författarna har valt att inte gå in på detaljnivå på dessa då de inte anses relevanta 

för det koncept som ska framtas. Kolumnen ”Placering” i Tabell 3 syftar till att beskriva vilken 

sida av huvudet som är placerat ned mot rullbanan vilken används för transport mellan 

processtegen från och med OP 20 (se Figur 6). 

Tabell 3. Flödesbeskrivning 

Nr Steg  Beskrivning Placering 

     

1. OP10 - Robot lyfter på råämnen och känner av gjutämnestyp. - 

2. OP20 - Fyra stycken maskiner ingår i OP 20. OP20,1 grov-fräser cylinderplan 
och kåpplan. OP20,2 borrar bulthål och brotschar två stycken av hålen. 
OP20,3 fin-fräser cylinderplan och kåpplan och OP 20,4 grov- och fin-
fräser kortsidor och ena långsidan. 

Placeras på 
Cylinderplan 

3. Buffert- 
cell 

- Här finns två alternativ; beroende på omständigheterna bufferteras 
huvudet eller skickas vidare till nästa steg. Roboten nyttjar ett gripdon 
som greppar huvudet på ena gaveln och ena långsidan. 

- 

4. OP30 - Tre parallella maskiner som grovbearbetar/borrar diverse hål. Cylinderplan 

5. OP40 - Två parallella maskiner som gör genomgående ventilhål, borrar 
oljekanaler (in och retur) samt grovbearbetar säteslager och faser. 

Cylinderplan 

6. OP50 - Två parallella maskiner som fin-bearbetar spridarhål, säteslägen, 
vattenhål, ringspår och recessen. 

Cylinderplan 

7. OP55 - Gradas i två maskiner, en robot matar. Roboten nyttjar ett gripdon som 
greppar huvudet på ena gaveln och ena långsidan. 

- 

8. OP60 - Mellantvätt som består av tre kammare: tvätt, torkning och avkylning. Cylinderplan 

9. Buffert- 
cell 

- Här går huvudet antingen ned i buffertpallar eller rakt över till nästa 
robot där datamatrixkoden nålpräglas in i huvudet. Roboten nyttjar ett 
gripdon som greppar huvudet på ena gaveln och ena långsidan. 

- 

10. OP70 - Monteringsstation i sju steg. Processen innehåller moment så som 
med typkontroll, läckagetest, smörjning, montering av diverse 
komponenter och limning. 

Cylinderplan 

11. OP80 - Två parallella maskiner som svarvar säten och brotschar styrningarna. Cylinderplan 

12. OP90 - Ytterligare en tvättmaskin, fintvätt. Cylinderplan 

13. Hyls- 
station 

- Manuell montering av en hylsa som endast finns på få varianter av 
cylinderhuvudet. Stationen är avaktiverad för övriga typer. 

Cylinderplan 

14. OP100 - Monteringsmaskin med sju stationer. Processen innehåller typkontroll, 
monteringsmoment, läckagetester och märkning. 

Vänds i 
maskin 

15. Slut- 
kontroll 

- Utförs manuellt av operatören som synar ett huvud i taget. Kåpplan 

16. För- 
montering 

- Tre robotar som förbereder huvudet för montering i motorn. Monterar 
styrpinnar, ventiler, fjädrar, brickor, knaster och tätningar på 
cylinderhuvudet. Läser även av datamatrixkoden samt nyttjar vision för 
att kontrollera korrekt ventilmontering. 

- 

17. Packning - Manuell skanning av datamatrixkod, samt utskrift av adresslappar. - 
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Varje processtegs cykeltid beror på vilken variant av huvud som körs. Eftersom att studien inte 

ämnar gå djupare in i de olika varianterna har cykeltiderna endast redovisats i syfte att visa de 

skillnader i tid som existerar (se Tabell 4). Det finns 30 varianter av cylinderhuvuden och två 

huvudvarianter av råämne, varianterna XPI JC och OTTO är med i Tabell 4 eftersom att de 

innehar komponenter som påverkar cykeltiden. OTTO är cylinderhuvuden som används till 

gasdrivna motorer och XPI JC är cylinderhuvuden vilka används i marina motorer. I OP80 kan 

huvudet erhålla två olika typer av styrningar, vilken av dessa som monteras inverkar på 

cykeltiden. Vissa processteg har samma cykeltid oavsett produkttyp, medan det i andra 

maskiner kan finnas fyra olika. Buffertcellerna har olika cykeltid beroende på om huvudet 

kommer in till cellen, transporteras över till nästa, eller ut ur buffertcellen. Den sista 

monteringscellen har tre cykeltider eftersom att monteringen sker i tre parallella, 

sammanlänkade steg med hjälp av tre robotar. Samtliga cykeltider som redovisas är de senast 

uppdaterade från företaget. Vad som sker i samtliga processteg finns redovisat i Tabell 3 ovan.  

Tabell 4. Cykeltider Cylinderhuvudlinan 

 

 

 

 

  

Nr Processteg XPI PDE XPI JC OTTO Gråjärn Sinter 

       

1. OP10 00:43,93  

2. OP20 00:53,12  

3. Buffertcell(In/Ut/Över) 00:51,10 / 00:41,40 / 00:51,17  

4. OP30 00:58,84 00:56,22  00:58,38  

5. OP40 00:54,51 01:02,00 01:03,73 01:02,28  

6. OP50 01:05,58 01:02,14 01:08,49 01:06,18  

7. OP55 00:41,00 00:39,70   

8. OP60 00:52,28  

9. Buffertcell(In/Ut/Över) 00:40,65 / 00:39,57 / 00:40,33  

10. OP70 00:46,64  

11. OP80  00:54,33 00:40,98 

12. OP90 00:46,31  

13. Hylsstation  00:27,30  

14. OP100 00:42,11 00:41,98 00:46,00 00:44,90  

15. Slutkontroll 00:27,99  

16. Förmontering 00:48,04 / 00:54,78 / 01:00,97  
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 Spårbarhet på avdelningen 

Detaljerna erhåller sin datamatrixkod mellan OP60 och OP70 (se Figur 6) genom pinnmärkning 

(se Figur 7).  

 

Figur 7. Klartext och datamatrixkod märkt på cylinderhuvudet (egenfotograferad bild) 

Datamatrixkoderna på cylinderhuvudet har formatet: P2551568V3685T16160S104753Z3494 

och är uppbyggd enligt beskrivningen som redovisas i Tabell 5. Denna textsträng är det som 

returneras av läsaren vid avläsning av koden. Förutom detta är detaljerna även märkta med 

klartext, vilket är en endimensionell märkning bestående av siffror och bokstäver, i detta fall 

artikelnummer och datum (se Figur 7). 

Tabell 5. Innehåll datamatrixkod 

Beteckning Del av kod Beskrivning 

   

P P1234567 Artikelnummer 

V V3685 Försäljningsställe 

T  TYYDDD År och dagnummer 

S Shhmmss Timmar, minuter och sekunder 

Z Z3494 Avdelningsnummer 

   

 

När cylinderhuvudet har genomgått hela processen fram till packningsstationen är de inom kort 

redo för leverans till kund. Vid sökarbete efter defekta produkter i flödet tar personalen hänsyn 

till att det tar en viss tid från att huvudet märks till att det når packningsstationen. Detta genom 

att avläsa datamatrixkoden och jämföra den lagrade tiden mot adresslapparna på pallarna de 

packats i. Ett lager i pallen innehåller 18 stycken cylinderhuvuden och en pall har max tre lager. 

Mot kund har avdelningen förutbestämda säkerhetsnivåer på lagerstorlek för de olika artiklarna. 

Adresslapparnas innehåll redovisas i Tabell 6, den specifika informationen som presenteras i 

tabellen är slumpmässigt utvald från en pall i lagret.  
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Tabell 6. Innehåll adresslapp 

Innehåll Beskrivning 

  

A/2239671 Artikelnummer 

20170204 Datum 

7822043 Batchnummer (I siffror samt streckkod) 

003CHFVL0125A Lagerplatsadress (byggnad, pallinnehåll, färdigvarulager, lagerplats) 

CYL.HUVUD PDE D Pallinnehåll och ämnestyp 

DMCH Avdelning 

08:47 Klockslag för utleverans från montering 

36 st Antalet cylinderhuvuden i pallen 

710 kg Pallens vikt 

  

 

För att ytterligare förbättra spårbarheten i produktionsprocessen nyttjar avdelningen ett system 

kallat PUS. Förkortningen PUS står för ”process uppföljnings system” och systemet har funnits 

på fallföretaget under en lång tid. Det har använts så pass länge att företaget, när författarna 

genomförde studien, var i full färd att ta fram en uppföljare till detta. Eftersom att detta dock inte 

var färdigt att tas i drift ännu och kapitlet avser att ge en nulägesanalys presenterar detta avsnitt 

det aktuella systemet. Beskrivningen delas upp i två avsnitt, kvalitetsuppföljning och 

störningsuppföljning.  

Kvalitetsuppföljning: I PUS finns det möjlighet att ta del av statistik långt bak i tiden. Användaren 

kan bland annat söka efter statistik kopplad till en specifik defekt, orsakande avdelning och 

leverantör, detta mellan av användaren definierat tidsintervall. Uppföljningen möjliggörs genom 

den dagliga avrapporteringen av defekter som utförs av operatörer. Systemet har, för att 

förenkla inrapporteringen, förprogrammerade felkoder och beskrivningar av fel samt listor där 

artikeltyp, orsakande avdelning, leverantör med flera kan läggas in. Operatörer matar inte bara 

in defekter utan även antalet godkända detaljer. Tack vare operatörernas inrapportering kan 

systemet presentera statistik om produktionens resultat. 

Störningsuppföljning: Maskinerna på avdelningen är direkt kopplade till PUS för att förenkla 

störningsinrapporteringen för operatörerna och för att ge en korrekt bild av processens 

driftsäkerhet. Genom detta kan trender i processen upptäckas och åtgärder införas i god tid. 

När en maskin eller robot stannar loggas stopptiden i PUS, störningar kortare än 5 minuter 

registreras dock inte. Operatören kan sedan välja sin maskin och se den loggade störningen i 

en lista, här odefinierad. Operatörens uppgift är att berätta för systemet varför maskinen stod 

stilla, detta genom att välja bland de vanliga orsakerna eller genom att manuellt skriva in 

anledningen. För enklare navigation har stilleståndsorsakerna fördelats i följande grupper: 

oplanerat AU (akut underhåll), FU (förebyggande underhåll), UFO (underhåll för operatörer), 

planerat UH (underhåll), uppstart/avslut, omställning, OPE (overall production effectiveness), 

materialbrist, bemanningsbrist, hastighetsförluster, kvalitetsrelaterade förluster och odefinierad 

tid. Genom denna inrapportering kan statistik rörande avdelningens drift sammanställas i 

systemet och extraheras ur systemet vid behov. 
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 Kvalitet på avdelningen 

Detta avsnitt ämnar presentera de kvalitetskontroller som finns längs med flödet på CHL. 

Därefter läggs fokus istället på att statistiskt visa utfallet av de defekter som produktionslinan 

har. 

Kvalitetskontrollerna utförs i flera steg längs med värdekedjan. Varje operatör har ansvar för ett 

område innehållande flera maskiner (se Figur 6) och därmed även kvaliteten på detaljerna som 

dessa producerar. Kvalitetskontroller genomförs av operatören i samband med byte av verktyg 

i bearbetningsmaskinerna (förstabitskontroll) och på regelbundna tidsintervall under körningen. 

Här mäter operatören vissa dimensioner och kontrollerar huvudet visuellt. Om något skulle 

avvika från standard tas detaljen bort ur flödet och rapporteras som kassation i PUS. Detta 

utförs på olika intervall beroende på vilken maskin som körs och intervallerna är anpassade 

efter verktygslivslängder och kapabiliteten hos den specifika maskinen. 

Förutom den dagliga kontrollen utförs även operatören mer detaljerade mätningar i en 

koordinatmätmaskin samt i en ytjämnhetsmätningsmaskin på slumpvis utvalda detaljer. 

Koordinatmaskinen har ett mätprogram med flera mätpunkter och syftar till att kontrollera 

samma saker som operatören gjort manuellt, mäta ritningskravlagda mått (Q-säkring) som inte 

kan mätas manuellt samt mäta halvfärdiga mått (OP-mätning) på cylinderhuvudet. Dessa 

mätningar gäller OP20, 30, 40, 50 och 80, kontrollerna genomförs dagligen på varje skift och en 

mätning tar mellan sju minuter och en timme att fullfölja. Resultaten från mätningarna sparas i 

ett mätprotokoll men för en bättre uppföljning loggas resultatet för varje mått i ett system som 

kallas Q-stat, även kallat för kapabilitetsystem. Genom detta kan trender och avvikelser i måtten 

följas upp och åtgärder kan vidtas för att bryta trender eller eliminera avvikelser. Trenderna i de 

mått som är kopplade till kapabilitetssystemet Q-stat illustreras i så kallade styrdiagram och 

dessa skrivs dessutom ut och visas synligt för alla. Ytjämnhetsmätningarna sker även dessa på 

varje skift och genomförs med hjälp av en ytjämnhetsmätningsmaskin. Mätningar utförs på 

huvuden från OP20, 30, 40 och 50. Samtliga mätningar är fördelade över skiften utifrån 

tillgänglig personal och tid vilket innebär att förmiddagsskiften utför flest mätningar och natten 

minst. Skillnaden i tidsåtgång för dessa mätningar är relativt stor, på förmiddagen tar alla 

mätningar sju timmar jämfört med natten som endast tar tre timmar. 

Den sista kvalitetskontrollen utförs i slutkontrollen av cylinderhuvudena (se Tabell 3). Samtliga 

huvuden kontrolleras i syftet att hitta visuella defekter. Denna kontroll utförs av en operatör och 

när defekter påträffas tas de bort från banan och märks med den felkod från PUS som är 

kopplad till felet innan den läggs i en pall för återvinning. Enligt systemet ska ett huvud avsynas 

i cirka 30 sek och till sin hjälp har operatören en fixtur där huvudet enkelt kan roteras för att 

möjliggöra kontroll. För att lättare synliggöra defekter finns en god belysning över 

avsyningsplatsen, instruktioner för vilka områden på huvudet som ska avsynas och en digital 

skärm med ytterligare stödinstruktioner. För att säkerställa att avsynaren inte missar defekta 

detaljer får avsynaren inte under några omständigheter störas vid kontrollen, detta har även 

förbättrats genom att skärma av mot de truckgångar och lager som omgiver avsyningsplatsen 

på ena sidan.   
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Nedan presenteras kassationsdata från avdelningen hämtade ur PUS och andra källor för att 

demonstrera proportionerna av olika fel-typer och för att skapa en bild av vilka effekter ett 

automatiserat inspektionssystem skulle kunna ha på kvaliteten ut till kund. Om inget annat 

anges härrör samtliga presenterade data från perioden 2016-07-04 till och med 2017-02-04.  

I Figur 8 redovisas de vanligaste defekterna som förekommer på nya cylinderhuvudlinan. 

Diagrammet visar att den mest frekvent förekommande kassorsaken är läckage men även att 

porigt gods utgör en stor andel av avdelningens defekter. 

 

Utav de ovan redovisade kassorsakerna (Figur 8) kan bara vissa av dem teoretiskt sett 

upptäckas med en vision-kamera. Det finns även ytterligare kassorsaker vilka inte var lika 

frekvent förekommande och därför inte redovisades i figuren. Författarna tog reda på vilka dessa 

var och de visuella orsakernas proportioner i förhållande till det totala antalet defekter under 

perioden redovisas i Figur 9 och Figur 10. Summerade utgör dessa visuella defekter 46 % av 

det totala antalet defekter. Orsakerna delades upp i defekter som mycket troligt kan upptäckas 

med kamera och orsaker som kanske kan upptäckas. Kassorsaker som absolut inte kan 

upptäckas med en kamera är borttagna ur diagrammen. 

 

Figur 9. Möjligt upptäckbara kassorsaker (egenproducerad bild) 

15,1%

8,1%
6,6%

4,7%
3,3% 2,2% 2,1%

0,1% 0,1%

Säkra visuella kassationer

Figur 8.  Pareto-diagram över de vanligaste kassorsakerna (egenproducerad bild) 
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Figur 10. Svårupptäckta visuella orsaker (egenproducerad bild) 

Anledningen till att fel-typerna redovisade i Figur 10 kan vara svåra att upptäcka är för att det 

beror på var skadan på huvudet inträffar och att ett, till exempel, slagmärke får en glansig yta 

vilket kan medföra svårigheter vid feldetektering. 

I Figur 11 och Figur 12 redovisas statistik på defekter som upptäckts efter kvalitetskontrollen på 

CHL, således av kunden, dessa refereras som E-Qualitys internt inom företaget. Grundorsaken 

till felen i Figur 11 härstammar från olika avdelningar, DMCH (CHL), DMFP (Gjuteri) och DMF 

(Gjuteriet övergripande). I Figur 12 redovisas fördelningen mellan visuellt upptäckbara och inte 

upptäckbara defekter i form av dess respektive proportioner utifrån det totala antalet E-Qualitys. 

 

Figur 11. E-Qualitys fördelning (egenproducerad bild) 

16,9%

4,2%

0,1%

Läck Skadad yta vid transport Slagmärke

Osäkra visuella orsaker

48,4%

41,9%

9,7%

DMCH DMFP DMF

Fördelning E-Qualitys nya cylinderhuvud
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Figur 12. Andel upptäckbara defekter E-Quality (egenproducerad bild) 

De kassorsaker som härrör till stapeln vid namn ”Vision-detekterbara defekter” i Figur 12 är: 

Porer i godset, godsfattiga CH, gjutskägg, övriga gjutfel och slagmärken. För att illustrera vilka 

ytor dessa E-Qualitys har varit lokaliserade på presenteras nedan fördelningen över sidorna i 

Figur 13. I denna figur redovisas inte defekter av typerna monteringsfel och läckage då den 

förstnämnda inte rör yt-defekter och den andra kan vara problematisk att särskilja en specifik 

sida på. 

 

Figur 13. Fördelning defekter över ytor E-Qualitys 

  

38,7%

61,3%

Vision-detekterbara Ej vision-detekterbara

Fördelning E-Qualitys

14,3%

28,6%

50,0%

7,1%

Kåpplan Cylinderplan Inloppsgavel Avgasgavel

Fördelning visuella E-Qualitys



35 

 

För att ta reda på var på cylinderhuvudet defekter vanligtvis uppkommer har författarna samlat 

in statistik från gjuteriet samt från kasserade pallar vilka genomsökts manuellt. Majoriteten av 

de detekterbara defekterna är gjutdefekter från det egna gjuteriet och externa leverantörer av 

gjutgodset.  Figur 14 illustrerar placeringen på gjutdefekter från det egna gjuteriet och Figur 15 

resultatet av genomsökningen av pallarna (4 st. med ca 54 huvuden i varje pall). 

 

Figur 14. Gjutdefekter eget gjuteri (egenproducerad bild) 

 

Figur 15. Resultat genomsökning av kassations-pallar (egenproducerad bild)  
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4.3 Visionsystem på Scania  

I detta avsnitt presenteras den data som är insamlad angående de befintliga visionsystem som 

finns på Scania, detta innefattar visionsystem på DM (dieselmotor) och fabriken i Brasilien. De 

visionsystem som är mest relevanta för konceptet förklaras mer djupgående. Syftet är att ta 

reda på vad som är bra och mindre bra med de olika systemen och här gjordes egna 

observationer av systemen i drift, intervjuer med personer som medverkat i framtagningen av 

systemen samt intervjuer med operatörerna som ser över systemen i det dagliga arbetet. 

 Bakgrundsfakta och översikt 

Kapitlet nedan baseras delvis på en intervju med en kvalitetstekniker på Scania. Respondenten 

är anställd på DM:s avdelning för kvalitet (DMQ) och arbetar med att ta fram lösningar för att 

undvika att defekta produkter levereras till kund. Respondenten har insyn i de studerade 

visionsystemen på Scania och har varit med vid framtagning och installation av dessa. En 

sammanställning av systemen som används på DM och i Brasilien presenteras i Tabell 7.  

Systeminformationen från Brasilienfabriken är hämtad från dokument erhållna via en 

processingenjör på fabriken. Avsnittet har delats upp i de ämnesområden som behandlades 

under intervjun. Vid intervjun hade författarna stöd i form av de intervjufrågor som redovisas i 

Bilaga B. 

Feedback: De befintliga visionsystem respondenten har varit med och tagit fram har genererat 

både positiv och negativ feedback. Det finns en oro hos operatörerna när det kommer till 

utbildningsnivåer och kompetens. Många upplever att de skulle behöva mer kunskap inom 

området. Det är en balansgång vid kalibreringen av systemen och det gäller att hitta rätt 

toleranser och parametrar för att systemet ska fungera korrekt. Inkörningen av systemen kan 

därför ta tid och operatörerna upplever att det är väldigt störande om systemet inte fungerar, 

särskilt om det är ett stannande system. Vidare belyser respondenten behovet av att skilja på 

feedbacken från operatörer och chefer. Många chefer är positiva till lösningarna då de ofta 

avlastar operatörerna samtidigt som chefer generellt har en mer långsiktig plan för framtiden. 

Kameror: Det finns ett stort antal olika kameror som används i visionsystemen. De kan delas 

upp i två kategorier, smart-kameror och icke smart-kameror. SICK är en vanligt förekommande 

leverantör på Scania i dessa sammanhang och de används främst för kvalitetssäkring. Frekvent 

förekommande kameror till visionsystem på Scania är vanliga area kameror samt 

industrianpassade digitalkameror vilka använder iOS, Ethernet och USB 3.0 för kommunikation 

med programvara. Dessa kameror levereras utan objektiv och i och med det är de väldigt flexibla 

eftersom valet av objektiv kan anpassas utifrån applikation.  

Mjukvara: Mjukvaran skiljer sig på alla visionsystem. Respondenten nämner att leverantörer av 

kompletta visionsystem ofta nyttjar egenutvecklad programvara. Smart-kameror har alltid 

medföljande programvaran. Kvalitetsteknikern berättar att företaget för komplexa system anlitar 

externa leverantörer för programmeringen då kompetensen för programmering inte finns 

tillgänglig inom företaget. Detta gäller exempelvis projekt med avsikt att styra en robot. 

Pågående spårbarhetsprojekt: Inom organisationen pågår ett stort projekt rörande spårbarhet 

av detaljer. Detta är tänkt att vara ett övergripande system för Scania där informationen sparas. 

I dagsläget finns dock inget system för att spara bilder och anknyta dessa till detaljen, det som 
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sparas är istället bokstäver och siffror. Att kunna spara bilder och sedan knyta dessa till en 

individ vore bra feedback för Scania i det fortsatta kvalitetsarbetet.  

Tabell 7. Översikt över befintliga visionsystem (funktion) 

Plats, avdelning Lokalisering Mätning Inspektion Identifiering 

     

Balansaxel     
System 1 x    
     

Block D12     
System 1   x  
System 2    x 

System 3 x    

     

Cylinderfoder     

System 1   x x 

System 2   x x 

     

Gamla cylinderhuvud     

System 1  x   

System 2   x  

System 3   x  

System 4    x 

     

Kamaxlar     

System 1    x 

     

Nya cylinderhuvud     

System 1    x 

System 2   x  

     

Vevaxel del 1     

System 1 x   x 

     

Vevaxel del 2     

System 1    x 

     

Vevstakar     

System 1 x    

System 2   x  

     

Cylinderhuvud Brasilien     

System 1  x   

System 2 x    

System 3    x 

System 4    x 

System 5   x x 
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 Visionsystem DM 

Detta avsnitt syftar till att gå in djupare på de system som författarna efter bakgrundsintervjun 

uppfattade som mest relevanta för fallstudien. I Tabell 8 har en sammanställning av 

intervjusvaren från operatörer och andra berörda utförts med avseende på respektive system. 

Vid intervjuerna hade författarna stöd i form av de intervjufrågor som redovisas i Bilaga C. 

Tabellen redovisar även en systembeskrivning från fabriken i Brasilien baserad på befintliga 

dokument.  

Tabell 8. Exempel på visionsystem inom Scania 

Systembeskrivningar Begränsningar Förbättringsförslag Tillförlitlighet 

INTERVJUBASERAD SAMMANSTÄLLNING 

Avläser datamatrixkod för 
kontroll av märkkvalitet. 
Kontrollerar artikelnumrets 
matchning mot maskinen. 

Dålig märkkvalitet gav i 
början i felaktiga larm. Ett 
stort märknings-område 
gjorde det svårt att 
lokalisera koden. Löstes 
med två rotationer. 

Systemet bör 
omöjliggöra mänskliga 
misstag som innebär 
att detaljer hoppar 
över datamatrix-
avläsningen. 

Systemet är bra och 
tillförlitligt. 

Fyra kameror som i maskin 
kontrollerar datamatrixkoder, 
spår, gängor och diverse hål. 
Ett annat system undersöker 
ett hål i detaljen vid slut-
kontrollen för att detektera 
interna gjutfel. Systemet är 
stannande. 

Ibland svårt att avläsa 
datamatrixkoden pga. 
märkkvalitet. Operatören 
rengör då märkspetsen för 
att lösa problemet. 

Nyttja kamera för att 
kontrollera andra saker 
i maskinen för att 
ersätta manuella 
kontroller. Systemet 
får inte bli ett störande 
moment. 

Kontrollen av hålet i 
slutkontrollen 
fungerar bra så länge 
operatören regel-
bundet kontrollerar 
funktionen med en 
masterbit. 

Avläser datamatrixkod på tre 
ställen i flödet med syftet att 
logga tiden detaljen 
passerade läsaren och öka 
spårbarheten. 

Systemet ger ingen nytta 
då det inte kan spåra vilken 
pall detaljen går ned i vilket 
resulterar i ett resurs-
slukande och leverans-
påverkande arbete. 

System som kan 
hantera halvfulla 
pallar. Knyta mätdata 
mot artiklar genom 
datamatrixkoden. Bör 
vara lätt och smidigt 
att hantera. 

Systemet är 
driftsäkert men det är 
svårt att bedöma då 
det inte är i drift i 
dagsläget. 

Flera kameror som avläser 
datamatrixkoden med syfte 
att variantsäkra eller 
kontrollera märkkvalitet. 

Få personer besitter 
tillräcklig kunskap om 
kamerorna. 

Utbilda personalen i 
hur kamerorna 
fungerar och hur de 
ska ställas in. 

Kamerorna är 
tillförlitliga. 

Kontrollerar att det finns ett 
oljehål på detaljen. Saknas 
oljehål stannas banan och 
operatören kontrollerar då 
detaljen manuellt. 

Vid implementeringen 
kunde det hända att 
systemet larmade felaktigt. 
Löstes genom optimering 
av parametrar. 

Bra om liknande 
system kunde 
kontrollera andra fel. 
Det är lätt att missa 
med manuell avsyning. 

Väldigt tillförlitligt och 
fungerar bra. 

SAMMANSTÄLLNING BASERAD PÅ BEFINTLIGA DOKUMENT 

Systemet har i uppgift att kontrollera att komponenterna är korrekt monterade. Roboten transporterar detaljen 
till en kontroll vars sidor är avskärmade från omgivningen och som är anpassad för att fotografera detaljens 
sidor. Kontrollen består av flera kameror stöttade av belysning. Detta innebär att roboten i princip placerar 
detaljen i en ”fotolåda”. För att veta vilka komponenter som är kopplade till den specifika detaljen avläses 
datamatrixkoden innan fotografering. 
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 Pågående visionprojekt 

Inom ansvarsområdet DMQ pågår ett projekt med syftet att hitta visuella defekter med hjälp av 

en mjukvara. För närvarande är projektet i teststadiet där osäkerhet finns huruvida det kommer 

fungera, även om de initiala försöken har visat positiva resultat. Författarna fann projektet 

intressant och fallföretaget uttryckte en önskan om att författarna i framtagningen av konceptet 

har detta projekt i åtanke. Således redovisas en beskrivning av projektet i detta avsnitt och 

informationen är inhämtad från projektmöten som författarna deltagit i. 

Det är en tredje part som arbetar med att ta fram mjukvaran som är självlärande och är till för 

bildanalyser, således är den redo att användas direkt vid leverans. Mjukvaran säljs genom 

licenser och för att användas behöver den kompletteras med olika tilläggsverktyg vilka 

analyserar skilda saker i bilderna. Verktygen kan till exempel användas för att lokalisera objektet 

i bilden, välja ut specifika områden av intresse och hitta defekter inom dessa områden. Att 

programmet är självlärande innebär att användaren kan ge programmet flertalet bilder på 

detaljer och därefter säga åt programmet att ”träna”. Användaren berättar innan träningen om 

detaljerna på bilderna är godkända eller inte. Genom detta kan programmet lära sig vad som är 

godkänt och vad som inte är det. Användaren kan även kalibrera hur stor grad av 

överenstämmelse som är godkänt respektive inte godkänt.  

Projektmedlemmarna har utfört tester med mjukvaran med lyckade resultat där defekter har 

kunnat lokaliseras via programmet. I och med detta har företaget gått vidare med att, via en 

extern part, koppla ihop och anpassa mjukvaran med ett användargränssnitt i syftet att göra den 

användbar i den dagliga produktionen. Projektet är mycket fokuserat på att utvärdera lösningen 

för användning inom hela företaget vilket innebär att man inte har lagt ned tid på placering av 

kameror och vad som ska fotas på specifika avdelningar och produkter.  

Under mötena har följande specifikationer framkommit: 

 Bearbetningstiden för bilderna beror av upplösningen. Hur lång tid det tar beror dock 

mycket på hårdvaran i datorn, med en bättre dator skulle bearbetningstiden kunna 

förkortas avsevärt. 

 Mjukvarans prestation beror av bildernas upplösning vilket innebär att större objekt 

kräver högre upplösning för att förtjänstfullt godkänna/avvisa detaljer. 

 En kamera ger en ”bildström”, alltså en mapp med bilder som programmet kan bearbeta. 

 Programmet kan hantera följande filtyper: JPEG, JPG, TIFF, PNG, BMP. 

 Efter behandling av bilderna sparar programmet ut dem i en av användaren utvald mapp. 

 När en defekt hittas är programmet tänkt att sända ut en signal så att produktionen kan 

stoppas och operatören kan ta hand om detaljen. 

 Ett förslag kom upp att användargränssnittet skulle kunna sortera ut bra och dåliga 

bilder. 

 Ett test har utförts på cylinderhuvudet med mjukvaran. Där nyttjades en industri kamera 

tillsammans med tre lampor för belysning av cylinderhuvudet. I testet fotograferades 

kåpplanet ovanifrån på rullbanan. Detta test visade att mjukvaran kunde identifiera 

defekta produkter. 
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4.4 Omvärldsanalys 

I detta kapitel presenteras sammanfattningar av de intervjuer författarna utfört på företag som 

arbetar med att ta fram industrianpassade visionsystem. Syftet med omvärldsanalysen är att få 

ett bredare perspektiv angående visionsystem, detta genom att undersöka olika typer av 

lösningar som finns tillgängliga ute på marknaden. Som stöd vid intervjuerna hade författarna 

de intervjufrågor som presenteras i Bilaga A. Innan intervjuerna fick respondenterna ta del av 

den korta beskrivningen av fallstudien även den redovisad i Bilaga A. Genom detta fick de 

möjligheten att förbereda sig och ta fram relevant information inför intervjun. 

 COGNEX 

Författarna har genomfört en intervju med en applikationsingenjör på COGNEX i Västerås, 

respondenten har arbetat med visionsystem i över 18 år. Företaget säljer färdiga samt 

anpassade visionsystem till industrier världen över. Respondenten framhäver två typer av 

visionsystem som skulle kunna fungera för den typen av applikation som författarna i fallstudien 

arbetar med att ta fram, han nämner 3D skanning eller diskreta bilder som adekvata system. 

Visionsystem, 3D-skanning: Den här typen av system handlar om att utföra en 3D skanning 

över en yta och skanningen resulterar i en projicerad 3D-bild av objektet. Produkten som 

respondenten rekommenderar kallas för ”Displacement Sensor” och består av en kamera och 

en laser. Vidare förklarar respondenten att ytan mäts med denna sensor/kamera i x,y och z-led 

vilket gör att den kan upptäcka minsta upphöjning eller nedsänkning i detaljen. Noggrannheten 

i systemet beror på valet av upplösning. 10–20 µm är den minsta dimensionen som systemet 

kan detektera. Skanningen behöver dock begränsas i djupled annars riskerar skanningen att ta 

för lång tid. Skanningen tar från en tiondels sekund men önskas finare resultat krävs det att fler 

skanningar görs. För studiens ändamål trodde respondenten på en skanningstid på ca. 0,5 sek. 

Med denna metod är porer och limsträngar mycket enkla att identifiera förklarar respondenten, 

men han menar att slagmärken kan vara svårare att upptäcka då de ofta är grundare och har 

odefinierade kanter. Respondenten uttrycker dock att det teoretiskt sett går att hitta alla 

eventuella defekter i form av slagmärken och porer, det handlar enbart om att ställa in 

parametrarna i programvaran optimalt för ändamålet. 

När skanningen är genomförd konverteras 3D bilden, med hjälp av en programvara, till en 2D 

representation av den skannade ytan. Den mjukvaran som COGNEX nyttjar heter ”Vision Pro” 

och används för att analysera bilden. Respondenten demonstrerar produkten med ett 3D 

skannat bromsbelägg. Eftersom att bilden är i 2D använder programmet en 16-bitars 

gråskalebild där gråskalan representerar höjden. Vilket innebär att nyansen blir ljusare närmare 

kameran. Respondenten visar att skadorna som finns på bromsbelägget syns i 2D-bilden vid 

navigering igenom de olika nivåerna i bilden. Vision Pro-mjukvaran kan själv bearbeta bilderna 

utifrån de verktyg som användaren lägger till. Respondenten utförde en demonstration av detta 

i programmet där han med hjälp av ett plan kunde mäta skillnader i volymen under och ovanför 

planet. I programmet fanns det också en funktion som skapar en profil av objektet. Detta var 

användbart för att till exempel mäta djupet på skåran som finns mitt i bromsbelägget. Profilplanet 

flyttades därefter till en defekt som syns tydligt även med denna funktion. 

Finare inskanning kräver ett mindre skanningsområde vilket innebär att flera skanningar 

behöver göras. Till exempel kan detta automatiseras genom att en robot håller i 
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kameran/skannern och flyttar den över olika områden av objektet förklarar respondenten. Vidare 

förklarar respondenten att ingen kalibrering av ett 3D-skanningsystem krävs. Systemet behöver 

däremot kompletteras med en datamatrixläsare och en programvara för bearbetning av 

bilderna. 

Visionsystem, diskreta bilder: Den andra lösningen som respondenten nämner är den mer 

vanligt förekommande. Detta system nyttjar en kamera för fotografering av olika ytor på en detalj 

och en programvara analyserar sedan bilderna och identifierar olika typer av defekter på 

detaljen. Detta system är bra och enkelt att genomföra för analys och identifiering av porer men 

slagmärken är svårare förklarar respondenten. De diskreta bilderna kräver en optimal 

ljussättning för att de sökta defekterna ska synas. Vid ljussättning nämner respondenten att 

desto mer monokromt ljuset är, desto bättre är det för bildkvaliteten. Vitt ljus är det minst 

optimala. Respondenten nämner också att vid avläsning av nålpräglade koder är färgen på 

ljuset inte avgörande, istället är det viktigt med riktningen på ljuset för att ge en bra avläsning. 

Spårbarhet: Spårbarheten är ett trivialt projekt som enligt respondenten inte har något med 

visionsystemen att göra. Uttryckligen tolkar respondenten lösningen för spårbarhet som ett 

mycket simpelt arbete att genomföra. Enklast är det att lägga in sifferkombinationen som 

datamatrixavläsaren vidarebefordrar till systemet som namn på filerna. Således startas 

fotosekvensen med att datamatrixkameran läser av koden och därefter lagrar den avlästa 

informationen. Andra kameror fotar ytor av intresse och bilderna namnges utifrån den avlästa 

informationen, slutligen stoppas sekvensen när fotograferingen är färdig.  

Manuell inspektion kontra visionsystem: Avslutningsvis förs en liten diskussion om hur vision 

skulle kunna ersätta mänsklig inspektion. Respondenten menar att visionsystem har en fördel 

eftersom att de är konsekventa i sina metoder. Däremot kan den mänskliga intuitionen vid 

inspektioner inte ersättas med visionsystem.  

 SICK 

Författarna har genomfört en intervju med en applikationsingenjör med över 20 års erfarenhet 

på företaget SICK. Företaget specialiserar sig på visionsystem och har ett utvecklingscenter i 

Linköping och produktion i Tyskland. I intervjun diskuterades ett system för den typ av 

applikation författarna arbetar med att ta fram. 

Visionsystem, 3D-skanning: Respondenten rekommenderar en produkt kallad ”Ranger” för att 

lokalisera de defekter som fallföretaget behöver hjälp med att hitta. Respondenten menar att 

små porer är svåra att hitta med 2D-kameror. Kameran Ranger består av två separata delar, en 

laser och en kamera, och dessa behöver vinklas korrekt i förhållande till varandra och objektet 

för en bra skanning. I vårat fall behöver vinkeln vara ganska flack för att få en tillräckligt hög 

upplösning för att detektera porer. Systemet mäter µm i djupled (z-led) exakt hur djupt 

skanningen går bestäms dock av flera faktorer som exempelvis: utrustning, kameravinkel och 

objektiv. Systemet fungerar lite som en skiktröntgen och kommunicerar via ethernet. Kameran 

kan fotografera flera olika typer av bilder: 3D, 2D- gråskalebilder och scatterbilder (avgör 

ljusigenomsläpp). Det är även möjligt att lägga in kodläsning i vision mjukvaran som gör att 

gråskalebilden kan bearbetas att läsa datamatrixkoden, detta skulle dock kräva en 

tredjepartsutvecklad mjukvara. Respondenten rekommenderar ett svenskt företag vid namn 

Halcon för detta ändamål. 3D-kameran kan även mäta dimensioner med en mycket hög 

noggrannhet (µm). 
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3D skanningen kan enligt respondenten upptäcka alla typer av yt-defekter samt visuella defekter 

(med hjälp av gråskalebilden). Inställningen av kameran är dock ett tuffare jobb och 

respondenten berättar att de på företaget har gått på en tredagarskurs för att lära sig detta. 

Bilden behandlas då i en vision mjukvara där verktyg läggs till för att utvärdera bilden. Det är till 

exempel möjligt att via mjukvaran spara inspektionsresultaten. Hur lång tid en yta tar att skanna 

beror på hur bra upplösning defekterna kräver för att bli upptäckta. I det långsammaste fallet 

pratar respondenten om 5 sekunders skanningstid på detaljer som cylinderhuvuden. För att 

hjälpa kameran med skanningen och hastigheten på denna använder man vanligen pulsgivare. 

Skanningen har egen belysning men för gråskalebilden kan det behövas en extra källa för 

belysning av objektet. Respondenten påstår att 3D-kameran inte har några problem att hitta 

slagmärken. Jämfört med en 2D-kamera är den stora nackdelen med kameran att den kräver 

rörelse för att skanna ytan. Detta kan dock lösas med hjälp av till exempel en robot.  

Manuell inspektion kontra visionsystem Respondenten menar att det är förvånande hur lite 

vision lösningar som används i fordonsindustrin och att de absolut kan ersätta mänskliga 

avsynare. Respondenten upplever att vision nyttjas oftare utomlands, till exempel i Tyskland. 

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att visionsystemet endast gör vad det är 

programmerat att göra vilket innebär att det inte kan upptäcka nya defekter. I framtiden kan 

även detta eventuellt lösas med hjälp av självlärande system. 
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5 RESULTAT 

Följande avsnitt syftar till att framta ett förslag på lösning till fallföretaget. Detta genom att 

analysera respektive frågeställning för att skapa en bred bild av de faktorer som spelar in. I 

analysen har författarna även valt att belysa konceptet ur ett mer generellt perspektiv. 

5.1 Analys 

I detta kapitel analyseras alla faktorer som på något vis påverkar konceptets ändamålsenlighet. 

Initialt analyseras delfrågorna då de utgör grunden för huvudfrågeställningen.  

 Delfrågeställning 1 – Spårbarhetsfaktorer 

I detta avsnitt analyseras begreppet spårbarhet utifrån både ett teoretiskt samt ett empiriskt 

perspektiv i syfte att belysa grundläggande spårbarhetsfaktorer som bör tas i hänsyn vid 

framtagning av konceptet.  

Vilka spårbarhetsfaktorer är viktiga att ha i åtanke vid framtagning av konceptet? 

I kvalitetsarbetet spelar spårbarheten en avgörande roll, att kunna spåra defekter som inträffat 

bakåt i tiden igenom värdekedjan är en vital del i detta arbete (Moe, 1998). Kraven på graden 

av spårbarhet inom stora organisationer är mycket beroende på den typ av bransch som 

organisationen verkar i (Swedish Standards Institute, 2015). Scania är ett tillverkande företag 

inom fordonsindustrin, kanske den mest konkurrensutsatta marknaden i världen, vilket i sin tur 

ställer ett ytterst högt krav på spårbarheten inom organisationen. 

Cheng och Simons (1994) diskuterar problemområden som finns inom tillverkande industrin och 

framhäver komplexitet och osäkerheter som två huvudsakliga faktorer. Cheng och Simmons 

(1994) yttrar sig vidare angående detta då de påstår att dessa problemfaktorer grundar sig i att 

det planerade utfallet väldigt sällan stämmer överens med det verkliga utfallet och för att 

motverka detta nyttjar företag metoder som prognoser och prestandamätningar. Scania CV AB 

är ett företag som i hög grad baserar sin produktionsvolym utifrån olika prognoser. De utför 

också olika mätningar i produktionsprocessen som exempelvis avrapporteringar av defekter, 

maskinstillestånd och kapabilitetsmätningar. Dessa metoder är i starkt beroende av den 

kvalitativa spårbarhetsinformationen som förekommer i tillverkningsprocesser (Cheng & 

Simons, 1994).   

Cheng och Simons (1994) tar upp tre olika typer av spårbarhet som återfinns inom den 

tillverkande industrin, nämligen: statusspårbarhet, prestationsspårbarhet och målspårbarhet. 

De typer av spårbarhet som Scania nyttjar är statusspårbarheten och prestationsspårbarhet. 

Enligt Cheng och Simons (1994) handlar statusspårbarhet om att spårbarhetssystemet ska ge 

regelbunden feedback angående de informationstyper som tillverkningsprocessen använder sig 

av. Informationen kan exempelvis bestå av följande olika typer: batch-storlekar, 

produktionstider, buffertstorlekar, tillgängliga maskiner och utnyttjandegrad. 

Prestationsspårbarhet handlar om systemets förmåga att tillhandahålla regelbunden feedback 

angående processens verkliga utfall i förhållande till det planerade utfallet (Cheng & Simons, 

1994). 
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Statusspårbarheten på DM blir tillgänglig då det sker en batch-produktion av 

motorkomponenterna: cylinderfoder, cylinderhuvuden, kamaxlar, vevstakar, vevaxlar och 

motorblock. Den dagliga kvoten på antal producerade enheter ligger på cirka 1000 stycken per 

dag (gäller för nya cylinderhuvudlinan). Dessa motorkomponenter präglas med två olika 

metoder: nålprägling eller laserprägling och resulterar i en klartext och en datamatrixkod. Detta 

är enligt Titus (2004) ett adekvat sätt för att kontrollera en produktionsprocess. En klartext är en 

endimensionell märkning bestående av siffror och bokstäver och kräver mycket plats, medan 

en datamatrixkod är en tvådimensionell kod där information lagras vertikalt och horisontellt. Med 

en datamatrixkod är det möjligt att lagra upp till 7000 numeriska tecken på en mycket liten yta 

(Rooks, 2002). Enligt Moe (1998) är datamatrixkodsprägling en ansenlig metod för 

produktspårbarhet och enligt (Bordel Sánchez et al. 2015) motverkar datamatrixkoden den 

mänskliga faktorn under sökarbetet. Den datamatrixkod som präglas på cylinderhuvudet 

innehåller spårbarhetsinformation som till exempel artikelnummer, år, dagnummer, timmar, 

minuter och sekunder. 

Spårning av detaljer på CHL blir särskilt relevant när cylinderhuvudet på något sätt avviker från 

det ändamål det är avsett för och därmed kasseras. Spårning kan ske i olika faser i 

tillverkningskedjan genom informationen som erhålls från datamatrixkoden eller klartexten som 

återfinns på alla motorkomponenter. Datamatrixkoden och klartexten möjliggör för spårning 

bakåt i tiden på följande vis: till den avdelning eller det kostnadsställe detaljen tillhör, vart i 

tillverkningsprocessen avvikelsen inträffade (genom tidsmärkningen) eller den pall den 

ursprungligen kom ifrån (genom artikelnummer och tidsmärkning). De 

datamatrixkodavläsningar som sker med visionsystemen på avdelningen syftar enbart till att 

variantsäkra och kontrollera kvaliteten på märkningarna. I dagsläget sker spårningen av 

detaljerna manuellt. För att spåra detaljer till pallar nyttjar operatören en tidsmärkning som går 

att avläsa från klartexten eller datamatrixkoden på cylinderhuvudet och jämför den erhållna tiden 

med en annan tidsmärkning som återfinns på pallens adresslapp. I tillverkningsprocessen tar 

det en viss tid från att cylinderhuvudet märks tills dess att den packas ner i pallen, vilket 

operatören måsta ta i hänsyn till vid spårning. Denna tid är dock baserad på att produktionslinan 

producerar med full kapacitet vilket skapar en osäkerhetsfaktor under spårningsarbetet. På CHL 

finns det förutbestämda säkerhetsnivåer (ett visst antal dagar) på lagerstorlek för de olika 

varianterna. Dessa dagar ger en indikation på omfattningen av sökarbetet om en defekt skulle 

nå ut till kunden som är motorkomponentmonteringen i detta fall.  

Prestationsspårbarheten möjliggörs genom att avdelningarna avrapporterar defekter och 

maskinstillestånd till det interna systemet PUS. Vidare utförs även kapabilitetsmätningar i 

tillverkningsprocesserna. Inrapporteringarna och mätningarna utgör faktorer som på något vis 

påverkar det planerade utfallet av leveranser till kund. De olika typer av maskinstillestånd som 

rapporteras in i PUS på cylinderhuvudlinan förekommer i form av: planerat underhåll, 

förebyggande underhåll, uppstart/avslut av batch, omställning till nytt jobb, OPE, brist på 

material, bemanningsbrist, hastighetsförluster, kvalitetsrelaterade förluster, kvalitetsförluster 

samt odefinierad tid (även kallad övrig tid, som exempelvis när en oväntad störning i 

produktionen sker och denna inte har blivit specificerad av operatören). Detta system stämmer 

in på Bordel Sánchez et al. (2015) beskrivning av ett spårbarhetssystem. Sánchez menar att ett 

spårbarhetssystem ska återge information som: kassationer, utnyttjande av verktyg och arbete 

samt körda maskintimmar och stopptider. Avdelningen kan utifrån denna information bilda sig 

en övergriplig uppfattning om vilket maskinstillestånd som de ska fokusera sina resurser på. Det 
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kan exempelvis röra frågan angående bemanningsbristen på avdelningen och det kan då 

handla om frågor som trivsel eller stress på arbetsplatsen.  

Kvalitetsbrister som rapporteras in i PUS på cylinderhuvudlinan delas in i större kategorier som 

exempelvis: läckage, porigt gods, övrigt gjutfel, trasig skärhållare, verktygsbrott, felmonterad i 

automat, godsfattig, felbearbetad, skadad yta vid transport och felinställt verktyg (dessa 

sammanfattar de 10 vanligaste kassaktionsorsakerna på CHL). Genom denna information kan 

grundkällan till kvalitetsbristen spåras, exempelvis kan de fel som är relaterade till gjutningar 

spåras till gjuteriet. Detta möjliggör för företaget att kunna fokusera sina resurser i form av 

pengar och kompetens i ”rätt riktning”. Kapabilitetsmätningar på cylinderhuvudlinan sker i form 

av att olika geometriska mätningar utförs på cylinderhuvudet och det erhållna resultatet 

registreras i kapabilitetssystemet. I systemet finns det utsatta toleransgränser och systemets 

huvudsakliga syfte är att indikera på mått som avviker från det utsatta toleransområdet. 

Systemet har även funktionen att genom styrdiagram illustrera sammanställningar av 

mätningarna för en längre tidsperiod. Genom styrdiagrammet går det sedan att avläsa trender. 

Exempelvis kan en trend indikera på att vissa mått under en tidsperiod har hamnat väldigt nära 

det maximalt eller minimalt tillåtna måttet (toleransgränsen) och vissa mått kan till och med 

hamnat utanför toleransgränsen. Genom detta kan det aktuella måttet sedan spåras till en 

specifik del på cylinderhuvudet och vidare till den operation i CHL där detta mått har erhållits. 

Därmed kan fel åtgärdas eller förebyggas på avdelningen genom spårning.  

De datamatrixkodsavläsningar samt klartextsavläsningar som utförs i dagsläget på DM görs 

enbart i syfte att variantsäkra, kontrollera typ av detalj, kontrollera dubbelmärkningar, kontrollera 

kvalitet på märkningen och kontrollera att det överhuvudtaget finns en märkning på detaljen. 

Det finns ett behov i det fortsatta kvalitetsarbetet på Scania att spara 2D- eller 3D-bilder, 

information från datamatrixkodsavläsningar, mätvärden i form av yt-mätningar och geometriska 

mätningar och sedan anknyta dessa till individmärkningarna som finns på detaljerna. De 

problem som finns i dagsläget gällande spårning av komponenter är relaterade till sökarbetet. 

När en defekt upptäcks vid ett senare skede i värdekedjan betyder det allt som oftast att det 

finns fler oupptäckta defekter i batcherna. Eftersom visionsystemen som i dagsläget återfinns 

på DM inte möjliggör för sökning genom 2D- eller 3D-bilder, samt att sökarbetet sker manuellt, 

uppstår det följaktligen problem när pallar behövs brytas upp för att leta efter dessa defekter. 

Detta tar onödiga resurser från avdelningarna vilket ofta resulterar i leveransförseningar. 

Ytterligare risker som uppstår i samband med sökarbetet är att det är lätt att blanda ihop artiklar 

eller att skada artiklar som finns i pallarna. 
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 Delfrågeställning 2 – Kvalitet ut till kund 

Avsnittet nedan behandlar kvaliteten och de kvalitetsavvikelser som förekommer på 

cylinderhuvudlinan. Initialt behandlas vikten av att förbättra kvalitetssäkringen både generellt 

och för cylinderhuvudlinan på Scania. Därefter analyseras insamlad empiri kopplad till teori i 

syfte att skapa en grund för hur kvaliteten ut till kund kan förbättras i och med konceptet. 

Hur kan konceptet förbättra kvaliteten ut till den interna och externa kunden?  

När en kund köper en vara eller en tjänst har begreppet kvalitet alltid varit något som är väldigt 

viktigt. Därför har företag som satsat mycket på kvalitet erhållit större marknadsandelar än 

konkurrenter som inte gjort detta (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt Bergman & Klefsjö (2012) 

handlar kvalitetssäkring om att säkerställa att kvaliteten blir korrekt igenom alla steg i hela 

processen. I fallföretaget genomför operatörerna kvalitetskontroller på slumpvis utvalda 

huvuden i samband med driften av de maskiner operatören ansvarar för. En hundraprocentig 

kvalitetskontroll utförs genom manuell avsyning och denna kompletteras periodvis med 

mätningar i en koordinatmätmaskin. De manuella kontrollerna har, precis som Matthiasen et al. 

(2006) framhåller i sin artikel, många brister som till exempel att de resulterar i slarv och 

utmattning hos kontrollanten. Dessa resulterar i att defekta detaljer oavsiktligt levereras till både 

interna och externa kunder vilket påverkar den externa och interna kvaliteten definierad av 

Bergman & Klefsjö (2012). Betydelsen av att inte leverera defekta produkter till kund blir ännu 

mer distinkt med skräckexemplet där Toyota kallade tillbaka 10 miljoner fordon och betalade 

fem miljarder USD för bristande kvalitet på golvmattan och gaspedalen. Precis som 

cylinderhuvudet var pedalen en komponent i en produkt med många delar och med detta 

perspektiv är det lätt att förstå hur viktigt arbetet med kvalitetssäkring är. 

För att arbeta med att förbättra den manuella kontrollen och kvaliteten ut till kund har Scania 

tagit fram hjälpmedel i form av digitala och analoga dokument placerade vid den manuella 

avsyningsstationen. En ytterligare säkerhetsåtgärd för att förhindra att defekter missas i 

avsyningen är att Scania har infört regeln att avsynaren inte får störas under arbetet. 

Kvalitetskontrollerna i koordinatmätmaskinen är en tidskrävande uppgift för operatören där en 

komplett säkring av kvaliteten på avdelningen kan ta upp till sju timmar. Detta beror på att 

kontrollerna även sker på halvfärdiga huvuden från OP20, -30, -40 och -50. Enligt Bergman & 

Klefsjö (2012) är det viktigt att sträva efter att hitta kvalitetsbrister hos produkter så tidigt som 

möjligt vilket även kan kopplas till produktionsprocessen. Det kostar pengar och sliter på 

utrustningen att producera produkter och då är det inte önskvärt att bearbeta defekta produkter 

i onödan. Kontrollen av de halvfärdiga bitarna kan relateras till denna strävan.  

Bergman & Klefsjö (2012) anser att det är viktigt att basera beslut på fakta och att ha ett 

statistiskt synsätt för att framgångsrikt arbeta med kvalitetsutveckling. Med detta i åtanke har 

författarna i fallstudien lagt ned mycket tid på att samla data rörande de kvalitetsavvikelser som 

finns på den studerade avdelningen. Nästkommande stycken och fortsättningen på detta stycke 

syftar till att analysera dessa data. Statistiken från fallföretaget som författarna redovisar i Figur 

11 och Figur 12 rörande E-Qualitys avser defekter upptäckta av den interna kunden. Dessa 

borde aldrig tagit sig igenom den manuella kvalitetskontrollen men missades troligen på grund 

av den, med manuella kontroller associerade, bristfälliga precisionen (Fernandez et al. 1993). 

Utav de defekter som upptäckts av kund kan 42 % spåras tillbaka till företagets eget gjuteri och 

48 % av defekterna kan kopplas direkt till avdelningens tillverkningsprocess.  
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Den manuella kontrollen på avdelningen är främst en visuell kontroll av de bearbetade ytorna 

på cylinderhuvudet. Gabacz & Giesko (2016) menar att upptäckandet av olika yt- och 

formdefekter är en av de vanligaste kontrollerna vilka utförs på mer tekniskt komplicerade 

produkter inom bilindustrin. Den insamlade informationen visar att 46 % av kassationer 

rapporterade i PUS utgörs av visuella yt-defekter som skulle kunna upptäckas med hjälp av ett 

kamerasystem och programvara. De typer av defekter som klassas under denna kategori är 

diverse gjutdefekter, slagmärken, transportskador, verktygsbrott och missad limning. 

Leverantören COGNEX uttryckte en tveksamhet huruvida ett visionsystem skulle kunna 

upptäcka slagmärken på cylinderhuvudet. Detta då denna typ av yt-defekt sällan går djupt ned 

i materialet och ofta kännetecknas av odefinierade kanter. Samtidigt ansåg leverantören SICK 

att detektering av denna felorsak inte var något problem för deras produkt. Båda parter var 

dessutom eniga om att gjutrelaterade fel är möjliga att upptäcka. Då gjutdefekter utgör en stor 

andel (74 %) av de visuellt upptäckbara defekterna på cylinderhuvudavdelningen och 

slagmärken endast utgör 0,1 % av det totala antalet defekter skulle en vision baserad lösning 

fortfarande innebära en markant förbättring av produktionsprocessen. Detta med reservationen 

att resterande defekter som inte är yt-defekter ändå kommer att behöva avsynas manuellt vilket 

innebär att visionsystemet kommer agera stöd till avsynaren.  

Vid utformningen av metoder för kvalitetskontroll inom industrin är en av mest utpräglade 

uppgifterna inspektionen av metalldelar (Fernandez et al. 1993). I studierna genomförda av Liu 

et al (2016) och Gabacz & Giesko nyttjades flertalet kameror för att utvärdera diverse 

metalldetaljer. Detta kan även bli nödvändigt i cylinderhuvudets fall då informationen redovisad 

i Figur 14 visar att upptäckta yt-defekter på huvudet är fördelade över alla bearbetade ytor 

(cylinderplan, kåpplan, inloppsgavel och avgasgavel). Då respektive långsidor inte har lika 

hårda krav på sig finns det ingen anledning att gå djupare in på dessa. Proportionsmässigt skiljer 

de bearbetade sidorna sig åt där flest defekter inträffar på kåpplan (46,6 %), 29,3 % på 

cylinderplan, 17,2 % på avgasgavel och 6,9 % på inloppsgaveln. Dessa siffror är baserade på 

ett stickprov utfört i fyra kassationspallar (se Figur 15). De flesta av de visuella defekterna är 

gjutrelaterade, något som blir tydligt i Figur 9 där de möjligt upptäckbara kassorsakerna 

redovisas. Procenttalen ovan stöttas även av insamlade kassationsdata från företagets eget 

gjuteri där 40,2 % av defekterna inträffar på kåpplan, 15,8 % på cylinderplan, 11,2 % på 

avgasgaveln och 11,1 % på inloppsgaveln (se Figur 14). Figur 15 indikerar dessutom att det i 

slutkontrollen är mer vanligt att missa defekter på inloppsgaveln, vilken är den sida med minst 

defekter enligt Figur 14 och 15. 

De visuellt upptäckbara defekterna redovisade i avsnittet utgör 46 % av det totala antalet 

defekter, vilket insinuerar att ett enklare sätt att detektera dessa skulle underlätta för de 

anställda och samtidigt förbättra kvalitetssäkringen på avdelningen. Detta genom att få bort lite 

av den mänskliga faktorn ur den manuella avsyningen som fallföretaget nyttjar. Gabarcz & 

Giesko (2016) menar att de ökande kvalitetskraven utgör ett stort skäl till att tillämpa automation 

i kvalitetskontroller och att visionsystem är ett självskrivet alternativ med hög noggrannhet för 

ändamålet. 
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 Delfrågeställning 3 – Implementering av konceptet i produktionslinan 

I detta avsnitt analyseras materialflödet på cylinderhuvudlinan i syfte att finna lämpliga platser i 

produktionslinan där konceptet skulle kunna placeras. Vidare behandlas även andra viktiga 

faktorer relaterade till implementering av konceptet. Detta avsnitt är enbart baserat på insamlad 

empiri utifrån nulägesbeskrivningen som gjorts på fallföretaget. 

Vilka faktorer bör tas i åtanke vid implementering av konceptet på en produktionslina? 

På Scania i Södertälje förekommer det två stycken produktionslinor för tillverkning av 

cylinderhuvuden och båda dessa återfinns på DM (nya och gamla cylinderhuvudlinan). Den nya 

produktionslinan för cylinderhuvuden byggdes i syfte att på sikt ersätta den gamla 

cylinderhuvudlinan och är därmed en mer effektiv produktionsprocess med bättre 

flödesutformning, mindre antal riggar, en större kapacitet samt anpassad för en bredare 

variantflora. Därav ligger fokus i detta arbete på att analysera den nya cylinderhuvudlinan.  

På nya cylinderhuvudlinan bedrivs en batch-produktion av cylinderhuvuden där maskinerna 

rullar under hela dygnet (måndag till fredag). Cylinderhuvudet förekommer i 30 olika varianter 

och produktionslinan har en kapacitet samt en efterfrågan från kunderna (R&D, reservdelslagret 

samt motormonteringen) att producera cirka 1 000 cylinderhuvuden om dagen. På grund av den 

höga kapaciteten vill avdelningen minimera antalet riggar per dag, vilket är anledningen till att 

avdelningen har valt att producera produkterna i större batcher. Till de olika batcherna levereras 

råämnen från Sverige (Scanias eget gjuteri) eller Tyskland, där de förekommer i två olika 

varianter: XPI (Extra high pressure injection) och PDE (Pumpe düse einheit). Anledningen att 

de förekommer i två olika varianter är för att de är anpassade till två olika insprutningssystem. 

Råämnena är även formanpassade vilket innebär att det krävs minimalt med ändamålsenlig 

bearbetning i produktionslinan för respektive CH. De olika sidorna på huvudet för både XPI och 

PDE benämns lika fast de geometriskt skiljer sig åt. Sidorna benämns: kåpplan, cylinderplan, 

inloppsgavel och avgasgavel (se Figur 5).  

Vid implementering av ett visionsystem i produktionslinan är det av värde att veta när 

cylinderhuvudet befinner sig på rullbandet, i traversen eller i en robot för att klargöra vilka sidor 

som blir tillgängliga vid olika tidpunkter i förädlingskedjan (se Figur 6). Det är också av värde att 

redovisa vilken slags förädling som har skett vid de olika produktionsstegen. Defekter på 

cylinderhuvudet som exempelvis gjutporer kan återfinnas ”inuti” materialet och blir endast 

synliga efter att materialet har bearbetats. Detta är viktigt att ha i åtanke då de sidor som skall 

fotograferas/skannas bör vara bearbetade sidor för att kunna fånga upp dessa typer av defekter. 

Vid OP10 är en robot placerad som har i uppgift att ladda huvudet i bearbetningsmaskinerna 

(OP20). Dessa maskiner grov- samt fin-bearbetar bland annat sidorna kåpplan, cylinderplan, 

avgasgavel och inloppsgavel på cylinderhuvudet. Efter att bearbetningen av de fyra sidorna är 

avklarad så förflyttas detaljen med hjälp av ett traverssystem till den första buffertcellen, som är 

indelad i två robotceller, där inladdningen av huvudet i och ur pallar samt mellan robotcellerna 

sker per automatik med en robot. Från OP20 och framåt förflyttas detaljen med cylinderplanet 

ner mot rullbandet och huvudet kommer vara placerat med cylinderplanet ner mot rullbandet 

genom hela produktionsprocessen fram till OP100.  
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Till maskinerna (OP30, OP40 och OP50) sker inladdningen av huvudet med hjälp av ett 

traverssystem. I dessa maskiner borras ventilhål och oljekanaler. Säteslager, spridarhål, 

säteslägen och ringspår bearbetas och vassa kanter fasas. Efter OP50 transporteras 

cylinderhuvudet på rullbandet fram till en cell med två gradningsmaskiner där in- samt 

urladdningen av huvudet sker med en robot (benämns som OP55). Sedan förflyttas huvudena 

på rullbandet fram till OP60 där de genomgår en tvätt, transporten igenom tvätten sker också 

på rullbandet. Efter OP60 hamnar cylinderhuvudet i den andra buffertcellen, som också består 

av två robotceller. I den andra robotcellen från vänster utav dessa (se Figur 6) sker också 

märkningen av klartexten och datamatrixkoden på cylinderhuvudet. Därefter förflyttas CH på ett 

rullband fram till OP80 där den sista bearbetningen på cylinderhuvudet sker. Här svarvas säten 

och styrningar brotschas. In- samt urladdningen sker med hjälp av en travers. Från OP80 och 

fram till OP100 transporteras huvudet på ett rullband.  

I OP100 vänds biten så att kåpplanet istället för cylinderplanet hamnar ner mot rullbandet. 

Cylinderhuvudet förflyttas med kåpplanet ner mot rullbandet ända fram till den slutliga manuella 

avsyningen, som även kallas för slutkontrollen. I slutkontrollen utför operatören en fullständig 

visuell inspektion av cylinderhuvudets alla fyra bearbetade sidor: kåpplan, cylinderplan, 

inloppsgavel och avgasgavel. De detaljer som operatören godkänner skickas vidare på 

rullbandet fram till en robotcell. Cellen består av tre stycken robotar som utför en montering av 

följande komponenter på cylinderhuvudet: styrpinnar, ventiler, fjädrar, brickor, knaster och 

tätningar. Robotarna kontrollerar också kvaliteten på datamatrixkodsmärkningen och att rätt 

ventiler är monterade på huvudet, detta med hjälp av ett visionsystem.  

Enligt Krajewski, Ritzman, Malhotra, (2013) begränsas produktionsprocesser av något som 

benämns som flaskhalsar, där en specifik resurs exempelvis begränsar hela processens 

förmåga. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) pågår det i det flesta företag ett ständigt arbete 

med att optimera produktionen kring dessa samtidigt som man arbetar för att eliminera dem. Då 

konceptet inte får utgöra en flaskhals i produktionslinan är det viktigt att konceptets cykeltid (CT) 

inte överstiger CT för den varianten av cylinderhuvudet som innehar den ”snabbaste” 

flaskhalsen. Som det framgår i Tabell 4 är flaskhalsen för XPI (CT på 1 min 5,58 sek), PDE (CT 

på 1 min 2,14 sek), XPI JC (1min 8,49 sek) och OTTO (1 min 6,18 sek). Om konceptet är tänkt 

att placeras i en robotcell, är det av intresse att redovisa cykeltiderna för robotarna, dessa ligger 

mellan 39,57 sek till 1min 0,97 sek. Beroende på vart någonstans i flödet konceptet ska placeras 

så bör dessa tider utgås ifrån. Då huvudet ligger med cylinderplanet mot rullbandet genom 

processen fram till OP100 så kan cylinderplanssidan inte fotograferas/skannas av en kamera 

när huvudet är på rullbandet fram till OP100. Däremot går resterande tre sidor (kåpplan, 

inloppsgavel och avgasgavel) att fotografera när huvudet är på rullbandet. Efter OP100 och 

framåt går det att fotografera/skanna cylinderplanssidan men det går då inte att fotografera 

kåpplanet. Det finns fem stycken olika platser i produktionslinan där det förekommer robotar 

som har i uppgift att förflytta huvudet mellan olika koordinater. Detta gör det möjligt för roboten 

att rotera huvudet så att alla sidor blir tillgängliga för fotografering/skanning.  
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 Huvudfrågeställning – Utformning av konceptet 

I detta avsnitt analyseras teori samt empiri gällande de typer av visionsystem som konceptet 

innefattar. Syftet med avsnittet är att utifrån primär samt sekundär information belysa 

visionssystemets olika funktioner, finna motsägningar mellan förespråkare för visionsystem 

samt att presentera olika möjligheter och begränsningar som ett visionsystem kan inneha. 

Vilka faktorer är viktiga att beakta vid framtagningen av ett visionbaserat koncept för 

inspektion av kritiska ytor, produktspårbarhet och framtida automation på en industriell 

produktionslina? 

Syftet med ett visionsystem är att öka kvaliteten i tillverkningsprocesserna genom att stötta eller 

ersätta manuellt arbete och manuella kvalitetskontroller (SICK IVP, 2006). Pretto, Tonello & 

Menegatti (2013) uttrycker att det finns ett behov inom den tillverkande industrin av sofistikerade 

visionsystem på grund av dess inverkan på flexibiliteten och produktivitet. Det finns ett flertal 

visionsystem på DM samt fabriken i Brasilien för olika ändamål, som exempelvis: lokalisering, 

inspektion eller identifiering av olika slags objekt. Enligt André et al (2014) tillämpas tekniken 

inte bara inom metallindustrin utan även i en mängd andra olika branscher i syfte att 

automatisera tillverkningsprocesser, öka tillverkningshastigheter, reducera 

tillverkningskostnader och förbättra produktkvaliteten.  

Chih-Singh (1983) uttryckte redan år 1983 att visionsystem är ett viktigt komplement för 

industriella mätningar som exempelvis: areor, diametrar, centorider, omkretsar och andra 

formrelaterade parametrar. I dagsläget nyttjar inga av de undersökta visionsystem på DM (som 

är presenterade i empirin) funktionen för objektmätning. Operatörerna på CHL utför istället 

regelbundna manuella mätningar vid olika mätpunkter som finns strategiskt utplacerade längs 

med produktionslinan. Dessa mätningar sker i form av olika dimensionsmätningar på huvudet, 

visuella kvalitetsinspektioner och ytjämnhetsmätningar. Koordinatmätmaskiner nyttjas också för 

mer utförliga mätningar av cylinderhuvudena. För att utföra dessa mätningar måste operatören 

transportera cylinderhuvudet till mätmaskinen och sedan tillbaka vilket ödslar värdehöjande tid. 

Manuella mätningar är enligt Jin, Du, Zhang & Hu (2011) arbetsintensiva och omständliga och 

har svårt att hålla jämn takt med det ökade kravet på industriell produktion.  

De visionsbaserade företagen COGNEX och SICK (2017) uttrycker att ett visionsystem kan 

utföra noggranna mätningar (med en noggrannhet i µm), detta gäller dock med 3D-skanning 

som metod och inte analyser utifrån 2D-bilder. Takamasu (2011) anser att noggrannheten i 

visionsmätningar med 2D bilder i många fall är medioker. Detta på grund av ogynnsamma 

faktorer som kan komma att påverka mätresultaten, som exempelvis: underdefinierade 

mättekniska standarder för kalibrering, ogynnsam belysning, miljöförhållanden, felaktigt urval av 

förstoring, linsaberration, radiala förvrängningar, sensoregenskaper och felaktiga algoritmer. 

Andra faktorer som även påverkar utfallet av mätningar kan vara hårdvarufel, mjukvarufel eller 

en felaktig kalibrering av utrustningen (Du et al, 2011). Zhen et al (2015) uttrycker dock att 

mätteknik med vision har under de senaste åren haft en enorm utveckling på grund av 

datorteknikens snabba framfart och utvecklingen inom mönsterigenkänning och bildteknik är 

faktorer som har haft en stor inverkan.  
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Du, Jin, Zhang & Hu (2011) menar att analys och behandling av bilder är ett viktigt område inom 

automatiserade processer. På DM nyttjas olika slags visionsystem i produktionslinorna, där 

systemen utifrån bilder utför analyser i syfte att vidta adekvata åtgärder. Några exempel på 

aktiviteter som visionsystemen utför på avdelningarna är att de med hjälp av industrikameror 

fotograferar datamatrixkoder, diverse ytor, gängor och hål för att sedan utifrån bildanalyserna 

larma för avvikande iakttagelser. Operatörerna nämner att de flesta system i dagsläget är 

tillförlitliga och fungerar bra men att det uppstod komplikationer vid implementeringen av 

systemen. Det krävdes en hel del efterarbete i form av parameteroptimering för att 

visionsystemen skulle fungera på ett ändamålsenligt sätt.  

Vid implementeringen av visionsystemet på en avdelning för motorkomponenter, där detaljerna 

förflyttas med hjälp av ett transportband, uppstod det problem när visionsystemet larmade fast 

det existerade hål på detaljerna. Detta löstes dock efter en optimering av parametrarna. På en 

annan avdelning uppstod det problem vid avläsning av datamatrixkoden på grund av dålig 

märkningskvalitet. För att komma runt detta problem måste operatören ibland manuellt rengöra 

märkspetsen vilket skapar extra arbete. Det faktum att systemen ofta kräver ytterligare arbete 

vid implementering är något som bekräftas av kvalitetsteknikern på DMQ. Operatörerna på en 

av avdelningarna tillägger också att få personer har tillräcklig kunskap angående 

visionsystemen och att det vore bra om fler fick utbildning i att hantera systemen. 

Pretto, Tonello & Menegatti (2013) bekräftar att objekt som är slumpmässigt utplacerade på 

transportband kan vara problematiska att lokalisera eller identifiera. Mjukvaran som fallföretaget 

arbetar med är ett exempel på en produkt som är lämpad att lokalisera visuella defekter. För en 

förbättrad användarvänlighet är produkten anpassad så att den är självlärande vilket förenklar 

parameteroptimeringen. Precis som programvaran Vision Pro som (COGNEX, 2016) nyttjade 

kan användaren i även i denna mjukvara lägga till verktyg för att utvärdera specifika områden 

på bilderna. Vanligt förekommande defekter som uppstår på metalliska ytor definieras av 

förändringar i mikrostrukturen (Fernandez et al., 1993). Ett särskilt vanligt problem i dessa 

sammanhang härstammar från ljusets interaktion med metallytan, detta eftersom ljuset kan 

reflekteras olika beroende på vart på metallytan den träffar. Följaktligen är en korrekt ljussättning 

en avgörande parameter vid inspektion med hjälp av visionsystem som utnyttjar kameror 

(Garbacz & Giesko, 2016). Detta bekräftas också av de tester utförda i projektet med 

självlärande mjukvaran där tre ljuskällor nyttjades för att belysa kåpplanet på ett förtjänstfullt 

sätt.  

I konventionella visionsystem för inspektion nyttjas oftast enbart en kamera för fotografering 

vilket även stämmer in på alla de befintliga visionsystem som finns på DM. Gabarcz & Giesko 

(2016) menar att det är fördelaktigt att använda sig av fler än en kamera. Detta för att avhjälpa 

fel som distorsion och perspektivfel. Genom att dela upp inspektionsytorna i flera delar, där fler 

kameror fotograferar dessa, kan noggrannheten för inspektionen förhöjas och risken för 

perspektivfel reduceras. Enligt det som framkommit ur projektet med den självlärande 

mjukvaran är också systemets prestanda starkt beroende av bildupplösningen, vilket ytterligare 

bekräftar Gabarcz & Giesko´s (2016) påstående om inspektionsnoggrannhet. 
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Liu et al. (2016) nämner ett exempel på ett test utfört med nio stycken kameror som 

fotograferade ytdefekter i form av slagmärken, sprickor, hack, ojämna ytor och godsfattighet på 

kugghjul. Där testet lyckades identifiera och lokalisera defekter som djupare hack, ojämna ytor 

och godsfattighet med en noggrannhet på 100 % medan defekter som repor och slagmärken 

var mer besvärliga att identifiera, där låg noggrannheten istället på 72,7 till 95,1 %. COGNEX 

(2017) bekräftar också att defekter som slagmärken kan vara svårare att detektera med vision 

eftersom de är grundare och har odefinierade kanter. Smuts och damm är också andra faktorer 

som har en hög inverkan på ett visionsystems lyckade resultat. Enligt Liu et al. (2016) kan detta 

dock avhjälpas med en korrekt algoritm där systemet lär sig att känna igen dessa faktorer och 

ignorera dem. COGNEX (2017) nämner att vid ljussättning är ett mer monokromt ljus att föredra, 

då bildkvaliteten blir betydlig bättre, och att ett vitt ljus är det minst optimala. COGNEX (2017) 

nämner också att vid avläsning av nålpräglade koder är färgen på ljuset inte avgörande, istället 

är det viktigt med riktningen på ljuset för att ge en bra avläsning.  

3D-skanning är en annan metod inom vision som har haft en stark utveckling de senaste tio 

åren. Detta inom områden som identifiering och inspektion av objekt (Aubreton, Bajard, Verney 

& Truchetet, 2013). Tekniken nyttjar en laserkälla som är utrustad med cylindrisk optik, som 

avlossar en stråle av ljus mot den yta som ska skannas. Ytan reflekterar strålen som i sin tur 

fångas upp av en visionskamera (Izquierdo, Sanchez, Ibanez & Ullate, 1999). För att strålen 

ska reflekteras korrekt är vinkeln mellan skannern och kameran viktig för precisionen och 

kvaliteten på skanningen. SICK (2017) nämner att 3D-bilden, när skanningen är genomförd, kan 

konverteras till en 2D-bild. Genom en programvara som nyttjar en gråskala är det sedan möjligt 

att identifiera ytdefekter. Enligt COGNEX och SICK (2017) har tekniken en kapacitet att 

identifiera ytdefekter i µm och att defekter som exempelvis gjutporer och slagmärken är enklare 

att identifiera med 3D-skanning i jämförelse med fotografering.   

Vidare uttrycker SICK (2017) att faktorer som objektiv, kameravinkel, utrustning samt 

skanningshastighet är avgörande parametrar för noggrannheten i skanningen. En 3D-skanning 

kräver rörelse och således krävs det extra tid för att utföra skanningen, vilket är en nackdel i 

jämförelse mot att fotografera en yta som inte kräver någon rörelse. Hur bra upplösning 

defekterna kräver för att bli upptäckta påverkar i sin tur också hastigheten i skanningen SICK 

(2017). Vidare påverkas skanningshastigheten även av avståndet mellan objekt och skanner 

COGNEX (2017). Aubreton et al. (2013) menar att en 3D-skanning kan begränsas av de optiska 

egenskaperna hos det skannade objektets yta vilket är vanligt förekommande på metalliska ytor. 

Aubreton et al. (2013) uttrycker dock att detta går att lösa med en infraröd kamera 

(värmekamera) och en laser, där laserstrålen hettar upp detaljen och kameran sedan registrerar 

värmeökningen på det område som laserstrålen träffar.  

Zhen et al, (2015) anser att dagens snabba produktionstakt kräver att visionsystemen levererar 

snabba och exakta resultat samtidigt som systemens uppbyggnad bör vara flexibel och enkel. 

Reyna, Esteve, & Martinez, (1999) listar att några av de största utmaningarna vid konstruktionen 

av ett komplett visionsystem är valet av sensorer, belysning, begränsningar för domänen, real-

tids begränsningar, kostnad och prestanda begränsningar. 
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5.2 Förslag koncept 

I följande avsnitt åsyftar författarna att presentera förslag till koncept för kvalitetssäkring och 

produktspårbarhet. Detta görs initialt genom att summera viktiga aspekter från analysen följt av 

mer specifika förslag. 

Inom fallföretaget finns det onekligen ett problem med att defekta detaljer slinker igenom de 

manuella kvalitetskontrollerna. Detta bekräftas av den statistik på defekter upptäckta av den 

interna kunden som författarna har tagit del av. Personalen kring produktionen är medvetna om 

detta och har infört åtgärder i form av regler och hjälpmedel till avsynaren för att förbättra 

kvaliteten ut till kund. Tyvärr går det inte att helt eliminera den mänskliga faktorn som enligt 

Mattiassen et al. (2006) påverkar de manuella kontrollerna. Därför presenteras nedan ett förslag 

på koncept som skulle kunna stödja den manuella avsyningen på avdelningen. Konceptet kan 

genom att avlasta avsynaren även innebära en bättre kvalitet ut till kund då avsynaren har färre 

defekter att hålla koll på. Konceptet är dessutom tänkt att skapa en förbättrad spårbarhet på 

produkterna och genom detta förenkla kvalitetsarbetet.  

Gabarcz & Giesko (2016) menar att det finns ett behov av dedikerade visionsystem för att 

möjliggöra en effektiv automatisk kvalitetskontroll inom industrin. Visionsystem för inspektion av 

objektytor är ett område som är väl studerat. På cylinderhuvudavdelningen är 46 % av 

kassationerna visuella defekter som skulle kunna upptäckas med ett visionsystem. Utav dessa 

är en stor del (74 %) gjutdefekter som framkommer efter att huvudet bearbetats (porer, sprickor, 

gasblåsor, övriga gjutdefekter och godsfattigt råämne). Gjutdefekter kan vara lokaliserade över 

hela cylinderhuvudet vilket innebär att konceptet behöver utvärdera samtliga bearbetade sidor 

(kåpplan, cylinderplan, avgasgavel och inloppsgavel). Defekter som slagmärken och repor kan 

vara svårupptäckta via vision och författarna anser att avdelningen istället bör fokusera på att 

lokalisera främst gjutdefekter.  

Då avdelningen har en säkerhetsbuffert ut till kund behöver bilderna, för att möjliggöra 

spårbarhet på produkten, sparas med hänsyn till denna. Det som begränsar hur länge bilderna 

kan sparas är det lagringsutrymme som finns tillgängligt. Med cirka 1 000 huvuden per dag och 

fyra sidor innebär fotograferingen 4 000 bilder per dag vilket kräver mycket lagringsutrymme. 

Dessa bilder behöver vara tillgängliga för granskning av berörda i syftet att avgränsa en specifik 

defekt. Genom att efter analysen konvertera bilderna till mindre filstorlekar, som ändå har 

tillräckligt bra upplösning för att ett mänskligt öga ska kunna upptäcka defekter, kan fallföretaget 

komma runt problemet med lagringsutrymme.  

Navigeringen i databasen är en annan del av konceptets helhet som behöver behandlas. Till 

exempel skulle 12 000 bilder på tre dagar innebära väl mycket att gå igenom vid eventuella fel. 

Problemet kan delvis lösa sig själv med en kamerauppsättning liknande den som nyttjas i 

projektet med den självlärande mjukvaran. Här innebär en kamera en ”bildström”, alltså att alla 

bilder från just den kameran sparas i en egen mapp. Detta medför att fyra kameror resulterar i 

fyra mappar. Resultatet skulle enligt projektet ytterligare kunna delas upp i godkända och ej 

godkända bilder. Ett förslag från författarna är att dela upp bilderna per dag och att nyttja 

individmärkningen på bilderna för att förenkla genomsökningen. Förslagsvis genom att skapa 

ett lämpligt användargränssnitt för sökning i databasen. Författarna fick här uppfattningen av att 

det mesta är möjligt att skapa med hjälp av en duktig programmerare.  
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Individkopplingen i bilderna kan förslagsvis göras genom att namnge bilderna med 

datamatrixens innehåll. På så sätt kan avdelningen vid sökarbete avläsa koden och därefter leta 

i databasen efter ”svans och spets” för en viss defekt. Då företaget idag nyttjar 

datamatrixavläsning på cylinderhuvudet ser författarna inget problem med att göra detta 

parallellt med fotograferingen av ytorna. Idag sker avläsningen innan huvudet går in i OP70 och 

OP100 (typkontroll) samt i monteringscellen (kontroll av märkningskvalitet). Att koppla 

datamatrixkoden till de specifika bilderna kan göras med hjälp av programmering, här föreslår 

författarna att tidsintervallet för fotograferingen kan kopplas mot de fyra bilderna (om dessa 

fotograferas någorlunda samtidigt). Då märkningen erhålls en viss tid innan detaljerna går ned 

i pallen behöver hänsyn tas till detta vid sökningen vilket redan är en väl intränad rutin på 

avdelningen i dagsläget. Förbättringen i och med konceptet är att personalen, beroende på typ 

av defekt, slipper bryta upp redan packade pallar. Detta förbättrar ytterligare kvaliteten ut till 

kund då det finns en risk att huvuden blandas ihop och packas fel samt att det sparar på 

personalen ur en ergonomisk synvinkel. 

Eftersom att 3D-skanningen kräver en liten rörelse för att avläsa en yta och att det, enligt SICK 

(2017), kan ta upp till 5 sek att skanna en yta bortser författarna från denna teknik. Detta då 

lösningen troligtvis kommer påverka avdelningen på ett sådant sätt att den blir en flaskhals. 

Tekniken och området är dock något som författarna finner intressant för framtiden. Fokus ligger 

istället på ett koncept för analys av 2D-bilder, förslagsvis liknande bildbehandlingen som den 

självlärande mjukvaran utför. Denna typ av lösning kräver således minst en kamera per yta och 

flera ljuskällor för en förtjänstfull analys av ytorna. En korrekt belysning spelar enligt Gabarcz & 

Giesko (2016) en avgörande roll vid inspektion med hjälp av vision-kameror. 

Då det är nödvändigt för operatörerna att direkt interagera med konceptet oavsett vart det 

placeras föreslår författarna att personalen erhåller en noggrann genomgång av systemet i 

samband med att det tas i drift. Detta baseras på empirin där respondenter uttryckte en oro över 

den bristande kunskapen som fanns på avdelningen. Även om operatörerna inte ska ställa in 

systemet kan det vara fördelaktigt att de har en grundläggande förståelse för det. Det är även 

viktigt att implementeringen av konceptet ges den tid det behöver för att fungera korrekt. 

Tidigare erfarenheter med denna typ av system är att parameteroptimeringen kan ta tid men 

även att den är central för om systemet kommer fungera eller inte. Detta bekräftas av 

leverantörerna SICK (2017) och COGNEX (2017) samt Takamasu (2017). Falska larm om 

defekta produkter är särskilt störande för personalen när det handlar om stannande system 

vilket det föreslagna konceptet är. Det är således viktigt att systemet är tillförlitligt. 

Utmed med flödet finns det flertalet platser där olika typer av koncept skulle kunna placeras. 

Det optimala ur en kvalitetssynpunkt är att lokalisera defekterna så fort som möjligt i processen 

för att inte slösa resurser och pengar (Bergman & Klefsjö, 2012) men hänsyn måste även tas 

till andra faktorer så som: cykeltider, störningsmoment i form av smuts, spårbarhets aspekten 

och åtkomsten till sidorna på huvudet. Förslagen på koncept har delats upp med avseende på 

fotografering av ytor i robotceller eller längs med rullbanan. 
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 Konceptplats robotcell 

Detta avsnitt syftar att utvärdera möjliga placeringar av kontrollen av kritiska ytor. OP10 och den 

sista monteringscellen behandlas inte i detta avsnitt då den förstnämnda hanterar obearbetade 

huvuden och den sistnämnda utgör en flaskhals för vissa varianter av cylinderhuvuden. 

Fördelen med att nyttja befintliga robotceller är att de möjliggör en enkel åtkomst till 

cylinderhuvudets sidor. Detta exemplifieras av visionsystemet placerat i Brasilien där 

monteringsprocessen kontrolleras visuellt genom att roboten för ned huvudet i en ”fotolåda”. 

Samtliga robotceller lämpade för placering av koncept nyttjar samma typ av gripdon (se Tabell 

3). För att i robotcellen få åtkomst till samtliga sidor på huvudet kan roboten inte ha huvudet i 

gripdonet vid fotograferingen då sidorna delvis är skymda av griparen. Huvudet har på ena 

långsidan uppläggningsklackar vilka är idealiska att nyttja vid fotograferingen av ytorna. Detta 

innebär att förslaget baseras på att roboten behöver lämna ifrån sig detaljen för fotografering. 

Det skulle kunna vara möjligt att få åtkomst till samtliga sidor genom en omgreppsstation men 

författarna bortsåg från detta förslag då det riskerar att ta onödigt lång tid och att det är önskvärt 

att fotografera alla ytor samtidigt för att enklare genomföra kopplingen till datamatrixkoden. 

För att roboten ska ha möjlighet att lämna detaljen behöver kamerorna och belysningen som 

syftar till att utvärdera den greppade gaveln ha möjlighet att röra sig upp och ned och ur vägen 

för roboten, något som exempelvis kan lösas med hjälp av lufttrycksbaserade lyftanordningar. 

Ett annat sätt att lösa detta på vore att roboten placerar huvudet på en uppläggningsplatta som 

därefter sänks ned i en ”fotolåda” liknande den i Brasilien. Precis som i förslaget ovan skulle 

nedsänkningen av huvudet kunna genomföras med hjälp av pneumatik. Till sist kräver båda 

förslagen en lösning för transporten av defekta produkter ut ur cellen och ut ur flödet vilket 

förslagsvis skulle kunna lösas med hjälp av en utbana med plats för fler än ett cylinderhuvud. 

Ovan redovisade förslag illusteraras i Figur 16 och 17. Kommande stycken behandlar tre förslag 

på möjliga placeringar. För en visuell illustration av nedan presenterade placeringar, se Figur 6 

(sida 26).  

 

Figur 16. Illustration av konceptet i en robotcell (egenproducerad bild) 
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Figur 17. Illustration av konceptet med en ”fotolåda” i en robotcell (egenproducerad bild) 

Placering 1 – Buffertcell ett 

Huvudet är bearbetat på samtliga sidor efter OP20 och transporteras därefter till den första 

buffertcellen. I denna cell varierar cykeltiden beroende på vad roboten utför, den långsammaste 

cykeltiden ligger på 51,17 sekunder vilket innebär att det i denna cell finns ett tidsspann på ca 

10 sekunder för en eventuell fotografering av huvudet jämfört med flaskhalsen. I denna cell 

kommer huvudet direkt ur maskin vilket innebär att det är både fuktigt och eventuellt smutsigt, 

något som enligt Liu et al. (2016) kan försvåra bildanalysen. Detta problem skulle dock kunna 

avhjälpas med hjälp av att ytorna innan fotograferingen rengörs till exempel genom att blåsa av 

dem med tryckluft. Hur väl denna rengöringsmetod fungerar är emellertid något som bör 

utredas.  

En stor fördel med att placera konceptet i denna cell är att det placeras tidigt i flödet och innan 

produktionens flaskhals (se avsnitt 5.1.3). Denna fördel kan även bli en nackdel då huvudet i 

detta skede inte är färdigbearbetat. Detta skulle kunna innebära att yt-defekter eventuellt skulle 

kunna bearbetas bort i stegen efter vilket resulterar i en risk att godkända produkter felaktigt 

klassas som defekta. Samtidigt är det möjligt att komma runt ovan nämnda problem 

mjukvarumässigt i och med möjligheten att i bildanalysen bortse från vissa områden på 

cylinderhuvudet. Till sist är huvudet i denna cell inte märkt med datamatrixkoden vilket innebär 

att bilderna i detta skede inte kan kopplas till individen.  

Placering 2 – OP55 

Nästa robotcell i flödet är OP55 där vissa av huvudets bearbetade hål gradas med syftet att ta 

bort vassa kanter. Denna cell har en cykeltid på 39,70 eller 41,00 sekunder beroende på variant, 

vilket innebär en marginal på ca 20 sekunder för fotografering av cylinderhuvudets ytor. I detta 

skede i processen är bearbetningen av huvudet i princip färdig vilket innebär att samtliga visuella 

defekter är synliga. Även i denna cell finns problemen med att huvudet är smutsigt, men detta 
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kan som tidigare nämnt lösas med hjälp av avblåsning av ytorna. Eftersom att marginalen mot 

cykeltiden i denna cell är större finns det mer tid att genomföra denna rengöring. Då huvudet 

ännu inte är märkt kan detaljen i detta skede inte spåras till individen. En nackdel med 

placeringen är att den är väl sent i flödet. 

Placering 3 – Buffertcell två 

Den sista möjliga robotcellen för placering av konceptet är den andra buffertcellen. I denna 

erhåller cylinderhuvudet individmärkningen och har dessutom genomgått en reningsprocess 

vilket innebär att ingen avblåsning av detaljen behövs. Cellen har en cykeltid på som mest 40 

sekunder vilket innebär en marginal på ca 20 sekunder för fotograferingen av ytorna. Huvudet 

är i detta skede i princip färdigbearbetat. Även denna robotcell innehar nackdelen att den är 

placerad sent i produktionsflödet. 

Sammanfattning 

Då det enligt Bergman & Klefsjö (2012) är önskvärt att hitta defekterna så tidigt som möjligt i 

flödet framstår ett koncept efter den första bearbetningen i OP20 (placering 1) som lämpligt. I 

denna cell har detaljen däremot inte erhållit någon individmärkning och cykeltidens marginal till 

flaskhalsen är mycket mindre än i övriga celler. Den lilla marginalen mot flaskhalsen kopplad till 

behovet av att även rengöra huvudet innan fotograferingen kan vara avgörande. Därför behöver 

företaget göra en utredning av huruvida avblåsning av ytorna är en funktionell rengöringsmetod 

och hur stor tidsåtgång denna kräver. Kanske kan detta integreras i processen utan att influera 

cykeltiden. Till sist finns det en viss osäkerhetsfaktor i och med att cylinderhuvudet inte är 

färdigbearbetat i detta skede i flödet vilket skulle kunna resultera i oönskade falska defekter. 

I OP55 har huvudet fortfarande inte erhållit någon individmärkning men här finns en större 

marginal mot flaskhalsen vilket talar för att placera konceptet här (placering 2). Detta innebär 

att det finns mer tid för både rengöringen och fotograferingen av detaljerna. När detaljen når 

buffertcell två (placering 3) kan både utvärdering av huvudets ytor samt kopplingen av bilderna 

till individ utföras. Detta är dock väl sent i processen ur en kvalitetssynpunkt och därför lyfter 

författarna frågan om detta skulle kunna lösas med hjälp av två koncept. Ett system för 

spårbarheten och ett för att så tidigt som möjligt lokalisera defekta produkter och ta bort dem ur 

flödet. Dock kan detta förslag ur en kostnadssynpunkt vara mindre fördelaktigt. Om märkningen 

av huvudena kunde ske tidigare i processen skulle denna problematik överkommas.  

Till sist anser författarna att företaget, för att kunna göra en förtjänstfull utvärdering av ovan 

nämnda förslag, bör jämföra dessa ur en kostnadssynvinkel. En bedömning som även kan 

påverka valet av placering i dessa robotceller är hur utmaningen med att fotografera 

halvbearbetade detaljer kan hanteras. Alltså att undersöka hur väl visionmjukvaran kan 

anpassas efter problemet och hur fördelningen av defekterna över ytorna kan kopplas till andra 

utmaningar i tillverkningsprocessen (exempelvis verktygsbrott). 

 Konceptplats rullbana 

Detta avsnitt syftar till att utvärdera huruvida konceptet kan placeras längs med den rullbana 

som transporterar huvudena till och från maskiner samt robotceller. Då åtkomsten till rullbanan 

på vissa ställen kan vara begränsad på grund av omgivande utrustning har två specifika platser 

valts ut för konceptet. Dessa valdes ut baserat på huvudets placering på rullbanan. 
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Den stora fördelen med ett koncept längs med rullbanan är att det finns en mycket större 

marginal mot flaskhalsen. Teoretiskt sett tillåts fotograferingen uppta flaskhalsens cykeltid utan 

att begränsa tillverkningsprocessen. När huvudet ligger på rullbanan kan det dock vara svårare 

att komma åt samtliga bearbetade sidor.  Det är till exempel viktigt att komma åt inloppsgaveln 

då denna sida är präglad med datamatrixkoden. För att göra fotograferingen av kortsidorna 

möjlig behöver kamerorna och belysningen placeras på en rörlig anordning, vilket förslagsvis 

kan göras med hjälp av lufthissar. På så sätt kan en givare känna av när huvudet är i läge och 

stoppa det för att därefter sänka ned anordningen för fotografering. Ett alternativ till detta är att 

placera kamerorna ovanför, men vinklade på ett sådant sätt att kortsidorna blir synliga. Detta 

förslag kan dock behöva utvärderas med avseende på mjukvarans detekteringsförmåga på 

bilder med denna typ av perspektiv. Till sist kräver placeringstypen någon typ av plan/lösning 

för hantering av defekta detaljer. Detta kan göras manuellt med hjälp av en operatör, vilket inte 

är optimalt ur en ergonomisk synvinkel, eller med hjälp av en mekanisk lösning.  

Placering 4 - Rullbana 

Mellan OP30 och OP40 finns det gott om plats för att placera ett koncept för utvärdering av de 

kritiska ytorna. Då huvudet ännu inte har erhållit sin individmärkning kan dock detaljen inte 

spåras till individen i detta skede. Här ligger huvudet med cylinderplan mot rullbandet vilket 

innebär att denna sida är dold och att en lösning för detta bör framtas. Detta kan exempelvis 

göras genom nyttjandet av en mekanisk arm som lyfter huvudet eller genom att dela upp 

fotograferingen av cylinderplan i två delar där en rulle monteras bort från banan för att ge 

åtkomst att fotografera underifrån. Huvudet är i detta skede längs med flödet både smutsigt och 

fuktigt vilket innebär att ytorna kommer behöva blåsas av innan fotografering. Förslagsvis 

genom att genomgå en rengöringsstation innan fotograferingen. En illustration av hur detta 

skulle kunna se ut redovisas i Figur 18. 

 

Figur 18. Illustration av konceptet mellan OP30 och OP40 (egenproducerad bild) 
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Placering 5 – Rullbana 

Efter OP100 ligger cylinderhuvudet på kåpplanet och dessutom är huvudet individmärkt. Här 

skulle detta plan kunna fotograferas och, med hjälp av samma lösning med en mekanisk arm, 

övriga plan. Placering fyra och fem skulle även kunna kombineras för att lösa åtkomsten till de 

kritiska ytorna. Alltså att tre sidor fotograferas i placering fyra och den sista i placering fem. 

Hanteringen av de defekta detaljerna kan enkelt ske med hjälp av operatören som avsynar och 

den lyfthjälp som är placerad i samband med avsyningen. En illustration för hur en sådan lösning 

skulle kunna se ut redovisas i Figur 19.  

 

Figur 19. Illustration av konceptet efter OP100 (egenproducerad bild) 

Sammanfattning 

Att placera konceptet längs med rullbandet har fördelen att den med största sannolikhet inte 

kommer påverka cykeltiden. Det är teoretiskt möjligt att få åtkomst till samtliga sidor av huvudet 

men ytterligare analys av förslagen är nödvändig för att utröna dess genomförbarhet. 

Hanteringen av defekta detaljer är en fråga som är avgörande för ett koncept placerat utmed 

rullbanan. Eftersom att konceptet inte får bli ett störande moment för operatörerna är det mindre 

önskvärt att göra detta med hjälp av mänsklig ansträngning. Hur spårbarhetsaspekten ska lösas 

är ett område som även det kräver vidare utredning: är det ekonomiskt försvarbart att ha två 

koncept, en för kvalitet och en för spårbarhet, eller är det enklare att införa individmärkning 

tidigare i flödet?  
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Det sista kapitlet behandlar de slutsatser som studien har kommit fram till, detta utifrån 

problemformuleringen. Vidare ges även rekommendationer för fortsatta studier inom området.  

6.1 Slutsatser 

Resultaten av denna studie syftar till att bidra med ny kunskap och utveckling inom 

kvalitetsområdet, detta för företag inom den tillverkande industrin som utför någon form av linje-

produktion med metalliska gjutgods. Författarna har genom en fallstudie parallellt med en 

litteraturstudie utformat grunden för arbetet för att utifrån denna bas identifiera faktorer vilka är 

betydelsefulla att beakta vid framtagning av ett visionbaserat koncept. De faktorer som 

undersökts i studien gäller spårbarhet, placering av koncept och kvalitetspåverkan. 

Svårigheterna gällande kvalitetsinspektion och spårning av defekter är i dagsläget starkt knutna 

till mänskliga faktorer. Det är helt enkelt omöjligt för en människa att bibehålla den fokus som 

krävs för att utföra felfria inspektioner, vilket resulterar i att defekta detaljer ibland når ut till 

kunden. Följaktligen när detta sker påbörjas ett omfattande sökarbete med behovet av att kvickt 

finna resterande defekter för att undvika att fler defekter når ut till kunden. Det presenterade 

konceptet i denna studie är tänkt att fungera som ett stöd till mänskliga kvalitetsinspektioner och 

manuellt sökarbete av defekter. Nedan presenteras de slutsatser som studien leder till.  

Det koncept som studien leder fram till är tänkt att möjliggöra för inspektion av kritiska ytor 

genom fotografering och vid upptäckt av en defekt utföra adekvata åtgärder i produktionslinan. 

Systemet ska också kunna avläsa en individmärkning (förslagsvis en datamatrixkod) på detaljen 

och spara den erhållna informationen tillsammans med bilden för den kritiska ytan för att 

möjliggöra spårning av defekter. Sökarbetet kan då utföras digitalt till skillnad från att söka 

manuellt i pallar. Denna studie tar inte upp hur systemet i sig ska skilja på en kritisk eller en 

godkänd yta, hur individmärkningen på detaljen ska kopplas till bilden eller hur systemet ska 

stoppa produktionslinan vid upptäckt av en defekt. Dessa frågor är programmeringsrelaterade 

och bör lösas av en tredje part. Nedan presenteras viktiga faktorer att beakta vid framtagning 

av konceptet. 

 Ljusets reflektion i metalliska ytor är ett vanligt problem för ett visionsystem som nyttjar 

kameror, därav är det viktigt med korrekt ljussättning. Ett monokromt ljus bidrar till en 

bättre bildkvalitet och ett vitt ljust är minst optimalt. 

 För avläsning av nålpräglade koder på detaljer är ljusets färg inte avgörande, utan 

istället är det vinkeln mot avläsningsytan som är av vikt. 

 Slagmärken och repor kan vara svåra att identifiera för ett visionsystem på grund av 

odefinierade kanter och grundhet. Dessa defekter kan därför kräva manuell avsyning. 

 Gjutfel som exempelvis porer, gasblåsor och kärnförskjutningar är enkla att hitta för ett 

visionsystem, vilket även andra fel som godsfattighet, sprickor, djupare hack, ojämna 

ytor och limsträngar är. 

 För att spara lagringsutrymme bör det tidsbestämmas hur länge bilderna ska sparas, 

företag kan då utgå från ledtiden ut till kund som en möjlig referens. 

 Konceptet bör vara utrustat med en kamera per kritisk yta, detta gäller för objekt som 

är cirka 300x200x150 mm, för att inte försämra bildkvaliteten bör det utvärderas om fler 

än en kamera per sida räcker för större objekt. 

 Konceptet får inte bli en ny flaskhals i produktionslinan, därav bör flaskhalsen i 

produktionslinan identifieras. Konceptets cykeltid får inte överstiga denna tid. 
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 Konceptet bör placeras i produktionslinan så tidigt som möjligt för att förhindra att 

värdehöjande arbete utförs på defekta detaljer i onödan. 

 Defekter som exempelvis gjutporer kan återfinnas inuti materialet. Dessa blir endast 

synliga efter bearbetning, därav är det viktigt att inte placera konceptet i 

produktionslinan innan alla aktuella sidor blivit bearbetade. 

 Hänsyn bör även tas till att vissa defekter bearbetas bort i processen vilket eventuellt 

kan resultera i kassering av godkända detaljer om konceptet placeras för tidigt. 

 Smuts, grader och kylvatten bör avlägsnas från detaljerna i produktionslinan innan de 

når visionsystemet eftersom dem eventuellt kan dölja defekter eller resultera i ”falska 

defekter”. 

 Då konceptet bör kunna avlägsna defekta detaljer från produktionslinan bör det vid den 

tänkta platsen finnas utrymme för hantering av detaljerna (exempelvis en utbana). 

 Se till att operatörer som dagligen kommer i kontakt med visionsystemen får tillräcklig 

utbildning i att hantera dem, detta för att undvika att systemen blir ett störande moment 

i produktionen. 

6.2 Rekommendationer för vidare forskning 

Det konventionella sättet att utföra visionbaserade aktiviteter på är att göra detta genom 

fotografering av 2D-bilder. Att utföra aktiviteterna på detta vis har sina fördelar men det finns 

givetvis också nackdelar med denna teknik. Exempel på nackdelar med denna teknik är, som 

framkommer i studien, att det är problematiskt att utföra olika slags mätningar av objekt och att 

identifiera slagmärken eller repor på metalliska ytor. Som bekant så fördjupar sig denna studie 

inom 2D-bildstekniken men författarna kommer under studiens gång även in på 3D-skanning 

som en möjlig teknik inom visionområdet. Aubreton, Bajard, Verney & Truchetet (2013) uttrycker 

att tekniken är ingen nyhet inom området men har under de senaste tio åren haft en stor 

utveckling. Under intervjuerna som författarna utfört på företagen COGNEX och SICK (som 

sysslar med industriell vision) framhäver respondenterna från bägge företagen många fördelar 

med 3D-skanning gentemot 2D-bilds tekniken. Båda respondenterna belyser att en 3D-

skanning möjliggör för ett flertal funktioner utifrån en och samma skanning. Exempelvis så är 

det möjligt att utföra både en kvalitetsinspektion av en yta samtidigt som det är möjligt att utföra 

olika slags mätningar, detta utifrån samma projicerade bild. Vidare uttrycker sig respondenterna 

också att slagmärken är enklare att identifiera utifrån en 3D-skanning.  Utifrån detta resonemang 

anser författarna att vidare studier inom 3D-skannings området med avsikten att integrera 

tekniken på industriella produktionslinor vore intresseväckande. 

En viktig aspekt i denna studie är placeringen av konceptet i produktionslinan. Författarna hade 

önskat utföra en mer djupgående undersökning angående för- och nackdelar med en tidig 

placering jämfört med en senare samt dess påverkan på kostnaden. Att placera konceptet tidigt 

i flödet låter givetvis som en god idé vid första antydan och det har sina fördelar men även vissa 

nackdelar. Fördelen är att företaget inte behöver ödsla värdehöjande arbete på detaljen samt 

att de kan förebygga onödigt slitage på maskiner och verktyg. Gjutgods innehåller, som studien 

påvisar, en hel del gjutfel som exempelvis porer och godsfattighet. En senare placering av 

konceptet i flödet skulle innebära att en andel av dessa typer av defekter skulle kunna bearbetas 

bort. Med detta i åtanke uppstår frågan: när alla faktorer är inräknade, vad kostar det att skrota 

en defekt detalj som eventuellt skulle kunna räddas genom att bearbeta bort ytdefekter jämfört 

med kostnaden av att tillåta detaljen genomgå de extra värdehöjande operationerna för att 

sedan riskera behöva skrotas om konceptet placeras senare i flödet? 
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8 BILAGOR 

Nedan presenteras underlaget till intervjuerna som författarna genomfört under projektet. 

8.1 Bilaga A - Intervju leverantörer 

Bakgrunden till intervjun som redovisas nedan skickades till respondenten i förväg. Syftet var 

att respondenten fick en möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Frågorna skickades inte i 

förväg och fungerade som stöd för författarna under själva intervjun. 

Bakgrund 

Vi utför ett examensarbete på uppdrag av Scania CV AB i Södertälje. Syftet med 

examensarbetet är att genomföra en förstudie som ska resultera i ett färdigt 

koncept. Lösningen ska stödja den manuella avsyningen av cylinderhuvudena samt förbättra 

spårbarheten på produkterna. Vi har tänkt att ett visionsystem är lämpligt för ändamålet men 

det tillkommer givetvis programmering av systemets komponenter för att få det att fungera. 

Konceptet ska vara anpassat till att belysa visuella defekter som exempelvis gjutporer, 

slagmärken, limsträngar samt övriga gjutfel.  

 

Här kommer en beskrivning angående vad konceptet ska kunna utföra(Punkterna nedan 

innefattar samtliga funktioner för att ge ett holistiskt perspektiv): 

 Inspektera kritiska ytor på cylinderhuvudet, genom exempelvis fotografering. 

 Avläsa datamatrixkod och koppla den till den specifika individen. 

 Bilderna på de kritiska ytorna ska kunna sparas i en lättnavigerad databas(de ska kunna 

sparas i 2-3 dagar), där man ska kunna genomföra en manuell kontroll. 

Intervjufrågor 

 Vad är din befattning? 

 Har ni tidigare arbetat med liknande lösningar? 

 Har ni något förslag på produkter som skulle kunna vara lämpliga för ändamålet? 

 Vilka typer av de beskrivna defekterna kan föreslagna produkter lokalisera? 

 Hur pass små defekter kan produkten upptäcka? 

 Hur stora ytor (på detaljer) kan produkten täcka? 

 Har ni något förslag på hur man ska tänka vid ljussättningen under inspektionen? 

 Nyttjar ni någon speciell programvara för bearbetning av information? 

 Hur lång tid tar det teoretiskt att inspektera ett cylinderhuvud? 

 Vilka är dessa respektive produkters styrkor och svagheter? 

 Hur tillförlitliga anser ni att produkterna är? 

 Hur skulle den avlästa datamatrixkoden från detaljen kunna kopplas till individen?  

 Avslutningsvis undrar vi hur ni ser på fördelar/nackdelar människa kontra visionsystem? 
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8.2 Bilaga B – Intervju visionsystem på Scania 

Syftet med intervjun är att få en djupare insikt I de befintliga lösningarna på Scania gällande 

visionsystem.   

 Vad är din befattning på Scania?  

 Hur många befintliga visionsystem har ni på DM?  

 Vilka avdelningar finns dessa på?  

 Vad är syftet med respektive visionsystem?  

 Kan du beskriva hur de fungerar?  

 Har du fått feedback från avdelningarna angående driften på visionsystemen?  

 Vad ser du för begränsningar med respektive visionsystem?  

 Vilken typ av kamera används för varje befintligt visionsystem?  

 Vad är det för typ av mjukvara?  

 Har ni anlitat någon extern leverantör av mjukvaran till visionsystemet eller har ni utfört 

arbetet själva?  

 Spårar ni detaljer genom de befintliga visionsystemen?  
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8.3 Bilaga C – Intervju avdelningar  

Syftet med intervjuerna är att få feedback på visionsystemens för och nackdelar. Systemen som 

dessa intervjuer behandlar finns på avdelningarna inom organisationen DM inom Scania. I 

intervjuerna pratade författarna med de anställda på avdelningarna som arbetade tillsammans 

med visionsystemen.  

 Vad är din befattning?  

 Vad är syftet med systemet?  

 Har ni upplevt några begränsningar med systemet?  

 Har ni några förbättringsförslag efter implementeringen av systemet?  

 Vad är bra med systemet?  

 Känner du att systemet är tillförlitligt?  

 


