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Abstract 

A focus on continuous improvement has led Scania to review the degree of automation of their quality 

controls in their transmission department. According to the theory, an automated inspection should 

increase reliability and reduce the number of deviations that go on to the customer. In the thesis work it 

was investigated whether it is possible to automate today's quality controls and what the possible risks and 

consequences will be as a result of replacing the current manual inspection. With these conditions it was 

decided to collect data using a qualitative method including interviews, company contact, literature search 

and study visits. The data collection resulted in contact with four companies, where one of whom could 

meet the quality requirements that were set. 

 

 

 

 

 

Keywords  

Vision, quality control, automation, manufacturing 

 



v 
 

 

 
 

                                               TRITA-ITM-EX 2019:498 

     

       Examensarbete inom Maskinteknik  

      - Industriell teknik och hållbarhet, grundnivå, 15 hp  

  

Automatisering av kvalitetskontroll inom tillverkning 

av kugghjul 

En fallstudie 
   

     Jacob Hussein 

Simon Flodin 

Godkänt 

2019-06-05 

Examinator 

Monica Bellgran 

Handledare 

Masoud Zafarzadeh 

 Uppdragsgivare 

Scania 

Kontaktperson 

 

 

Sammanfattning 

Ett fokus på ständiga förbättringar har fått Scania att se över automationsgraden på deras 

kvalitetskontroller i deras transmissionsavdelning. En automatiserad avsyning ska enligt teorin öka 

pålitligheten samt minska antalet avvikelser som går vidare till kund. 

I examensarbetet utreddes om det är möjligt att automatisera dagens kvalitetskontroller och utreda vilka 

de eventuella riskerna och konsekvenserna blir till följd av att ersätta dagens manuella avsyning. Med 

dessa förutsättningar bestämdes att med en kvalitativ metod samla in data genom bland annat intervjuer, 

företagskontakt, litteratursökning och studiebesök. Datainsamlingen resulterade i att kontakt med fyra 

företag varav en av dem kunde tillgodose de kvalitetskrav som ställdes. 
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Förord 

Detta kandidatexamensarbete är skrivet på Kungliga Tekniska högskolan inom området automation. 

 

Ett tack riktas till alla personer, på och utanför Scania, som på något sätt bidragit till att utföra studien. Ett 

särskilt tack till Ulf Bjarre på Scania och Masoud Zafarzadeh på KTH vilka har varit handledare under 

arbetet samt tack till Monica Bellgran på KTH som kommit med konstruktiv kritik som examinator. 

 

Slutligen tackar vi vår uppdragsgivare Scania Transmission som gav oss chansen att utföra denna studie. 
 

Kungliga Tekniska högskolan, juni 2019 
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1 Introduktion  

I detta kapitel görs en kortfattad genomgång av Scanias historia som företag. Sedan beskrivs bakgrunden 

till hur nuläget ser ut på den arbetsplats som rapporten inriktas på. Det framförs vilka problem och vilket 

syfte samt vilka mål som rapporten ska uppfylla. Därefter ges en genomgång på vilka metoder som är 

mest lämpliga för att föra vidare detta arbete. Slutligen beskrivs hur arbetet avgränsats. 

1.1 Företaget Scania 

Scania är ett globalt företag som grundades 1891. Idag drivs företaget med 49 000 anställda fördelade 

över 100 länder. Här tillverkas lastbilar, bussar samt lösa industri- och marinmotorer. 

Företaget jobbar enligt ett modulärt system så kunden ska kunna bygga sin produkt efter behov. 

 

Scanias produktionssystem, det så kallade Scania-huset, är uppbyggt med inspiration av Toyotas 

produktionssystem. De fyra viktigaste prioriteringarna är: 

 

1. Säkerhet/Miljö 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi 

 

Scania har ingått i Volkswagen-koncernen sedan 2014.1 

1.2 Bakgrund 

 

På Scania transmission, i byggnad 081, finns en mjuk och en hård bearbetningsdel. På den mjuka sidan 

genomgår råämnen en förädlingsprocess som ger artikeln dess grundform. Artiklarna härdas i ugnarna 

som ligger i samma byggnad för att sedan finbearbetas på den hårda avdelningen.  

 

Scania har en önskan om att göra sina produktionslinor hanteringsfria. Med hanteringsfritt menas att en 

operatör inte behöver lägga sin tid på att lasta råämnen på inbanan, lyfta av på utbanan och okulärt eller 

med manuella hjälpmedel kontrollera kvaliteten på artiklar. I första hand är Scania intresserade av att 

automatisera kvalitetskontrollen på den mjuka avdelningen för att sedan arbeta vidare med resterande 

punkter. 

 

I byggnaden tillverkas många olika typer av kugghjul. För att underlätta arbetet att fastställa att alla olika 

grovbearbetade kugghjul ska kunna kontrolleras, valdes två artiklar ut. Dessa två artiklar har tillsammans 

alla olika former som kan förekomma på alla kugghjul och anses därför täckande i projektet. Dessa två 

                                                
1 Scania. Scania i korthet. 2018. https://www.scania.com/se/sv/home/experience-scania/about-

us.html?fbclid=IwAR3PyNVKN_L8L6mutER-6IUkeEXLpfRtbMUZgPCyPpWKfcMmImu6DkM4z9U (Hämtad 

2019-05-15) 
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artiklar var ett huvudaxelkugghjul och ett ringhjul. Se figur 1. 

 

 
 

Figur 1. Vänster till höger: huvudaxelkugghjul och ringhjul (modeller). 

1.3 Problem  

Den tidsåtgång det tar för operatören att utföra sina uppgifter idag är för lång kontra den tid som finns per 

skift. Detta medför en belastning fysiskt och psykiskt på operatör och outnyttjad potential i kvalitet och 

effektivitet då arbetsuppgifter måste utföras under stress. Pålastning, avsyning och avlastning utförs idag 

manuellt. Dessa uppgifter önskar Scania automatisera för att förbättra dagens process. Då avsyningen sker 

manuellt är det naturligt, på grund av den mänskliga faktorn, att några fel missas och skickas vidare till 

nästa steg i processen. Med en automatiserad q-zon bör detta inte uppstå. 

1.4 Syfte  

Syftet med detta arbete är undersöka befintliga lösningar på marknaden för att hitta möjligheter för 

automatiserad kvalitetskontroll av kugghjulsbearbetning inom tillverkande industri. Genom rapporten och 

arbetet önskar författarna få en större erfarenhet och kunskap inom yrket som ingenjör samt få svar på 

följande frågor: 

 

1. Vilka möjligheter finns på marknaden för automatiserad kvalitetskontroll av grovbearbetade 

kugghjul? 

2. Vilka konsekvenser medförs av automatisering av kvalitetskontroll och vilka är riskerna? 
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Målet med rapporten är att göra en analys baserat på ett antal överenskomna företag samt lämna en 

kravspecifikation till uppdragsgivaren med fokus på hur kontrollrustningen bör fungera i avseende på 

felhantering, diagnostisering, noggrannhet och vad utrustningen måste kunna se för att ersätta en 

människa. 

1.5 Avgränsningar  

Det projekt som föreslogs ursprungligen från Scania var att automatisera de tre huvudaxelkugghjullinorna 

som finns i byggnaden. Detta skulle innefatta automation för: pålastning av råämnen, avsyning av mjukt 

bearbetade artiklar och avlastning ner i pall.  

 

Då den sammanlagda tiden är 10 veckor för projektet ansågs detta både från KTH och Scania vara en för 

stor uppgift och det föreslogs att göra en begränsning av uppgiften. I den presentation Scania visade upp 

vid första tillfället för genomgång av projektet visades det ett diagram av vad som tog mest tid för 

operatören där avsyningen tog längst tid av pålastning, avlastning och avsyning. Därför togs det ett beslut 

att endast fokusera på avsyning och vidare endast på typ och fabrikat av kontrollutrustning. Projektet 

kommer endast att fokusera på existerande lösningar, det finns inget syfte att utveckla befintlig teknologi. 

Utrustningen ska kunna avsyna alla typer av artiklar som tillverkas på mjuka avdelningen i byggnad 081 

på Scania. I avseende på kostnader kommer endast anskaffningskostnader att tas i beaktning. 

2 Metod 
I detta kapitel presenteras metoderna som användes för att samla resultat.  

 

I syfte att besvara frågeställningarna och tesen så diskuterades flera olika möjliga tillvägagångssätt att 

bedriva arbetet på. Scanias representanter hade som önskemål att rikta in sig på runt tre-fyra leverantörer 

för att dels avgränsa arbetet samt studera alternativen mer i detalj. Då Scania inte önskade någon utdragen 

process och vill ha en egen lösning inom en snar framtid, bestämdes det om att bedriva forskningen på 

kvalitativa metoder och i huvudsak bedriva en fallstudie vilken förlitar sig på intervjuer och existerande 

lösningar på liknande processer. Fallstudie är mest lämpad för mindre arbeten, där olika alternativ som 

sätts upp djupsöks. I det här fallet består alternativen av fyra olika visionföretag som ska kontaktas för att 

testa deras utrustning mot de förutsättningar som finns i Scanias produktion. Fallstudien är även ett bra 

sätt för att samla information i syfte att öka kompetens och för att kunna bilda en uppfattning om ett 

område en person eller ett företag har lite kunskap i.2 

 

I detta arbete bedrevs datainsamlingen för fallstudien genom följande steg. Först utfördes en praktik på 

produktionslinor för tillverkning av ring- och huvudaxelkugghjul för att få en förståelse av processen och 

samtidigt utföra en P-FMEA för att se vart artiklarna kan få avvikelser i flödet. Sedan intervjuades fem 

personer på Scania som vid tidigare tillfällen redan köpt in visionsystem. Detta för att ta del av deras 

                                                
2 SB Merriam, Fallstudien som forskningsmetod - Sharan B Merriam .1st ed., Lund, Studentlitteratur AB, 1994. 
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kunskap och få en uppfattning om leverantören till deras projekt. Då den här uppgiften utgår ifrån en 

kvalitativ metod byggdes intervjuerna på en semistrukturerad struktur.3 Tanken var att följa frågemallen, 

men både intervjuarna samt de intervjuade kunde närsomhelst frångå mallen och ställa andra frågor. En 

funktionskravlista skrevs sedan för framtida företagskontakt som tydligt beskrev i bild och text vad som 

krävs av den kontrollutrustning som skulle användas. Därefter gjordes studiebesök på två företag som 

Scania bedömt ha intressant utrustning som kunde vara till nytta i Scanias produktionslinor. Då fyra 

intressanta leverantörer av visionsystem samlats in från intervjuer och studiebesök skickades 

funktionskravlistan ut till dessa och en dialog startades. Till sist skrevs en mer detaljerad 

kravspecifikation till Scania som kan användas vid framtida inköp av visionutrustning. 

  

Praktik 

Scania föreslog att praktik skulle genomföras för att få bättre förståelse i hur tillverkningen går till. 

Praktiken skulle också öka förståelsen av operatörernas arbetsuppgifter. Under praktiken tillfrågades 

därför två operatörer med olika grad av erfarenhet om de känner sig stressade fysiskt eller psykiskt. 

Tanken var att efter avslutad praktik kunna bilda en uppfattning om vilka svårigheter och behov som 

uppstår i kvalitetskontrollen. Mycket tid spenderades på att se hur avsyningen gick till. 

 

Praktiken skulle genomföras på första och andra produktionslinan för huvudaxelkugghjul. Ett av de två 

kugghjulen som detta arbete inriktar sig på kontrolleras på den första linan för huvudaxelkugghjul, men 

för att inte störa operatörernas arbete beslöt de två författarna av denna rapport att dela upp sig och följa 

en operatör var då arbetsprocessen på parallellinan är nästintill identisk. Detta gav också en bredare bild 

av processen då en dialog kunde föras med två operatörer med olika syn på arbetet. Under praktikens 

gång skrevs med hjälp av operatörerna en P-FMEA för huvudaxelkugghjulet i syfte att få en grundlig 

översikt på vilka fel som uppstår genom arbetsprocessen. Praktiken varade under ett skift på åtta timmar.  

 

För den andra artikeln som detta arbete riktar sig in på beslöts det att istället för en praktik få en guidad 

tur av avdelningschefen för linan då processerna är av liknande art som på huvudaxelkugghjul. Även här 

utnyttjades den tillhandahållna hjälpen för att skriva en P-FMEA i samma syfte som för 

huvudaxelkugghjulet. Den guidade turen varade i två timmar.  

 

De observationer som samlades in från praktiken antecknades för att sedan analyseras i en SWOT-analys. 

P-FMEA:n som utfördes på huvudaxelkugghjul och ringhjul nyttjades till att skapa funktionskravlistor.  

 

Intervjuer 

Liknande vision projekt har redan tidigare satts igång på olika avdelningar inom Scania. För att inte gå 

miste om kunskaperna och erfarenheterna sattes tid upp för intervjuer med huvudpersonerna för de olika 

projekten. Målet med intervjuerna var att samla deras erfarenheter och kunskaper inom området för att få 

en intern blick på visionupphandling, installation och daglig drift. En uppfattning skulle också skapas om 

de leverantörer som försett utrustningen. Innan intervjuerna genomfördes, förbereddes tio intervjufrågor 

till de inblandade. Frågorna var generella frågor om systemet, installation, leverantören och drift. Tiden 

som avsattes för intervjuerna var 60 minuter med möjlighet till förlängning. Resultaten från intervjuer 

analyserades i SWOT-analysen. 

                                                
3 A Lantz, Intervjumetodik, 2nd ed., Pozkal, Studentlitteratur AB, 2007. 
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De som intervjuades var: 

1.  Expert 1 och expert 2 (SICK, Transmission) 

2.  Expert 3 (Mabema, Transmission) 

3.  Expert 4 och expert 5 (Mabema, Motor) 

 

Bilagor med intervjublad finns i bilaga 1,2,3. 

 

Studiebesök 

På Scanias initiativ bokades två studiebesök. Ett på Volvo Powertrain och det andra på GKN Driveline. 

Studiebesöken skulle ge inblick i hur dessa två företag hanterar sina kvalitetskontroller, vilken 

automatiseringsgrad de hade, samt vilka eventuella kameraleverantörer de hade för deras 

kvalitetskontroller. Leverantörer antecknades för senare kontakt och iakttagelser sammanfattades i 

SWOT-analysen. 

 

Funktionskravlista 

Från praktik, P-FMEA och intervjuerna skulle datan som samlades in användas till att utforma en 

funktionskravlista för de två artiklarna. Även E-quality punkter skulle tas upp i avseende på vilka 

avvikelser som har gått vidare till montering. Denna funktionskravlista skulle baseras på vad som kan 

tänkas gå fel, vad som har gått fel historiskt samt den kvalitetskontroll som operatörerna utför. När all 

data har samlats in skickades funktionskravlistan ut till kameraföretagen i syfte att få kännedom om 

kraven är möjliga att verkställa, samt problem och andra synpunkter från deras perspektiv. 

 

Kravspecifikation 

En viktig del i Scanias inköpsprocess är att skriva en kravspecifikation. Den används som utskick för 

intressanta leverantörer att ta del av. Scania har en särskild mall på vad kravspecifikationen ska 

innehålla.4 Denna kravspecifikation kommer att tillsammans med funktionskravlistan att skickas ut till 

eventuella tänkbara leverantörer vid inköpstillfälle. 

 

3 Teoretisk bakgrund  
I detta kapitel beskrivs den teori och de kända metoder som används i projektet. Detta för att ge läsaren 

förståelse och en grund för att analysera resultaten. 

3.1 Visionsystem 

Vision är en bred term som används inom olika delar av industrin för att beskriva något slags teknologi, 

oftast kamerateknologi som programmeras för att visuellt hantera information om en detalj.5 Det 

visionsystemet kontrollerar varierar sig stort från industri till industri. Inom tillverkningsindustrin 

används olika former av visionsystem för att utföra kvalitetskontroll, sortera och hantera material samt 

                                                
4 Projektledare. (2017). F3-M1-kravspecifikation_allmän_SWE_2017_N. Hämtad 2019-03-15, från Scania DXTGA 
5 Z Liu et al., Integrated imaging and vision techniques for industrial inspection: Advances and applications, in 

Integrated Imaging and Vision Techniques for Industrial Inspection: Advances and Applications, , 2015. 
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utföra optiska mätningar. Det finns olika sätt att tillämpa visionsystem. Beroende på vilken industri som 

avses används det främst 2D, 3D eller laserskanningar för att utföra de olika funktionerna. 

 

Vid alla typer av vision lösningar så är det främst fyra punkter som kontrolleras. Dessa kan kombineras 

med varandra eller utföras enskilt. De olika punkterna är:6 

 

1.     Positionering, innebär att lokalisera detaljer som analyseras och behandlas i ett senare skede. 

2.     Inspektion, innebär att göra något slags kvalitetskontroll på en detalj. Det kan till exempel vara att 

undersöka om en operation är utförd eller ej. 

3.     Mätning, innebär att med visionsystem kontrollerar olika dimensioner och mått. 

4.     Inläsning, innebär att avläsa koder och märkning. 

 

Visionsystem med en 2D-kameralösning används för att göra mindre avancerade kontroller. Oftast 

jämförs det 2D-kameran för närvarande analyserar med en referensbild som valts ut efter önskade krav 

som finns på detaljen.7 

 

3D-lösningar är föga förvånansvärt mer avancerade än motsvarande 2D-lösning. Med en 3D-kamera är 

det möjligt till skillnad från 2D-lösning att få en överblicksbild på hela detaljen som undersöks. För att 

skapa överblicksbilden skannas detaljen av genom att ta flera bilder runt omkring detaljen och en 3D-bild 

skapas av bilderna som kameran har tagit. Alternativt kan kameran roteras runt detaljen eller detaljen 

roteras runt kameran för att i ett svep oavbrutet skannas in så att en 3D-bild kan formas.8 

 

Ytan på detaljen skannas, information av en 3D bild hamnar på en bildsensor och jämförs med CAD-

ritning som referens. Se figur 2.  

 

Laserskanning är den mest avancerade tillämpningen av visionsystem. Med denna typ av visionsystem 

kan en mängd olika former och ytor på en detalj inspekteras. Lasern mäter över hela detaljen och ger en 

mycket bra noggrannhet.9 

 

Visionsystem vare sig om det är 2D, 3D eller någon typ av laser så är största fördelen att den tar helt eller 

delvis bort mänskliga faktorn. En kvalitetskontroll med ett visionsystem är på sikt ekonomisk 

lönsammare och bidrar till mycket färre fel.10 Det är inte kamerorna i sig som är det dyra utan 

automationen och stoppet som kommer naturligt då visionsystemet ska integreras med den övriga 

automationen.11 

                                                
6 SICK. When to use 3D Vision over 2D Vision I your Machine Vision Application. 2018. http://sickusablog.com/3d-

vision-vs-2d-vision-in-your-machine-vision-application/ (Hämtad 2019-04-12) 
7 SICK. When to use 3D Vision over 2D Vision I your Machine Vision Application. 2018. http://sickusablog.com/3d-

vision-vs-2d-vision-in-your-machine-vision-application/ (Hämtad 2019-04-12) 
8 Winn Harding. Vision Online. 2D or 3D Machine Vision? Why Not Both? 2015-09-28. 

https://www.visiononline.org/vision-resources-details.cfm/vision-resources/2D-or-3D-Machine-Vision-Why-Not-

Both/content_id/5630 (Hämtad 2019-04-12) 
9 Visionexpert. LKSAB, Telefonsamtal 2019-03-19  
10 S Cubero et al., ‘Advances in Machine Vision Applications for Automatic Inspection and Quality Evaluation of 

Fruits and Vegetables’, in Food and Bioprocess Technology, vol. 4, 2011, 487–504. 
11 Expert 4, Motor Scania. Intervju 2019-02-19 
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Vision kräver speciella förhållanden för att den ska ha bäst verkan. 2D och 3D kamerorna kräver väldigt 

ljusa förhållanden för att de ska kunna fungera optimalt.12 Är det inte tillräckligt ljust kan kameran missa 

viktiga detaljer som är avgörande för artikelns funktion.13 Det kan också komma smuts framför linsen 

eller ett lysrör som belyser detaljen för kamerorna går sönder vilket medför att kamerorna inte kan utföra 

deras givna funktion.14 Framförallt är det yttre faktorer runt omkring kamerorna som utgör risker för att 

kamerorna inte ska kunna utföra sina kontroller. Det är sällan kamerorna själva som av någon anledning 

slutar fungera.15 Skulle de göra det kräver det oftast någon slags extern support från leverantören. Detta 

kan innebära längre stopp i produktionen beroende på hur långt leverantören behöver resa för att ta sig till 

produktionsanläggningen. Ibland kan också leverantören behöva access till företagets interna system där 

det kan få tillgång till känslig data som kan skada företaget om det läcks.16 

 

Kostnaden för anskaffning av ett visionsystem är till en början relativt omfattande dels för inköpet samt 

kostnaden för ett eventuellt planerat stopp i produktionen.17 Men dessa kostnader sparas in då 

operatörsbehovet helt eller delvis försvinner beroende på vilken omfattning det beslutas att implementera 

vision.  Det sparas även in pengar på misstag och andra felaktigheter som uppstår på grund av mänskligt 

handhavande.18  

 

 
Figur 2. Exempel Nikon 3D-vision.19  

                                                
12 Liu et al. 
13 Liu et al. 
14 Expert 2, Tekniker Scania. Intervju 2019-02-08 
15Expert 1, Shot peening Scania. Intervju 2019-02-08 
16 Expert 1, Shot peening Scania. Intervju 2019-02-08 
17 Expert 4, Motor Scania. Intervju 2019-02-19 
18 Expert 4, Motor Scania. Intervju 2019-02-19 
19 Visionexpert. (2019). LKSAB, ’HN-C3030’. [PowerPoint-presentation]. Hämtad 2019-03-19 
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3.2 Användning av visionsystem i industrin 

Inom livsmedelsindustrin används automatiserad avsyning för att upptäcka och sålla bort dåliga artiklar. 

Den estetiska aspekten är mycket viktig för livsmedelsindustrin. I USA slängs hälften av den mat som 

produceras.20 Ungefär en femtedel av maten som slängs anses vara för fula enligt människans egna 

skönhetsstandard. Sorteringen av dessa “fula frukter och grönsaker” har börjat övergå från manuell 

avsyning till en automatiserad avsyning.21 Detta på grund av att automatiserad avsyning anses vara mer 

pålitlig och objektiv en manuell avsyning.22 Den automatiserade avsyningen inom livsmedelsindustrin 

inspekterar frukt och grönsaker efter ytdefekter, storlek, vikt, form och färg på artikeln. Baserat på dessa 

faktorer sållas artiklarna bort.  

 

Ett företag som tillverkar kugghjul hade som önskemål att kontaktfritt kontrollera sina artiklar genom 

mätning och ytkontroll. För att möjliggöra detta användes scannerutrustning från Nikon som förseddes av 

LKSAB. Med utrustningen fick kuggtillverkaren en lyckad kontroll med hög noggrannhet.23 

 

3.3 Kvalitet 

Kvalitet är ett gemensamt ansvar som alla inblandade i en process eller ett företag påverkar och kan ses 

som ett mått på prestanda dividerat med förväntan eller som graden av utmärkthet en produkt eller tjänst 

förser.24 Uppbyggnaden av den önskade kvalitetsstandarden uppstår då en kund lämnar ett önskemål på en 

produkt eller en marknadsundersökning görs för att se vad kunderna vill ha.  

 

Om kvaliteten på produkten inte lever upp till det utlovade påverkas förtroende mellan leverantör och 

kund vilket kan leda till ekonomiska förluster på både kort och lång sikt. Beroende på typ av kvalitetsbrist 

kan även produkten eller tjänsten i värsta fall medföra en säkerhetsrisk för kund och samhälle. 

 

Automatiserad kvalitetskontroll medför fördelar som förbättrad provkvalitet, lägre driftkostnad, bättre 

rapportberedning, förbättrad noggrannhet, automatiserad kalibrering och funktionsdiagnostisering.25 

3.4 Människa-teknik 

Människans beteende är inte felsäkert och vi gör alla misstag. Detta brukar sammanfattas som den 

mänskliga faktorn. 

 

                                                
20 S Goldenberg, ‘Half of all US food produce is thrown away, new research suggests | Environment | The 

Guardian’, in The Guardian, , 2016. 
21 Cubero et al., 487–504. 
22 Liu et al. 
23 Visionexpert. (2019). LKSAB, ’Nikon Vision System’. [PowerPoint-presentation]. Hämtad 2019-03-19 
24 DH Besterfield, Quality Controll, 7th ed., Pearson, 2004. 
25 Besterfield. 
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Osvalder och Ulfvengren säger “Människors felhandlande är som mygg, vi kan slå ihjäl dem en och en 

men det kommer alltid nya. Det är effektivare att dränera kärren där de utvecklats”.26 Kärren som nämns 

är latenta förhållanden vilka kan vara hög arbetsbelastning, dåliga människa-tekniksystem, dålig 

kommunikation och procedurer som måste frångås för att jobbet ska bli gjort. Dessa kärr är ett resultat av 

beslut på högre nivåer i organisationen vilka ökar risken för kvalitetsbortfall och olyckor. Besluten i fråga 

kan exempelvis behandla träning, rutiner, utformning av anläggningar eller utrustning, planering och 

budgetering. 

 

Även i den perfekta organisationen och med rätt förutsättningar klarar inte människan av att peka ut 100 

% av alla fel som passerar vid en manuell kontroll. Sandia Report – Sand 2012–8590 säger att människan 

vid manuell kontroll har en upptäcktsgrad på ungefär 80 %.27 För att vara helt säker på att alla fel hittas 

krävs flera människor på rad som kontrollerar samma artikel, eller automatiserad kontroll, för att vara helt 

säker på att upptäcktsgraden är 100 %. 

 

Då automation implementeras i ett system är det viktigt att användargränssnitten är enkelt att förstå. 

Systemen ska utvecklas med människan som utgångspunkt så att människa och teknik fungerar i samspel 

med varandra.28 Skulle tekniken vara för svår för att förstå är den oanvändbar.  

Målet är att kombinera människans flexibilitet med teknikens noggrannhet och repeterbarhet.  

 

Teknik utgör en risk om den skulle vara feljusterad. Om exempelvis mätresultat inte stämmer överens 

med verkligheten innebär det en risk för felaktig påverkan av annan utrustning eller att produkter med 

dålig kvalitet skickas till kund. För att motverka detta måste all utrustning kalibreras och jämföras mot en 

master. 

3.5 FMEA 

FMEA står för failure mode and effect analysis och kan delas upp i två grenar:  

P-FMEA och D-FMEA, där P står för process och D står för design. En P-FMEA används för att förbättra 

en process medan D-FMEA används för att konstruera och utveckla produkter. 

 

FMEA är en analytisk teknik för att, i grupper, upptäcka och värdera fel innan de händer och på så sätt 

bygga bort risker. Genomförande kan beskrivas i tre steg:29 

 

● Upptäcka och bedöma möjlig risk av en produkt, tjänst eller process och diskutera vilken 

påverkan risken kan ha. 

● Identifiera åtgärder för att eliminera eller reducera sannolikheten att risken realiseras. 

● Dokumentera genomförandet. 

                                                
26 A-L Osvalder & P Ulfvengren, ‘Människa-tekniksystem’ in Arbete Och Teknik På Människans Villkor, Prevent, 

2010. 
27 JE See, ‘Visual Inspection: A Review of the Literature [Sandia Report SAND2012-8590]’, , 2012, 77. 
28 Osvalder and Ulfvengren. 
29 Besterfield. 
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3.6 SWOT 

SWOT är en analysmetod som bygger på att identifiera strengths (styrkor), weaknesses (svagheter), 

opportunities (möjligheter) och threats (hot).30 Styrkor och svagheter är interna faktorer till en teknologi 

eller företaget. Möjligheter och hot är externa faktorer. 

 

Ett exempel på en styrka är att ha en teknologi som är bättre en vad ett konkurrerande företag använder 

och en svaghet motsvarar motsatsen. En möjlighet är ett förhållande som kan utnyttjas för att förbättra 

företaget och ett hot är ett förhållande som på något sätt kan ställa till problem. SWOT-analys är en av de 

mest utnyttjade strategiska metoderna och kommer att användas för att analysera visionsystemets 

konsekvenser och risker. 

 
Figur 3. Mall SWOT-analys. 

 

 

 

4 Resultat  
I detta kapitel presenteras de resultat som tagits fram från praktik, intervjuer, och studiebesök men 

framförallt den kontakt som förts med kameraleverantörer och de utmaningar som avslöjats. 

                                                
30 M Engwall et al., Modern industriell ekonomi, 1st ed., Studentliteratur, 2017. 



11 
 

4.1 Mjuka produktionsflöden på transmission 

På en av två linor som den här rapporten fokuserar på tillverkas huvudaxelkugghjul. Här lastas först 

ämnet som är en obearbetad metallbit, ett råämne, med hjälp av ett lyftverktyg på huvudbanan. Detta 

ämne går sedan igenom en svarv som grovformar ämnet för att i nästa arbetsstation, som är fräsen, fräsa 

fram arbetskuggen. Ämnet fortsätter vidare mot gradmaskinen som gradar kuggarna både på ovan och 

nedansidan samt borstar rent arbetskuggen. För vissa artiklar krävs det att ämnet genomgår ytterligare en 

fräs för vidare behandling men denna arbetsstation används endast för vissa speciellt förutbestämda 

artiklar. Nästa operation i linan är en hyvel som hyvlar fram en kopplingskugg. Efter hyveln så finns det 

två nyligen installerade arbetsstationer som inte används idag utan är planerad att användas för 

bearbetning av kugghjul till den kommande växellådan som ännu inte är i produktion. Slutligen efter att 

ha passerat hyveln så är kugghjulet färdigbearbetat mjukt. Då ska 100 % av alla artiklar passera en 

manuell kvalitetskontroll. Här kontrolleras kugghjulen i en 12-stegs kontroll där olika defekter som 

exempelvis urflisningar, tryckmärken från spånor, dåliga ytor, missade operationer och grader eftersöks. 

Om kugghjulet blir godkänt lastas det av med hjälp av ett lyftverktyg ner i en pall för att skickas till 

härdugnarna. 

Figur 4. Produktionsflöde för tillverkning av huvudaxelkugghjul. 

Det finns ytterligare två linor som tillverkar huvudaxelkugghjul som är utformade på snarlikt sätt där mer 

eller mindre enda skillnaden är att det är andra artikelnummer som körs. Varje lina sköts av varsin 

operatör som går längs med arbetsstationerna och kontrollerar att maskinerna utför sina respektive 

funktioner. Operatören ansvarar också för av- och pålastningen samt kvalitetskontrollen. Operatören har 

även i uppgift att göra enklare byten av delar då bearbetningen ställs om från ett artikelnummer till ett 

annat, en riggning. Den mesta tiden som förbrukas sker vid själva avsyningen (kvalitetskontrollen, även 

kallat Q-zon).  Därefter används tiden till andra mätkontroller, på/avlastning samt själva gången mellan de 

olika arbetsstationerna.  

 

Lite längre ner i byggnaden tillverkas ringhjul, vilket är den andra artikeln som är intressant för denna 

rapport. Det finns bara en mjuk produktionslina för ringhjul vilken är byggd på ett snarlikt sätt som 

huvudaxelkugghjulslinorna. Produktionsflödet ser relativt likt ut som på huvudaxelhjul. Skillnaderna här 

är att på- och avlastningen sker automatiskt, ämnena driftas istället för att fräsas då arbetskuggen på 

ringhjul är invändig istället för huvudaxelkugghjulets utvändiga arbetskugg, samt att ringhjulen spetsas, 

vilket ger ett tak på kuggkanten, istället för att gradas. På och avlastningen sköts av en programmerad 

portal som lägger ämnena på och av bandet automatiskt. När ämnena kommer fram till driftningsstationen 

så används driftverktyg som liknar en stor cylinder med skär där diametern ökar ju längre den trycks 

igenom ämnet för att gradvis forma fram splinesen (invändig kugg) på ringhjulet. I slutet av linan går 

ringhjulet igenom en spetsmaskin som bearbetar splinesen så att ett tak formas för att lättare kunna lägga i 

växel. En annan skillnad på denna lina är att det inte utförs hundraprocentiga kvalitetskontroller i Q-zon.  
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Figur 5. Produktionsflöde för tillverkning av ringhjul. 

 

Operatörerna både på huvudaxelkugghjul och ringhjul jobbar idag i fyrskift där arbetet är ganska 

krävande fysiskt. De går upp och ner längs linan och kontrollerar arbetsstationernas funktion. Det 

förekommer relativt många stopp på en vanlig dag.31 

 

Felen som dyker upp kan skilja sig ifrån varandra beroende på vilken arbetsstation som är orsaken till 

felet, men något som brukar ske i alla maskiner och arbetsstationer är någon typ av mekaniskt eller 

elektriskt fel som får processen att stanna. Om felen inte har upptäckts tidigare så upptäcks dem vid 

avsyningen på Q-zon. Felen som upptäcks brukar vara att kugghjulet har spånintryck på ytan, det finns 

orenheter, märkningen är otydlig med mera. Oftast leder felen till att kugghjulen får kasseras och gjutas 

om för att senare gå igenom processen återigen. Enligt operatören på huvudaxelskugghjulslinan så brukar 

endast fem procent av dem defekta kugghjulen kunna åtgärdas på plats för att gå vidare till nästa steg. 

Ibland förekommer det att operatörerna på grund av ouppmärksamhet eller trötthet (i synnerhet vid 

skiftbyten) godkänner defekta artiklar. Dessa upptäcks vid senare kvalitetskontroll men är ett slöseri och 

tar värdefull tid och resurs. Det ska även nämnas att robotcellerna och huvudbanan som förflyttar och 

transporterar ämnena står för en väsentlig del av de totala felen då repor kan uppstå på artikeln. 

 

Fullständig P-FMEA för ringhjul och huvudaxelkugghjul från praktik och guidad tur finns i bilaga 4. 

4.2 Tidsåtgång per skift på transmission 

Under praktiken och den guidade turen gavs förståelse för hur processen går till och vilka fel som kunde 

uppkomma och hur det påverkade resterande flödet. Den största tidsåtgången gick till att avsyna, det vill 

säga utföra kvalitetskontroll på artikeln och utföra mätkontroller, se figur 6 och 7. Vid avsyningsplatserna 

fanns det uppsatta standarder med bilder samt beskrivande text för vad som skulle kontrolleras och vad 

operatörerna specifikt skulle titta efter. Avsyningen skedde i slutet medan mätkontrollerna är utspridda 

                                                
31 Projektledare. (2018). Förstudie Automatiserade Liner B.081 [PowerPoint-presentation]. Hämtad 2019-01-15, 

från Scania 
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över hela linan, vilket medför att operatören måste röra sig mycket fram och tillbaka. De två operatörerna 

som följdes under praktiken hade olika grad av erfarenhet. Den med mer erfarna kände sig inte psykisk 

stressad men upplevde fysisk belastning. Den mindre erfarna kände tvärt om ingen fysisk stress men 

psykisk. Vid ett antal tillfällen uppstod maskinfel eller kvalitetsproblem som prioriterades vilket ledde till 

att artiklarna radades upp vid avsyningen. Vid sådana tillfällen användes inte de tillgängliga lyftverktygen 

utan operatören lyfte artiklarna för hand och kontrollerade eftersom det då gick snabbare att hinna ikapp. 

 

 
Figur 6.32 Fördelad tidsåtgång i procent per skift för tillverkning av huvudaxelkugghjul. 

 

 
Figur 7.33 Fördelad tidsåtgång i procent per skift för tillverkning av ringhjul. 

                                                
32 Projektledare. (2018). Förstudie Automatiserade Liner B.081[PowerPoint-presentation]. Hämtad 2019-01-15, från 

Scania DXTGA 
33 Projektledare. (2018). Förstudie Automatiserade Liner B.081[PowerPoint-presentation]. Hämtad 2019-01-15, från 

Scania DXTGA 
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4.3 Interna intervjuer 

SICK transmission 

Expert 1 och expert 2 jobbar med kameror från SICK. Kameran de använder är relativt enkel att arbeta 

med vilket innebär att de själva kan jobba med installationen och programmeringen. Utrustningen som 

används kostar ca 20 TSEK och expert 1 förklarar att kostnaden som investerats sparats in efter ett 

upptäckt fel. Kamerorna de installerat utför bara en kontroll per kamera per artikel där det på ett ställe 

kontrolleras att hening är utförd och på ett annat avsnitt att en tidigare problematisk operation är utförd. 

Kontrollen tar ca en sekund. Expert 1 menar att det är bra att hålla kameralösningen så simpel som 

möjligt och att det inte är möjligt att lösa alla problem med automatisering. Fokus bör ligga på vilka 

avvikelser som nått kund och arbeta på dom. “Det går inte att investera bort alla problem” säger Expert 1. 

Expert 1 och expert 2 betonar hur viktigt det är med en bra och konstant ljuskälla då ljus är en stor faktor i 

kamerakontroller. Visionkontroller har lagts upp i tre implementeringssteg som följer: 

 

1. Utförda operationer 

2. Ytkontroll 

3. Grader 

 

De första två stegen är i bruk idag medan det tredje ännu inte har fått klartecken att implementeras. Se 

bilaga 1, för intervjudokument med expert 1 och expert 2. 

 

Mabema transmission 

Expert 3 jobbar med ett projekt som ännu inte är helt färdigställt och utrustningen står inte på plats då 

intervjun genomförs. Kameran som köpts in här är en mer avancerad lösning. Uppgiften är att kontrollera 

ett mått som måste godkännas för att artikeln ska passera. Det tar ca 15 sekunder för kameran att mäta 

artikeln men cykeltiden kan kortas ner eller utökas beroende på kontrast och upplösning på bilden. Om 

fler mätpunkter tas så kommer det ta längre tid. 

Till skillnad mot lösningen med SICK-kameror var känslan här att samma kompetens för vision inte 

besatts och därför beställdes en paketlösning från Mabema. 

Expert 3 säger att kameran är billig men automationen kostar desto mer. Totalt kostade hela paketet 1.5 

MSEK. Se bilaga 2, för intervju med expert 3. 

 

Mabema motor 

Expert 4 och expert 5 har varit med i ett projekt för att kontrolleras att fyra ventiltätningar är korrekt 

monterade i rätt position på cylinderhuvudet. Detta görs genom att mäta avståndet mellan tätning och 

cylinderhuvud med 12 kameror placerade runt cylinderhuvudet, för att säkerställa att det är rakt i alla 

ledder. Kameran kontrollerar också att en tätningsring är monterad. Samma mjukvara används här som 

kameran som har beställts till Mabemautrustningen på transmission. Utrustningen har varit aktiv i 1,5 år 

och enligt expert 4 fanns det tidigare lite inkörningsproblem men nu fungerar utrustningen bra. Inga fel 

har gått vidare till kund i avseende på vad utrustningen kontrollerar. Se bilaga 3, för intervju med expert 4 

och expert 5. 

 

För sammanfattning om för- och nackdelar av de intervjuades kameraföretag se tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanfattning av för- och nackdelar om kameraleverantörer från intervjuer. 

4.4 Funktionskravlista och kravspecifikation 

Med hjälp av observationer från praktiken, P-FMEA, E-quality och intervjuer skapades en 

funktionskravlista med vad kamerautrustningen behöver kunna se. Funktionskravlistan skrevs i 

punktform med beskrivande bilder som togs av 3D-printade modeller av de båda artiklarna. Över bilderna 

gjordes en beskrivande text om vad som ville förmedlas med bilden. För att vara så tydlig som möjligt 

gjordes även markeringar i rött på bilderna för att motverka missförstånd av vad som ska kontrolleras. Se 

bilaga 5 för funktionskravlista. 

 

De tre huvudsakliga funktionspunkterna var: 

 Kontrollera att alla operationer är utförda 

 Kontrollera ytor 

 Kontrollera att det inte finns grader. 

 

Kravspecifikationen fylldes i enligt Scanias kravspecifikationsmall. Mallen täcker ett mycket stort område 

där fokus lades på funktionsbeskrivning när kravspecifikationen skrevs. Andra ingående delar i 

kravspecifikationen var bland annat leveransförfarande, installation, installationsplats med mera. Datan 

som användes för ifyllnad av mallen kom från observationer som gjorts under projektets gång samt datan 

som användes för funktionskravlistan. Det skrevs två kravspecifikationer, ett för huvudaxelkugghjul och 

ett för ringhjul.  

 

4.5 Studiebesök 

Båda studiebesöken tog tillsammans en dag. I förväg hade det beskrivits att syftet med besöken var att se 

hur företagens kvalitetskontroller såg ut men framförallt var användandet av visionsystem intressant. 
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Från studiebesöket på Volvo Powertrain konstaterades att de hade liknande automationsgrad som på 

Scania. Avsyningen sköttes manuellt av en operatör, det fanns inget visionsystem på Volvo. Det 

planerades inte heller någon anskaffning av visionsystem för avsyning inom den närmaste framtiden. 

 

På GKN Driveline fanns det två områden där visionsystem var implementerat.  Vision användes på det 

ena området till att lokalisera och plocka råämnen till pinjonger som är en del till differentialväxeln. På 

det andra området användes vision för att avsyna artiklar som dels GKN:s kunder krävde extra kontroll på 

samt artiklar som de själva haft kvalitetsproblem med. Visionsystemet som används för 

kvalitetskontrollen har varit i drift i över 14 år. Arbetskugg kontrollerades under rotation samt topp av 

pinjongen. Dock var inte avsyningen helt automatiskt då diametern på axeln alltid kontrolleras manuellt. 

På vissa artiklar utfördes en manuell avsyning för kontroller som kameran inte kunde se. Det framkom att 

fel hade gått vidare till kund trots kvalitetskontroll med vision. Kameraleverantören för visionsystemet 

som användes var Swedvision.  

4.6 Möjlighet till automatiserad kvalitetskontroll  

Den färdigställda funktionskravlistan skickades ut till fyra olika företag. SICK och Mabema kontaktades 

då dessa visionföretag redan finns på transmission och Scania strävar efter att ha så få fabrikat som 

möjligt för att förenkla bland annat reservdelsberedning och service. LKSAB kontaktades då intresse har 

visats för företaget vid en tidigare utförd förstudie för hård bearbetning av kugghjul samt att företaget 

använder en mer avancerad teknik. Swedvision kontaktades då detta företag upptäcktes under besöket på 

GKN i Köping. Förutom funktionskravlista skickades exempelbilder på mjukt bearbetade 

huvudaxelkugghjul och ringhjul för att visa hur ytor såg ut. Se sammanfattat resultat av kontakt i tabell 2. 

 

Företag 

Uppfyller 

funktionskrav Identifierade problem 

SICK NEJ Högblanka ytor. 

Mabema NEJ 
Personalbrist internt. Svårt att se invändig kugg, långa cykeltider, 

kontrollen kräver troligtvis flera steg. 

Swedvision NEJ Okänt. 

LKSAB JA Möjligtvis cykeltid. (Praktiskt test ej utfört) 

 

Tabell 2. Resultat från kontakt av kameraleverantörer. 

 

Mabema svarar att med alla de punkter som önskas kontrolleras kommer processen bli relativt lång. En 

invändig kuggkontroll blir lätt komplex och det blir svårt att se allt som önskas. Troligtvis kommer det 

krävas en kombination av 2D- och 3D-teknik och troligtvis kommer kontrollen behövas göras i flera steg. 

Problem observerade också med att ytorna var blanka. 

På grund av hög arbetsbelastning saknade Mabema resurser för att aktivt kunna delta i arbetet även om de 

uttryckte ett intresse för att delta. Kontakten avslutades i och med detta. 

 

SICK såg likt Mabema problem med vad de kallar “högblanka ytor” på de grovbearbetade kugghjulen. 

För att undersöka om deras kameror kunde utföra kontroller på ytorna skickades en intern förfrågan till 
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utvecklingsavdelning på SICK som meddelade att ytorna som misstänkt var för blanka för att kunna 

detektera önskade avvikelser. Kontakten avslutades i och med detta. 

 

Swedvision visade till en början stort intresse för projektet och meddelade att de utfört liknande arbeten 

vid tidigare tillfällen och föreslog ett möte. Då ett möte skulle bokas in svarade inte längre Swedvision på 

kontakt via telefon eller mejl och kontakten avslutades. 

 

LKSAB erbjuder en laserscanner-lösning. Företaget har speciella mätmaskiner för kugghjul där en chuck 

roteras samtidigt som kugghjulet skannas. De ser inga problem med blanka ytor då lasern beskrivs som 

okänslig. Scannern kan komma ner på noggrannheter om 0,002–0,003 mm men då antas cykeltiden 

hamna på cirka 2 minuter vilket är för lång tid. Dock kan noggrannhet offras för att få snabbare cykeltid 

vilket inte anses vara ett problem då noggrannheten för önskad kontroll av Scania inte behöver vara fullt 

så fin. LKSAB meddelar att de kan utföra önskad kontroll, på de punkter som skickats i 

funktionskravlistan, med deras utrustning. 

4.7 Kostnader för kvalitetskontroll 

En operatör kostar, för Scania, ca 600,000 SEK per år. I bilden som visar tidsåtgång (se avsnitt 4.2 

Praktik) visas att om kvalitetskontrollen kan automatiseras så kan en operatör köra två linor själv då 

beläggningen halveras. I och med att 4-skift bedrivs i byggnaden kommer Scania enligt förstudie för 

hanteringsfria linor, spara in 4 800 000 SEK per lina per år med automatisk avsyning.34 

5 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras den data och beskrivs det arbete som utförts. 

5.1 SWOT-analys för utnyttjande av visionsystem 

Den största och uppenbara styrkan är att visionsystemet minskar risken för att montera artiklar med dålig 

kvalitet då den mänskliga faktorn byggs bort.35 Det medför framför allt att kundnöjdheten ökar då 

lastbilarna och bussarna kommer fungera bättre och längre. Det innebär även att kostnader kommer sparas 

in då stopp på monteringen inte kommer uppstå till följd av defekta kugghjul samt att Scania kommer 

kunna låta en operatör köra två bearbetningslinor.36 Då operatören inte kommer behöva röra sig lika 

mycket fram och tillbaka på linan minskar den fysiska belastningen samt att operatör slipper utföra ett 

monotont moment. 

 

                                                
34 Projektledare. (2018). Förstudie Automatiserade Liner B.081[PowerPoint-presentation]. Hämtad 2019-01-15, från 

Scania DXTGA 
35 Besterfield. 
36 Projektledare. (2018). Förstudie Automatiserade Liner B.081[PowerPoint-presentation]. Hämtad 2019-01-15, från 

Scania DXTGA 
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Beroende på vilken typ av kamerautrustning som väljs kan den vara mer eller mindre känslig mot 

kringliggande faktorer så som ljus och vibrationer. Utrustning måste byggas på ett sådant sätt att det är 

möjligt att skydda den mot dessa faktorer. Utrustning är i detta fall avancerad till följd av att kontrollen 

som ska utföras är avancerad. I och med detta kan felsökning och reparation i liknande fall bara utföras av 

leverantören. Det är därför fördelaktigt att leverantören kan vara på plats med kort varsel.37 

 

Automatisering av kvalitetskontroll är ett steg mot industri 4.0 vilket kommer möjliggöra bland annat 

flexibilitet, kortare led- och omställningstider. Andra företag kommer anamma 4.0 och det är då den 

naturliga vägen för utveckling och konkurrenskraftighet. Beroende på vilken utrustning som väljs kan 

kameran gå ytterligare ett steg i kontrollen och mäta artiklar och på så sätt inte bara användas till 

avsyning. 

 

Vid besök av företag som idag använder visionsystem som kvalitetskontroll visade det sig att artiklar med 

dålig kvalitet gick igenom kontrollen utan att fångas upp och sorteras ut. Det ska noteras att denna 

utrustning var 14 år gammal. Vid observation av befintlig utrustning på Scania var visionsystemet upplåst 

och toleranser gick att ändra utan lösenord eller nyckel vilket under en intervju med Expert 1 och 2 

uttrycktes som en risk på grund av möjligheten att toleranser ställs upp istället för att lösa 

kvalitetsproblem. Vid eventuella funktionsproblem kan det vara problematiskt att utföra manuell kontroll 

på grund av platsbrist eller att den manuella kontrollplatsen har byggts bort. Det är därför viktigt att vid 

utformning av utrustning ha möjlig manuell kontroll i beaktning. Risken finns alltid att operatören 

förbigår kamera och godkänner en defekt artikel och manuellt lägger den i pall för färdiga artiklar.38 För 

sammanfattning av SWOT-analys se figur 8. 

 

                                                
37 Expert 1, Shot peening Scania. Intervju 2019-02-08 
38 Expert 1, Shot peening Scania. Intervju 2019-02-08 
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Figur 8. SWOT-analys för utnyttjande av visionsystem. 

 

5.2 Att sätta krav på visionsystem 

De två olika linorna för tillverkning av huvudaxelkugghjul visade en bra kontrast mellan hur en mer 

erfaren operatör och en mindre erfaren operatör upplever arbetet i helhet. Operatörerna utför samma 

arbete på de olika linorna men deras upplevelser skiljer sig åt väsentligt. Den mer oerfarna operatören 

kände mest av den psykiska stressen som det höga tempot på linan medgav. Operatören som hade jobbat 

längre kände mest av det fysiska slitaget som uppstod då han vandrar upp och ner längs med linan för att 

utföra sina arbetsuppgifter. Oavsett vilken typ av påfrestningar som operatörerna känner, fysiska eller 

psykiska, går dåliga artiklar som inte fyller kvalitetskraven vidare till nästa steg i processen. Då 

operatörerna täcker stora avstånd under en dag när de går upp och ner längs med linan är det inte svårt att 

förstå att koncentrationen går ner och felaktiga artiklar går vidare i processen. Utöver att 

kvalitetssäkerheten ökas i kvalitetskontrollen så elimineras stressen då kontrollen automatiseras. Då det är 

det mänskliga ögat som ska ersättas med ett visionsystem var det viktigt att definiera vad en människa ska 

kunna klara av att upptäcka och vad som är rimligt att upptäcka. Ofta då en ny utrustning köps in finns ett 

önsketänkande om att den ska ha en rad många fler funktioner än vad som är nödvändig vilket ökar 

kostnaden. Istället är det viktigt att fokusera på vilka fel som går igenom idag och köpa utrustning som 
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kan upptäcka dem.39 Så en viktig utgångspunkt för detta arbete var att ta fram en funktionskravlista för 

vad det tilltänkta visionsystemet ska kunna klara av baserat på kvalitetskontrollen operatörerna utför idag, 

med hjälp av praktiken samt mallen som finns på arbetsplatsen. Operatörerna kontrollerar artiklarna 

genom att inspektera bearbetade ytor, de letar efter ojämnheter i form av plus- och minusmaterial, hela 

artikeln söks av. I funktionskraven betonas framförallt att artikeln ska inspekteras från alla sidor och olika 

vinklar för att en inspektion av hela artikelns yta ska utföras. För att inte ställa för höga krav på 

utrustningen, så beslutades det efter samtal med beredare från Scania att en noggrannhet på ± 0,1 mm var 

ett rimligt mått för en människa att upptäcka.40 Slutligen framställdes funktionskravlistan, som användes i 

företagskontakten.  

 

Utifrån praktik och övriga observationer under projektets gång skrevs två kravspecifikationer. Dessa kan 

Scania använda senare under en eventuell upphandlingsfas, som tidigare nämnt så kommer den inte att 

ingå i den publika delen av rapporten. Kravspecifikationerna har ett stort fokus på den tekniska 

funktionen, hur hanterar visionsystemet avvikelser, hur meddelas operatör om vilken typ av avvikelse 

som upptäckts och mer specifikt vad ska visionsystemet kunna se. De tre huvuddelarna som beskrivs i 

avseende på kvalitet är vilka de utförda operationerna är som måste kunna kontrolleras, vilka ytor ska 

kontrolleras och en beskrivning att artikeln inte får ha skarpa kanter. Det är även beskrivet att 

utrustningen måste kunna bortse från grövre ytor som enligt ritning inte ska vara bearbetade. Allt detta för 

att säkerställa att visionsystemet fungerar på ett felfritt sätt. 

5.4 Existerande lösningar  

På de andra avdelningarna där intervjuerna genomfördes utfördes enklare kontroller med deras 

visionsystem än det som skulle utföras i detta projekt. Motivationen för deras val var dels att testa nya 

tekniken samt att underlätta operatörens arbete utan att vilja ersätta operatören. Avdelningarna hade inte 

samma leverantör vilket kan verka konstigt för ett företag som Scania där standardisering är en viktig del 

i deras arbete. Anledningen till att en standardlösning inte finns är för att visionsystem för 

kvalitetskontroll är relativt nytt på Scania, samt att artiklarna som bearbetas i de olika avdelningarna 

skiljer sig väsentligt i färg, form och yta. Avdelningarna var mycket nöjda med resultatet som 

visionsystemet medförde. I projektet där expert 1 och expert 2 medverkade hade Scania innan 

installationen av visionsystem haft ett oförklarligt fel som ingen visste varför det uppstod, men efter 

installationen kunde kameran visa att operatören gjort handhavande fel.41 Efteråt försvann sådana fel på 

arbetsstationen. På expert 4:as avdelning medförde installation av visionsystem att inga fel gick vidare till 

kund med avseende på det som visionsystem kontrollerar. Skulle lösningarna som finns inom de olika 

avdelningarna på Scania passa för transmissionsavdelningen? Svaret blir nej. De lösningar som de andra 

avdelningarna har valt utför enklare kontroller som inte är avancerade nog för de fullständiga kontroller 

som krävs på huvudaxelkugghjul och ringhjul. Samma visionföretag som används för de olika 

lösningarna inom Scania tillfrågades även för detta arbete. Men artiklarnas egenskaper och utseende samt 

vissa krav i funktionskravlistan var problematiska för företagen. På grund av detta kunde inte SICK, 

                                                
39 Expert 1, Shot peening Scania. Intervju 2019-02-08 
40 Beredare, Scania, Intervju 2019-03-22 
41 Expert 1, Shot peening Scania. Intervju 2019-02-08, Expert 2, Tekniker Scania. Intervju 2019-02-08 
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Mabema eller Swedvision leverera kamerautrustning som uppfyller de krav och förutsättningar som 

önskades. 

De största uttryckta problemen var de blanka ytor som både huvudaxelkugghjul och ringhjul har då de är 

bearbetade grovt samt den invändiga kuggen, splinesen, som ringhjulet har.42 Kontroll av splinesen 

beskrevs som mycket komplex.43Dessa kontroller kan inte kompromissas då de är betydande för 

artiklarnas funktion. En expert på LKSAB såg inga problem med dessa två faktorer eller resterande 

funktionskrav som skickades till företaget. En HN-C3030 föreslogs som är speciellt avsedd för att 

kontrollera kugghjul som skannar artikeln som roterar i en chuck. Scannern är 5-axlig och använder 

teknik från Nikon som kan se avvikelser med noggrannhet på 0,002–0,003 mm. 

För Scania räckte detta teoretiska godkännande att utrustningen kan användas för avsyning av 

huvudaxelkugghjulet och ringhjulet. Praktiska test har inte utförts. 

5.5 Kostnadsanalys för kvalitetskontroll 

Då tre av företagen som kontaktades uttryckte att de inte kunde tillgodose alla kontroller i 

funktionskravlistan upphörde kontakten med dessa och kostnad efterfrågades inte för deras respektive 

utrustning. Endast kostnaden för LKSAB:s visionutrustning ansågs vara lämpligt att känna till.  

 

Med automatiserad avsyning kan Scania spara in 4.8 MSEK per år per lina i arbetskostnad. Som LKSAB 

uppgett kommer deras utrustning kosta ca 3.5–4.5 MSEK i inköp och då är inte någon typ av 

kringutrustning som robot eller banor inräknade.44 I intervju med expert 1 och 2 nämndes att stora 

kostnader sparades på att inte behöva söka igenom pallar med färdigbearbetade artiklar, för att säkerställa 

god kvalitet, då en avvikelse upptäckts. Risken finns att en artikel som missats i avsyning kommer vidare 

till monteringen och stoppar monteringslinan, vilket medför snabbt stigande kostnader per stillastående 

minut.45 Ju mer en artikel bearbetas desto större värde har den getts. Det är på så sätt av stor fördel att 

stoppa en defekt artikel i den första kvalitetskontrollen som görs, vilken utförs på de mjuka 

bearbetningslinorna. 

6 Slutsats  
Det är möjligt att ersätta det mänskliga ögat med visionteknologi. Kvalitetskontrollen blir mer konsistent 

och pålitlig. Risken att avvikande artiklar fortfarande kan gå vidare i flödet kan inte helt tas bort men trots 

det är det rimligt för Scania att investera i visionteknologi. Besked från LKSAB som säger att de 

funktionskrav som ställs på kontrollutrustningen täcks upp av den utrustning som de kan tillhandahålla.  

 

Svaret på den första forskningsfrågan: “Vilka möjligheter finns på marknaden för automatiserad 

kvalitetskontroll av grovbearbetade kugghjul?”. Det finns många företag på marknaden som erbjuder 

olika typer av lösningar som passar olika bra beroende på vad som ska kontrolleras. Ytor har i detta 

projekt visat sig vara den största faktorn för vilka avvikelser en utrustning kan uppfatta. Då 

                                                
42 Produktspecialist SICK, telefonsamtal 2019-03-08 
43 Försäljningsingenjör Mabema, mailkontakt 2019-03-11 
44 Visionexpert. LKSAB, Telefonsamtal 2019-03-19 
45 Expert 1, Shot peening Scania. Intervju 2019-02-08 



22 
 

grovbearbetade kugghjul har en högblank yta krävdes, i detta fall, en kontroll utförd med laserscanning 

för att möjliggöra en fullständig kontroll i avseende på kontroll av utförda operationer, ytor och grader. 

 

Den andra forskningsfrågan som formulerades var: “Vilka konsekvenser medförs av automatisering av 

kvalitetskontroll och vilka är riskerna?”. Här observerades att bristfällig teknologi och yttre 

omständigheter såsom ljus kan orsaka att artiklar med dålig kvalitet godkänns i kontrollen.46 

Kvalitetskontrollen ska på grund av detta utföras i kontrollerad miljö för att omständigheter i största 

möjliga mån alltid är de samma. Det viktiga är att testa alla de funktioner som utrustningen ska klara av 

att utföra enligt överenskommen kravspecifikation. 

 

Det är lämpligt för Scania att investera i automatiserad kvalitetskontroll då en sådan investering skulle 

förbättra de tre hållbarhetsaspekterna: ekonomi, ekologi och social. Ekonomiskt och ekologiskt då 

exempelvis färre resurser kommer utnyttjas i onödan på grund av att en artikel med dålig kvalitet inte 

fångas upp och fortsätter förädlas istället för att kasseras. Den sociala aspekten påverkas då psykosociala 

arbetsmiljön för operatören förbättras då arbetsuppgifter omformas då ett krävande moment tas bort ur 

flödet. 

 

I och med att artiklarna som ska analyseras är komplexa och ytorna högblanka bör de, enligt teorin och 

råd av LKSAB, laserskannas för att kunna kontrolleras på bästa sätt.47 Att Scania kommer att investera i 

visionsystem för att ersätta manuella kvalitetskontrollerna på deras produktionslinor är troligt. Däremot är 

det inte troligt att de väljer LKSAB som lösning på grund av den höga kostnaden för LKSAB:s system.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Expert 1, Shot peening Scania. Intervju 2019-02-08, Expert 2, Tekniker Scania. Intervju 2019-02-08, Expert 4, 

Motor Scania. Intervju 2019-02-19, 

Expert 5, Motor Scania. Intervju 2019-02-19 
47 Visionexpert. LKSAB, Telefonsamtal 2019-03-19 
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Bilagor  

Bilaga 1, Intervju expert 1 och expert 2 

Frågor     Svar 

1. För- och nackdelar med 

leverantören? 

 

Fördelar:  

Enkelt att jobba med.  

Programmeringen går väldigt snabbt och kan göras av Scania. 

Närhet till support. 

Enklare lösning lägre avanceringsgrad 

Nackdelar: 

Kan behövas flera kameror för avsyning 

2. Kamerans uppgift? 

 

Man tar en bild på en del av komponent som man sedan jämför med en 

referensbild. 

letar efter missade operationer 

Titta på ytor (infraröd) 

3. Har kameran fungerat felfritt eller 

har det uppstått problem? 

De fel som har uppstått har varit på grund av automation eller handhavande 

krockar. 

4. Vilka andra leverantörer av kamera 

tittade ni på? 
Tordyvel - mer avancerat. kräver specialist 

Mabema - mer avancerat. kräver specialist 

5. Hur specificerade ni kraven för 

vad kameran skulle se? 

Ex ljus 

allt måste provköras 

En leverantör som direkt säger att de kan utföra kontrollen är inte att lita på 

tycker Expert 1 

6. Hur lång var installationen och 

hur lång störning vart det? 

Få igång kameran 1–2 timmar. 

Automatiseringen tar 1–2 månader. 

Skapade lite störningar pga planerade stopp. 

7. Hur ändrades operatörsbehovet då 

vision implementerades? 

Ingenting. Det underlättar för operatör. 

8. Krävdes någon speciell 

utbildning? 

För operatör nej. 

Underhåll får byta kamera, kablar osv men inte röra inställningar. 

Endast tekniksidan får pilla och de har mer fått utbildning av SICK. 

9. Hur ser underhåll ut? Putsa lins.  

Byta komponenter  

Inga inställningar 

10. Hur sorteras defekter bort? Kan på olika sätt. 

Tända röd lampa  

Slänger artiklar i vadderad låda 

Övrigt Ljus viktigt, 

Titta på avvikelser som finns hos kund och fokusera på dessa. 

Försök inte lösa alla problem. 

Bra om leverantören är nära. 

Sätt gärna upp flera kameror efter behov. 

Svårt att bygga kontroller som inte kan kringgås. 

Simplifiera 

Kamera kostar ca 20k. Man sparar in kostnaden på ett upptäckt fel. 

Stillastående bilder 

Kan inte investera bort alla avvikelser.  
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Bilaga 2, Intervju expert 3 

Frågor     Svar 

1. För- och nackdelar med 

leverantören? 

 

Fördelar: 

paketlösning 

bra pris, prisvärd mot andra leverantörer, 

 Enkel uppbyggnad 

Bra dialog med leverantör.  

Enkla och snabba. 

Relativt nära. Linköping 

 

Nackdelar: 

Litet företag.  

Liten verkstad. 

mindre erfarenhet 

specialbyggen 

Ovana med automation 

Allt var inte klart vid leveransprov. Oförberedda vid första besöket. Allt var inte 

testat. (Bättre vid andra besök) 

Kan ej garantera service 24/7. ej helger 

första jobbet med panel 

 

2. Kamerans uppgift? 

 

Två stationer. 

Första, för att hitta position för att kunna gripa. 

Andra, för kontroll av mått 

 

3. Har kameran fungerat felfritt eller 

har det uppstått problem? 

Kameran är ej igång. 

Kört manuellt ej i auto. 

Klarar funktionen. Det är artikeln som har strulat. 

Lite användning och erfarenhet då den ej används så mycket. 

Kameran är känslig och behöver “trimmas in” 

4. Vilka andra leverantörer av 

kamera tittade ni på? 

Zeiss, SICK, KMK Xactools 

 

5. Hur specificerade ni kraven för 

vad kameran skulle se? 

Ville utföra en mätning och kunna skicka data. 

Mabema kom med förslag på hur det skulle göras. 

 

6. Hur lång var installationen och 

hur lång störning vart det? 

Produktionsstart vecka 20. Automation tar längst tid, ca 1–2 månader. 

Expert 3 tror att vårt tar kortare tid. 

 

7. Hur ändrades operatörsbehovet då 

vision implementerades? 

- 

8. Krävdes någon speciell 

utbildning? 

Utbildning kommer fås vid acceptansprov med automation. Operatörer och 

underhåll kommer få en kortare utbildning i HMI och EL/MEK. Leverantören 

sköter resterande underhåll och service. 

9. Hur ser underhåll ut? se punkt 8 

10. Hur sorteras defekter bort? 

 

Det finns en reject-bana. Endast godkända artiklar passerar vidare i flödet. 

Ljuspelare larmar vid defekt. Om flera bitar är dåliga på rad stannar maskinen.  

Inget manuellt godkännande, allt ska passera mätstationen. Om något justeras 

på artikeln ska den passera kamera igen. 
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Övrigt: Cykeltiden ligger på 16 sekunder. Kan kortas ner eller utökas beroende på 

kontrast och upplösning. Fler punkter ger längre tid. 

Mer avancerad lösning. 

Till skillnad från intervju om SICK kände man här att man saknade kompetens 

för vision och beställde därför en paketlösning där leverantören sköter det 

tekniska.  

Mabema finns även på motor som använder samma mjukvara. 

Man har kamera på förråd som reservdel. 

Kamera billig automation kostar.  

Totalkostnad 1.5 miljoner 

 

Bilaga 3, Intervju expert 4 och expert 5 

Frågor     Svar 

1. För- och nackdelar med 

leverantören? 

 

Fördelar:  

Pålitliga, tillmötesgående, bra leverans, pålästa, vet vad vi behöver. 

 

Nackdelar: - 

2. Kamerans uppgift? 

 

Kontrollerar att fyra ventiltätningar är korrekt monterade i rätt position. 

Mäter avståndet mellan tätning med 12 kameror för att säkerställa att det 

inte är snett.  

Kontrollerar att ring på tätning finns. 

 

3. Har kameran fungerat felfritt eller 

har det uppstått problem? 

Varit igång ca 1,5 år. Det var inkörningsproblem i början.  

Inga fel har gått vidare till kund. 

 

4. Vilka andra leverantörer av 

kamera tittade ni på? 

- 

5. Hur specificerade ni kraven för 

vad kameran skulle se? 

Tolerans för avstånd mellan tätning och cylinderhuvud. 

Cykeltid 

6. Hur lång var installationen och 

hur lång störning vart det? 

12 veckor från beställning. 

Planerade störningar. 

7. Hur ändrades operatörsbehovet då 

vision implementerades? 

Det krävdes en extra resurs tidigare då felen var som flest. Denne stod och 

avsynade 100 %. Togs bort då kamera installerades. 

Efter kameran har installerats har inte operatörsbehovet förändrats utan 

kvaliteten har blivit säkrad. 

8. Krävdes någon speciell 

utbildning? 

Grundläggande kunskaper för operatörer, endast justering. 

UH?  

9. Hur ser underhåll ut? Torka linser. 

FU på cylindern för uppskjutare. 

10. Hur sorteras defekter bort? Lämnas av robot till rejektbana. 

Finns begränsning för hur många fel som får skickas ut innan maskinen 

stannar. 
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Bilaga 4, P-FMEA 

                    

 

Ringhjul          

Avdelning Process   Op.Nr OP. benämning Artikel 

Benämni

ng MECO ECO   

Ringhjul                   

      

Tempobenämning / 

Utförande Felsätt Felorsak Feleffekt Kontrollmetod 

Felsannoli

khet 

Allvarlig

het 

Upptäckbar

het Risktal 

Kom

ment

arer 

och 

försl

ag 

Vad gör 

tempot/stationen ? 

Vad kan gå 

snett 

med detaljen? 

Varför kan det 

inträffa? 

Vad kan detta 

innebära? 

Etablerade 

kontrollåtgärder 1-10 1-10 1-10     

Svarv Skärbrott 

Variationer i 

stålsammansättni

ng 

Oftast stopp. 

Ibland går 

artikeln vidare 

obearbetad. 

Vid upptäckt 

kontrollerar operatör 

artiklar som har gått 

vidare 8 2 4 64   

Drift 

Tryckmärken 

ytterdiameter 

Styrstift slås 

emot vid 

inladdning 

EFR krävs för 

att släppas 

vidare x 2 1 8 16   

  

Kulmått 

varierar  Verktygslivsläng fel mått mätning 3 1 6 18   

  

Tryckmärken 

upplägg Spånor Artikel skrotas Visuellt 6 1 8 48   

Tryckrullning 

Tryckmärken 

upplägg Spånor Skrot Visuellt 6 1 8 48   

  

Trycker ut 

kuggtopp Extra material Skrot Visuellt 2 1 8 16   

Borrsvarv 

Tryckmärken 

kuggtoppar Rigg Skrot Visuellt 2 1 8 16   

  

För många 

borrhål 

Fel program vid 

rigg Skrot Visuellt 2 1 8 16   

Spetsmaskin 

Missar 

spetsning 

Kvitterar larm, 

missar en sida 

Haveri 

växellåda Visuellt 5 8 8 320   

  

Tryckmärken 

flis på 

kuggtopp Oklart Skrot Visuellt 5 1 8 40   
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Huvudaxelkugghjul 

                  

    

Felsätt Felorsak Feleffekt Kontrollmetod 

Felsannoli

khet 

Allvarlig

het 

Upptäckbar

het Risktal 

Kommenta

rer och 

förslag 

Vad kan gå 

snett 

med 

detaljen? 

Varför kan det 

inträffa? 

Vad kan detta 

innebära? 

Etablerade 

kontrollåtgärder 1-10 1-10 1-10     

Kan vara fel 

på ämnet. Dåligt material. 

Det blir stopp / 

biten blir inte 

ren. synligkontroll 5 3 7 105 

hitta 

brytpunkt 

Kan bli stopp 

i maskinen 

Mekaniskt/Elektriskt 

fel Det blir stopp. Det blir larm 6 1 3 18   
Spån mellan 

artikel och 

chuck Smutsigt 

Tryckmärke på 

artikel 

Uppläggningskontr

oll och avsyning  8 1 8 17   

Skärbrott 

Hållare / montage / 

hårdhet på material 

Artikel går vidare 

delvis obearbetad 

/ stopp i maskin. Avsyning 4 1 7 12   

Maskinen 

stannar 

plötsligt byte av komponent Det blir stopp. 

Lämnar bit för 

kontroll 6 1 5 30 

Mer 

bemaning 

kort tid för 

rigg. 
Maskinen 

stannar 

plötsligt byte av verktyg Det blir stopp. kollar mätarm 6 1 1 6   
Maskinen 

stannar 

plötsligt Maskinfel Det blir stopp. Larm 7 1 1 7   

Maskinfel 

Mekaniskt/Elektriskt 

fel Det blir stopp. larm 6 1 1 6   

Verktygsfel 

Dålig livslängd i 

utrustning Det blir stopp. Stickprov/ QG 6 1 5 30   
Maskinen 

stannar 

plötsligt 

Mekaniskt/Elektriskt 

fel Det blir stopp. Stickprov 6 1 5 30   
Artikel 

kommer 

felbearbetad 

från svarv 

gradstolen kan gå 

sönder 

Den går ej 

igenom QG 

Stannar i Maskin 

eller QG 5 1 6 30   

Dålig kvalitet Fel från tidigare steg Kassering/Skrot Synligkontroll 7 1 8 56   
Fel går 

vidare till 

nästa process Dålig avsyning Resursslöseri 

Upptäcks vid 

senare QG 5 1 8 40   

Slagmärken Felaktigt grepp 

Sorteras bort i 

QG QG 7 1 8 56   

Roboten 

tappar ämnet 

Mekaniskt/Elektriskt 

fel Stopp i processen Synligkontroll 5 1 7 35   

Bandet slutar 

att röra på sig Fel i givare Totalt stopp Synligtkontroll 9 1 7 63   
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Bilaga 5, Funktionskravlista 
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