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Sammanfattning 

Examensarbetet är den avslutande delen i högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik vid 
Kungliga Tekniska Högskolan, inriktning innovation och design.  

Formvariationen som uppstår vid massproducering av glasflaskor ställer till olika typer av 
produktions- och kvalitetsstörningar i The Absolut Companys tappningsanläggning. 
Examensarbetets mål var att presentera ett eller flera koncept på en principiell konstruktion för 
en provrigg som skulle kunna fastställa form- och dimensionsmått på glasflaskor.  

Olika analysmetoder, teorier, studiebesök, tester, brainstorming och en fokusgrupp användes 
som metoder för ta fram lösningar. Genom att undersöka olika parametrar för mätning av 
flaskhalsens avvikelse från den vertikala axeln kunde betydelsen av flaskans position och 
utgångsläge i förhållande till mätdonet bevisas. Bevisen blev en utgångspunkt för 
konceptframtagningen. Ett viktigt resultat var att provriggen bör ha ett upphöjt spår vid 
infästningen där glasflaskans indexeringsspår kan placeras. 

Rapporten uppmanar The Absolut Company att konstruera en användbar och tillförlitlig provrigg 
för mätning av flerdimensionella mått, samt att uppdatera de tekniska ritningarna för 
glasflaskorna.   

Examensarbetet har även gett viktiga rekommendationer till företaget i form av ett 
designunderlag, samt ifrågasatt glasleverantörens mätmetoder. 
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Abstract 

This thesis constitutes the final component of work for the Bachelor of Science in Mechanical 
Engineering program, major in innovation and design, at the Royal Institute of Technology.  

Mass-produced glass bottles can result in shape related variation. The variation leads to different 
types of production and quality disturbances for The Absolut Company's bottling plant.  

The aim of this thesis was to present one or more concepts that could determine the form and 
dimension of the glass bottles. To achieve this, a test rig was created which used different 
measuring methods.  

A specific research design was developed to find a solution, and thus multiple methods of data 
gathering were considered important and were undertaken, including; analytical methods, theory, 
brainstorming, field trips, focus group discussions and product testing. The importance of the 
bottle’s position, relative to the measuring instrument was proven by examining the significant 
parameters to measuring bottlenecks. Such evidence became the basis for the design concept. An 
important result of the study was that the test rig should have a raised trail where the mark at the 
glass bottles bottom, the bottle index, could be placed. 

Significantly, the report gives The Absolut Company advice on how to construct a useful and 
reliable test rig. It challenges The Absolut Company to update their technical specifications 
before they continue with the construction of a test rig.  The thesis has also questioned the glass 
supplier measuring methods. 
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Ordlista 
I detta avsnitt har termer av allmän karaktär samlats. Gällande standarder har följts. Referens 

sker till de aktuella standardbladen enligt nedanstående förteckning: 

(1) SIS 02 01 06 Legal metrologi. Ordlista 

(2) SIS 01 61 18 Storheter och enheter. Introduktion och skrivregler.  

I några fall har termer med definitioner införts, som gäller det här examensarbetet, som ej har 

en standard som referens.  

 (1) Givare  del av mätdon som erhåller information om storhet 

(1) Kalibrera fastställa sambandet mellan ett mätinstruments mätvärden och 

motsvarande kända värden 

Just in time innebär att företaget enbart producerar och hanterar det som 

behövs, och att det endast finns ett litet lager tillgängligt 

(1) Metrologi läran om mätningar, kallas industriell metrologi inom 

verkstadsmättekniken 

(1) Mätdon  teknisk anordning för mätning 

Mätfixtur Den del som en detalj spänns fast i för att inte kunna ändra 

position 

(1) Mätmetod tillvägagångssätt att göra en jämförelse vid mätning 

(1) Mätning  utförs i syfte att bestämma ett storhetsvärde 

Mätområde  storleksområde som ett visst mätdon är anpassat för 

(1) Mätstorhet den storhet, som ett mätdon är avsett att mäta, t.ex längd, vinkel. 

(1) Noggrannhet  kvalitetsuttryck hur bra det observerade, beräknade eller skattade 

värdet stämmer överens med det sanna värdet. 

Provrigg Hela utrustningen med mätdon och fixtur. 

(1) Repeterbarhet kvalitetsuttryck som anger i vilken grad mätmetoden ger samma 

resultat under lika förutsättningar, t.ex. av samma person, i en 

följd, med samma utrustning, på lika försöksobjekt. 

(1) Reproducerbarhet kvalitetsuttryck som anger i vilken grad mätmetoden ger samma 

resultat under olika förutsättningar, t.ex. av olika person, vid skilda 

tillfällen, med olika utrustning, på lika försöksobjekt. 

(4) Storhet egenskap hos föremål eller företeelse, som kan mätas eller 

beräknas. Exempel: längd, vinkel 

(4) Storhetsvärde enskilt kvantitativt fall av en storhet. Exempel: 0.5 millimeter. 

  



 

 

  



 

 

Innehåll 

1. Inledning ...........................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................1 

1.2 Problemdefinition..........................................................................................................1 

1.3 Mål ...............................................................................................................................2 

1.4 Avgränsningar ...............................................................................................................2 

1.5 Lösningsmetoder ...........................................................................................................2 

1.6 Kravspecifikation för provriggen ...................................................................................3 

2. Nulägesbeskrivning...........................................................................................................5 

2.1 The Absolut Company...................................................................................................5 

2.2 Konkurrenter .................................................................................................................5 

2.3 Nuvarande mätutrustning ..............................................................................................6 

3 Teori ...................................................................................................................................7 

3.1 Kurser ...........................................................................................................................7 

3.2 Metoder.........................................................................................................................8 

4. Genomförande ..................................................................................................................9 

4.1 Förstudie .......................................................................................................................9 

4.1.1 Projektplanering .....................................................................................................9 

4.1.2 Studiebesök .......................................................................................................... 10 

4.1.3 Kravspecifikation.................................................................................................. 10 

4.2 Faktainsamling ............................................................................................................ 10 

4.3 Analysfas .................................................................................................................... 11 

4.3 1 Målgruppsanalys ................................................................................................... 11 

4.3.2 Miljöanalys ........................................................................................................... 11 

4.3.3 Funktionsanalys .................................................................................................... 11 

4.3.4 Funktionsmått och mätpunkter .............................................................................. 11 

4.3.5 Marknadsanalys .................................................................................................... 11 

4.3.6 Funktionstest på Mitutoyo..................................................................................... 12 

4.4 Konceptframtagning .................................................................................................... 13 

4.4.1 Brainstorming ....................................................................................................... 13 

4.4.2 Fokusgrupp och experthjälp .................................................................................. 13 

4.4.3 Illustrationer ......................................................................................................... 14 

4.5 Ett steg tillbaka ........................................................................................................... 14 

4.5.1 MyLab .................................................................................................................. 14 

4.6 Betydande parametrar ................................................................................................. 14 

4.6.1 Testobjekt ............................................................................................................. 15 

4.6.2 Orientering ........................................................................................................... 15 



 

 

4.6.3 Flaskans positionering vid inspänning ................................................................... 17 

4.6.4 Mätklockans höjdläge ........................................................................................... 17 

4.6.5 Mätning mot en master ......................................................................................... 17 

4.6.6 Mätklockans riktning ............................................................................................ 17 

4.7 Konceptframtagningen del 2........................................................................................ 17 

4.7.1 Test av backar ....................................................................................................... 17 

4.7.2 Test av bottenindex betydelse i reproducerbarhet .................................................. 18 

5. Metrologi ......................................................................................................................... 19 

5.1 Mätning....................................................................................................................... 19 

5.1.1 Fasta och portabla mätsystem................................................................................ 19 

5.1.2 Direkt och indirekt mätning .................................................................................. 19 

5.1.3 Visande och fasta mätdon ..................................................................................... 19 

5.1.4 Berörande och beröringsfri mätning ...................................................................... 19 

5.1.5 Handmätdon ......................................................................................................... 20 

5.1.6 Automatiserad mätutrustning ................................................................................ 20 

5.1.7 Tolk ...................................................................................................................... 20 

5.1.8 Längdindikator ..................................................................................................... 21 

5.1.9 Kalibrering och masterdetalj ................................................................................. 21 

5.1.10 Repeterbarhet och reproducerbarhet .................................................................... 21 

5.1.11 Viktigt att tänka på vid mätning .......................................................................... 22 

5.2 Geometriska egenskaper .............................................................................................. 22 

5.2.1 Dimensionsmätning .............................................................................................. 23 

5.2.2 Form- och lägesavvikelser .................................................................................... 23 

5.2.3 Kontroll av form, läge och kast ............................................................................. 23 

5.3 Mätpunkter och referensplan ....................................................................................... 24 

5.4 Toleranser ................................................................................................................... 24 

5.5 Trebackschuck ............................................................................................................ 25 

6. Resultat av analysfasen................................................................................................... 27 

6.1 Målgrupp .................................................................................................................... 27 

6.2 Miljöanalys ................................................................................................................. 27 

6.3 Funktionsmått ............................................................................................................. 27 

6.4 Marknaden .................................................................................................................. 28 

6.5 Specifikationer och ritningar ....................................................................................... 29 

7. Resultat av konceptframtagning del 1 ........................................................................... 31 

7.1 Brainstorming ............................................................................................................. 31 

7.2 Koncepten ................................................................................................................... 31 

7.2.1 Flaskans höjd och mynningens lutning .................................................................. 31 



 

 

7.2.2 Flaskans diameter och rundhet .............................................................................. 32 

7.2.3 Lutning ................................................................................................................. 33 

7.2.4 Kast ...................................................................................................................... 33 

7.2.5 Infästningar på flaskhalsens innerdiameter ............................................................ 34 

7.2.6 Infästningar på flaskhalsens ytterdiameter ............................................................. 34 

7.2.7 Infästningar på bottenringens ytterdiameter ........................................................... 35 

7.2.8 Kombinationskoncept ........................................................................................... 36 

7.3 Fokusgrupp och experthjälp ........................................................................................ 36 

7.4 Val av koncept ............................................................................................................ 36 

8. Resultat av betydande parametrar ................................................................................ 37 

8.1 Positionering av flaskan .............................................................................................. 37 

8.2 Mätklockans höjdläge ................................................................................................. 37 

8.3 Mätklockans riktning................................................................................................... 37 

8.4 Master ......................................................................................................................... 38 

9. Resultat av konceptframtagning del 2 ........................................................................... 39 

9.1 Backar ......................................................................................................................... 39 

9.2 Bottenindex ................................................................................................................. 39 

9.3 Orientering .................................................................................................................. 39 

9.4 Utvärdering av koncepten ............................................................................................ 40 

9.4.1 Resultat av repeterbarhet ....................................................................................... 40 

9.4.2 Resultat av reproducerbarhet ................................................................................. 40 

9.4.3 Val av koncept ...................................................................................................... 40 

10. Konceptförslag på provrigg.......................................................................................... 41 

11. Slutsats .......................................................................................................................... 43 

12. Diskussion ..................................................................................................................... 45 

12.1 Projektets genomförande ........................................................................................... 45 

12.2 Testresultaten ............................................................................................................ 47 

12.3 Konceptförslagen ...................................................................................................... 48 

13. Rekommendationer och fortsatt arbete ....................................................................... 49 

13.1 Rekommendationer och fortsatt arbete som berör provriggen .................................... 49 

13.1.1 Tolk för bottenringens ovalitet ............................................................................ 49 

13.1.2 Tillverka en masterdetalj ..................................................................................... 49 

13.1.3 Konstruktion av koncepten.................................................................................. 49 

13.1.4 Byt ut mätklockan ............................................................................................... 49 

13.1.5 Modifiera provriggen och trebackschucken ......................................................... 49 

13.2 Rekommendationer till företaget ............................................................................... 49 

13.2.1 Tekniska ritningar och specifikationer................................................................. 49 



 

 

13.2.2 Tillverkningen av glasflaskor .............................................................................. 50 

13.2.3 Studiebesök på Ardagh ....................................................................................... 50 

Referenslista ....................................................................................................................... 51 

Bilaga 1: Flaskans uppbyggnad ........................................................................................... I 

Bilaga 2: Miljöanalys ............................................................................................................ I 

Bilaga 3: Intervjufrågor: Målgruppsanalys ...................................................................... II 

Bilaga 4: Funktionsanalys ................................................................................................. III 

Bilaga 5: The Absolut Companys tappningsanläggning .................................................... V 

Bilaga 6: Tillverkning av glasflaskorna hos Ardagh ........................................................ VI 

Bilaga 7: Mätresultat ...................................................................................................... VIII 

Bilaga 8: Form- och lägesavvikelser ................................................................................. XI 

Bilaga 9 – Gage R&R förenklat schema .......................................................................... XII 



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Variationen i ett massproducerat glas ställer till olika typer av produktions- och 

kvalitetsstörningar i The Absolut Companys tappningsanläggning.  

Gjutformarna som glaset tillverkas i slits vilket leder till en variation i dimension och form. 

Tillverkningsmetoden innebär att det emellanåt uppstår en viss ovalitet i flaskkroppen. Detta 

innebär även att olika lutningar i flaskkroppen och i flaskhalsen i förhållande till flaskkroppen 

uppstår. Ett bottenindex styr flaskans centrering i bland annat etikettmaskinen.  

Dimensionerna på flaskorna som levereras från Ardagh anses enligt dem själva ligga inom 

specifikationen för flaskans tillåtna form- och lägestoleranser. Trots det blir det problem i 

tappningsanläggningen hos The Absolut Company, där flaskor sorteras ut felaktigt. Färre 

driftstopp ger tryggare produktion och arbetsmiljö.  

1.2 Problemdefinition 

För att kunna fastställa dimensionerna på flaskorna behövs det göras mätningar som är 

tillförlitliga. The Absolut Company har i nuläget ingen pålitlig mätutrustning vilket gör att de 

inte kan bevisa om glasleverantörer har rätt eller inte. Operatören kan ibland för blotta ögat se 

att flaskhalsen är sned i förhållande till kroppen, men en subjektiv bedömning måste vägas 

upp med objektiva mätvärden. Mätutrustningen som finns idag består av olika handmätdon 

och de ger låg repeterbarhet, vilket leder till att The Absolut Company inte kan bevisa om 

glasflaskorna är feldimensionerade. Mätutrustningen är även beroende av vem som utför 

mätningen.  

Med hjälp av mätdata kan flaskans form diskuteras ur ett produktionsteknisktperspektiv samt 

ur ett kvalitetsperspektiv. I det först nämnda kan mätdata berätta för operatören huruvida 

problemet ligger i glasmaterialet eller i utsorteringsmaskinen. I det andra fallet kommer 

mätdata ligga som grund till att verifiera spridningen av glasflaskornas form och att se hur de 

ligger i förhållande till specifikationerna. Mätdata kan visa på svängningar i 

tillverkningsprocessen hos Ardagh 

Ur dessa perspektiv skulle The Absolut Company sedan, tillsammans med Ardagh, kunna föra 

en diskussion huruvida problemet ligger i tillverkningen av glasflaskorna eller i The Absolut 

Companys egen tappningsanläggning.. Flaskstorleken som ger upphov till mest störningar i 

produktionen är 1,75 liters flaskan. Ju större flaskan är, ju oftare uppträder störningen. 

Hur kan ett konceptförslag för en provrigg se ut, som ska fastställa form- och dimensionsmått 

på glasflaskor? 
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1.3 Mål 

Målet med examensarbetet var att presentera ett eller flera koncept på en principiell 

konstruktion för en provrigg.  

Provriggen skulle: 

 Erbjuda mätning av: Dimensionsmått, form- och lägesmått, lutningen på mynningen 

och medaljongen samt positionering av medaljongen i förhållande till bottenindex 

 Uppvisa repeterbarhet och reproducerbarhet 

 Vara användarvänlig för operatören genom få detaljer och metodstandarder 

I uppgiften ingick det att välja komponenter, utprova och verifiera mätdon till provriggen. I 

uppgiften ingick även en analys av vilka mått som var viktiga att mäta i de olika 

produktionsstegen. 

Examensarbetet skulle avslutas i en skriftlig rapport och en muntlig slutpresentation.  

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet berör den cylindriska 1,75 liters flaskan. Provriggen ska endast mäta utvalda 

dimensions-, form- och lägesmått, lutning på mynningen och medaljongen samt positionera 

bottenindex. Hänsyn ska ej tas till volym eller väggtjocklek.  

Marknadsundersökningen kommer att behandla mätutrustning som finns tillgänglig på den 

europiska marknaden. Endast 2-4 olika alternativ av mätutrustningar kommer att analyseras. 

Prisjämförelse mellan olika leverantörer av mätutrustning kommer inte att göras. 

Leverantörsbesök kommer endast att göras i Sverige på grund av tidsbrist och ekonomi.   

Endast en principkonstruktion ska tas fram och presenteras. Eventuella drivkomponenter som 

till exempel elmotorer kommer att hanteras som ”black boxes” i CAD-konstruktioner. En fullt 

fungerande prototyp på provriggen kommer inte att framställas.   

Enligt överenskommelse ska rapporten skrivas på svenska.  

1.5 Lösningsmetoder 

 Litteratursökningar i böcker, internet och databaser kommer göras för att hitta 

information om mekanisk- och verkstadsmätteknik, konstruktion och 

produktutveckling. 

 Studiebesök kommer att göras för att utöka kunskapen i mätteknik och öka förståelsen 

för problemet.  

 Analyser: uppdragsanalys, funktionsanalys, målgruppsanalys, marknadsanalys samt 

miljöanalys. Analyserna kommer att ge ett underlag vid konceptframtagningen. 

 Brainstorming kommer att användas för att generera lösningar.  

 Vid visualisering av koncepten kommer CAD, foto och skisser göras. 

 Utvärdering av koncepten kommer att göras med hjälp av en fokusgrupp. 

 Projektet kommer att utföras på plats hos The Absolut Company, där tillgång till 

handledare, kontaktpersoner och glasflaskor finns.  
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1.6 Kravspecifikation för provriggen 

Den uppställda kravspecifikationen är delvis ett underlag för konceptframtagning men även 

en precisering av det uppställda målet. Då en fysisk provrigg ej kommer att konstrueras under 

examensarbetet kommer inte alla kraven att uppfyllas.  

Krav (K) och önskemål (Ö) från The Absolut Company på provriggen för mätning av deras 

glasflaskor. 

Område  Egenskap   Krav/önskvärt 

Geometri: Ett eller flera mätdon   Ö 

Kunna mäta olika storlekar: 200 ml – 4000 ml Ö 

Mäta: Flaskans avvikelse i förhållande till den vertikala axel K 

Flaskans höjd, diameter   K 

Mynningens lutning   K 

Medaljongens lutning   Ö 

Bottenindex placering i förhållande till medaljongen Ö 

Material: Korrosionsbeständig   Ö 

Hålla i minst 20 år   Ö 

Säkerhet:  Mätfixturen ska inte kunna skada användaren K 

Ergonomi: Mätfixturen ska vara användarvänlig  K 

Kunna stå på ett höj- och sänkbart bord  Ö 

Kvalitetskontroll:  Repeterbarhet, enligt Gage R&R* metoden K 

Reproducerbarhet, enligt Gage R&R metoden K 

Enkel att kalibrera   Ö 

Tillverkning, montering: Enkla lösningar   Ö 

Få delar    Ö 

Få monteringsmoment   Ö 

Underhåll: Enkel att rengöra   Ö 

1 års intervalls kalibrering   Ö 

Estetik: Uttrycka kvalitet   Ö 

Uttrycka enkelhet   Ö 

Planering: Principkonstruktion ska vara klar på 

10 veckor, 400 timmar.    K 

* Gage R&R och kommer ifrån engelskans Gage Repeatability and Reproducibility. Metoden 

ger ett mått på mätsystemets duglighet, (Nobou, 2007). 
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2. Nulägesbeskrivning 
I det här kapitlet ges en skildring av The Absolut Company och dess verksamhet, samt en kort 

beskrivning av deras nuvarande provrigg.  

2.1 The Absolut Company 

Utbudet av spritvarumärken på marknaden är 

stort och i nuläget ligger Absolut Vodka i 

ledningen som världens fjärde största 

premiumspritvarumärke. The Absolut 

Company är sedan 2008 Pernod Ricards-

gruppens senaste förvärv inom vin- och 

spritbranschen, (Absolut, 2012).  

The Absolut Company, Pernod Ricard, i Åhus 

tillverkar Absolut Vodka för distribution över 

hela  

världen. Tillverkning av finsprit görs i Nöbbelöv, 

och vid fabrikerna i Åhus blandas finsprit till olika smaker för att sedan tappas på olika 

flaskor. Absolut Vodka tappas på 11 olika flaskstorlekar med ett stort antal olika smaker.  

Tappningsanläggningen i Åhus består av 5 

produktionslinjer med en kapacitet på mellan 

100 – 250 flaskor/minut beroende på storlek och 

linje. Under sina 30 år i branschen är nu 

årsproduktionen över 100 miljoner flaskor, och 

den fortsätter att växa. 

Flaskorna tillverkas av Ardagh i Limmared i 

Västergötland. Produktionsmetoden Just in time 

tillämpas och i Åhusanläggningen finns aldrig 

mer än 3-4 timmars produktionslager. Just in 

time innebär att företaget enbart producerar och 

hanterar det som behövs, och att det endast finns  

ett litet lager tillgängligt. Det är effektivt och 

 möjliggör att förändringar kan göras snabbt, (Eriksson, 2012). 

Kvalitén på glasmaterialet till flaskorna har stor betydelse för hur 

produktionen fungerar. The Absolut Company har  

ett nära samarbete med Ardagh, och utvärdering och förbättringsarbete sker kontinuerligt. Här 

arbetas tvärfunktionellt där Absoluts inköps-, kvalitets-, produktions- och teknikavdelning är 

involverade liksom motsvarande funktioner hos Ardagh. 

2.2 Konkurrenter 

De största konkurrenterna till Absolut Vodka är Smirnoff och Baccardi. Smirnoff ägs av 

spritföretaget Diageo. Diageo är motsvarigheten till Pernod Ricard och har investerat i 14 

varumärken, däri bland Smirnoff och Baileys. Pernod Ricard har 18 starka varumärken.  

  

Figur 1: Anläggningen i Åhus 

Figur 2. The Absolut Companys har ett 

flertal smaker i sitt sortiment. 



6 

 

2.3 Nuvarande mätutrustning 

Den nuvarande mätutrustningen består av en mätklocka och en höjdritsmätare, samt tolkar. 

Utrustningen har låg repeterbarhet, är operatörsberoende och mätdonen är inte kalibrerade. 

Det gjordes nyligen en uppdatering från en analog mätklocka till en digital mätklocka med 

möjlighet att logga informationen via USB. Trebackschucken som används vid fixering av 

glasflaskan ställs in symetrisk vilket ger problem när flaskan är något oval.  

Tidigare har det gjorts tolkar till mynningen på en av glasflaskorna. Dock har tolken inte tagit 

hänsyn till de kringliggande måtten. Tolken har endast gett svar på huruvida flaskhalsens 

diameter varit inom specifikationen eller inte.  
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3 Teori 
I det här kapitlet beskrivs de kurser som legat till grund för examensarbetet. Kunskaperna från 

de presenterade kurserna har varit nödvändiga för att kunna utföra examensarbetet. De 

teoretiska modellerna som använts presenteras även.  

3.1 Kurser 

Industridesign med färg och form II, HM1012 

I kursen får studenten lära sig att arbeta som en industridesigner i arbetet från idé till färdig 

produkt, där vikt läggs vid analysmetoder och skissteknik.  I examensarbetet har kunskapen 

från kursen tillämpats vid de olika analyserna samt vid visualisering av koncepten.  

Informationsteknik och ingenjörsmetodik, HF1900 

I kursen erhålls kunskaper om informationssökning, projektledning, rapportskrivning och 

presentationsteknik. I kursen ingår det att aktivt driva ett projekt tillsammans med andra 

studenter. Kunskapen har använts i utformandet av rapporten och den muntliga 

presentationen.   

Material och produktion I, HM1000 och Material och produktion II, HM1003 

Denna kurs ger studenten kunskaper i konstruktionsmaterial och produktionsmetoder. I 

fortsättningskursen Material och produktion II ges fortsatt träning i projektplanering, samt 

tillämpning av att tänka som en ingenjör. I examensarbete har kunskaperna tillämpats för att 

öka förståelsen för företagens verksamhet.  

Innovations- och designmetodik, HM1018 

Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i produktutvecklingsprocessen, från idé och 

koncept. Kunskap ges i olika metoder, tillexempel: konceptgenereringsmetoder, besluts- och 

utvärderingsmetoder, samt felanalysmetoder. Metoder har legat till grund för examensarbetets 

genomförande, samt utvärdering av koncepten.  

Datorbaserade designverktyg, HM1002 och Datorbaserade designverktyg 

fortsättningskurs, ML2202 

I de här kurserna får studenten lära sig att använda olika datorbaserade designverktyg och hur 

de kan användas vid produktutveckling. Ett kursmoment har varit ritteknik som ger studenten 

kunskaper i hur en ritning ska konstruerar och måttsättas. I kurserna har två olika CAD 

(Computer-Aided Design)-program och två illustrationsprogram tillämpats:  

 ProEngineer  

 RhinoCeros 

 Adobe Illustrator  

 Adobe Photoshop.  

Alla programmen har varit till nytta i examensarbetet vid visualiseringen av koncepten och 

bildredigering. Ritningskunskaperna har använts för att bättre förstå bristerna i de tekniska 

ritningarna.  
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3.2 Metoder 

Uppdragsanalys 

Uppdragsanalysen utgör en del av klarläggningen av behovet som uppdragsgivaren på 

företaget vill ha tillfredsställt, (Ullman, 2010). Resultatet från analysen kommer att användas i 

examensarbetet för att ge svar på hur företaget gör idag samt vilka normer och standarder som 

ska följas. 

Målgruppsanalys  

En målgruppsanalys görs för att kunna anpassa produkten efter användaren. I analysen tas 

bland annat information om användarens utbildningsnivå och kompetens fram, (Ullman, 

2010). Önskemålen som framkommer i analysen ska användas i konceptfasen för att 

kundanpassa provriggen.  

Miljöanalys 

I miljöanalys beskrivs förutsättningarna för produkten, i form av till exempel temperatur och 

vibration. Detta är nödvändigt vid valet av material och utformning av produkten, (Ullman, 

2010). Informationen ska användas i konceptfasen för att miljöanpassa provriggen. 

Marknadsanalys 

Marknadsanalysen riktar sig till att undersöka om det finns befintliga produkter på marknaden 

för att lösa problemet, (Ullman, 2010). Informationen ska användas för att öka kunskapen om 

marknaden.  

Brainstorming 

Brainstormning innebär att alla idéer samlas på ett stort papper, kvantitet före kvalitet. Ingen 

utvärdering av koncepten sker i detta stadium. Det är dock viktigt att fokusera på funktionen. 

Fördelen med brainstorming är att den kan användas av en enskild utvecklare, även om den 

även lämpas till en grupp, (Ullman, 2009). Brainstorming kommer att användas i 

konceptfasen vid konceptgenereringen. 

Fokusgrupp 

En fokusgrupp består av en grupp människor med olika kompetens eller tillhörighet inom det 

valda området. Gruppen tillfrågas och uppmuntras till diskussion om tankar och känslor 

angående koncepten, (Österlin, 2007). 

I utvecklandet av en ny produkt, där designern inte är tillräckligt kompetent på ämnet, kan en 

expert inom området vara till stor nytta. Experten kan göra arbetet mer tidseffektivt. Hjälpen 

kan komma ifrån vetenskapliga artiklar, specialister eller leverantörer, (Ullman, 2010). 

Informationen från fokusgruppen kommer användas i examensarbete för att bredda kunskapen 

inom mätteknik.    
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4. Genomförande 
I kapitlet nedan presenteras hur lösningsmetoderna har tillämpats i examensarbetet.  

Processen byggde på de olika faserna som fanns presenterades i G.Ullmans bok ” The 

mechanical design Process”, 2010 och efter riktlinjer i Kungliga Tekniska Högskolans 

projekthandbok, men även på tidigare kunskaper och erfarenheter från utbildningen.  

  

 

 
4.1 Förstudie 

I examensarbete skedde upptäckten av problemet på företaget, The Absolut Company, vilket 

genererade i behovet av en lösning. Upptäckten gjordes av kvalitetssamordnare i 

produktionslinjen vid kapsyleringsmaskinen. Problemet berodde bland annat på att 

glasflaskornas halsar var sneda och orsakade störningar i processen. I uppstarten gjordes en 

förstudie för att kartlägga projektets mål och avgränsningar. 

4.1.1 Projektplanering 
Examensarbetet har utarbetats av en student från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 

Södertälje. Vid sidan om examensarbete fanns två handledare till hjälp, en från KTH och en 

från The Absolut Company. På The Absolut Company fanns även kontaktpersoner som 

berördes av arbete. Handledaren på KTH hjälpte till med synpunkter på den skriftliga 

rapportens struktur och innehåll. Handledaren från The Absolut Company har hjälpt till med 

underlagsmaterial, stöd vid frågor och hantering av praktiska saker, så som sekretessavtal och 

lån av tjänstebil. 

Tidsplan 

I början av examensarbetet gjordes en tidsplan. Planen låg som underlag genom hela arbetet 

och fungerade som en påminnelse av bland annat deadlines. Tidsplanen diskuterades och 

fastställdes tillsammans med handledarna under förstudien av projektet.  

Mötesteknik 

Under projektets gång har avstämningar gjorts i form av möten, samt telefon- och 

epostkontakt eftersom arbetet har skett på olika orter i Sverige. Arbetsmöten och avstämning 

har skett efter behov. I början hölls ett formellt möte med kallelse och protokoll för att 

säkerhetsställa att de inblandade intressenterna skulle få sina mål uppfyllda. 

Diagram 1. I diagrammet ovan visas en sammanfattande plan för genomförandet av 

examensarbetet. . 
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4.1.2 Studiebesök 
Under projektets gång gjordes fyra olika studiebesök hos företag som antingen direkt berördes 

av eller som kunde hjälpa till med information kring examensarbetet. Besöken gav ökad 

förståelse för tillverknings- och produktionsflöden samt mätteknik. Mindre intervjuer och 

diskussion med specialister inom mätteknik gjordes även för att komplettera 

litteratursökningen och hjälpa till vid antagande under konceptfasen. 

The Absolut Company 

Ett besök vid The Absolut Companys tappningslinje i Åhus gjordes för att ge mig bättre 

kunskap om var i linjen problem hade uppstått, problem som har skapat ett behov av en ny 

mätutrustning. The Absolut Companys tappningsprocess beskrivs kortfattat i bilaga 5. 

För att se hur The Absolut Company använde sin nuvarande provrigg gjordes även ett besök i 

mätlaboratoriet vid en av tappningsanläggningarna i Åhus tillsammans med 

kvalitetssamordnaren.  

Ardagh 

Två besök gjordes hos glastillverkaren Ardagh i Limmared. Det första besöket gjordes i ett 

tidigt skede där en föreläsning kring företaget och glasflaskorna erhölls. Efter det erbjöds en 

visning av produktionen, från glasmassa till flaska. Se bilaga 6 för information om 

tillverkningsförloppet. 

Det andra besöket på Ardagh gjordes i deras kvalitetslaboratorium, där ett möte med 

kvalitetssamordnare hade ordnats. Under mötet kunde information kring deras mätteknik 

ställas för att ta reda på hur de mätte The Absolut Companys glasflaskor, samt vilka typer av 

mätutrustningar de hade. Frågor kring kontroller, leverantörer av mätutrustning och toleranser 

ställdes. Det var önskvärt från Ardaghs sida att The Absolut Company skulle använda samma 

mätutrustning som de.  

Båda besöken gav ökad kunskap inom mätteknik samt tillverkningsteknik som kunde 

användas i examensarbetet.  

4.1.3 Kravspecifikation 
En kravspecifikation fastställdes tillsammans med en arbetsgrupp på The Absolut Company. 

Kravspecifikationen som presenterades i avsnitt 1.6, beskrev viktiga krav och önskemål på 

mätutrustningen. Utifrån kravspecifikation togs koncepten fram, och den användes även vid 

utvärderingen av koncepten. Kravspecifikationen låg även som underlag till 

funktionsanalysen. 

Om fortsatt arbete skulle bli aktuellt kommer kravspecifikationen kunna användas för att 

utvärdera hela konstruktionen.  

4.2 Faktainsamling 

För att kunna ta fram realistiska koncept behövdes fakta kring metrologi. Litteratur om 

mekanisk- och verkstadsmätteknik, konstruktion och produktutveckling användes som 

grundläggande teorier, samt som stöd vid antagande baserade på experters och egna slutsatser. 

Elektroniska källor som internet och databaser tillämpades även vid faktasamlingen. 
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4.3 Analysfas  

När all fakta och teorier om metrologin var insamlad påbörjades analysfasen. De olika 

analyserna presenteras i det här kapitlet.  

4.3 1 Målgruppsanalys 
En målgruppsanalys gjordes för att kunna anpassa provriggen till användaren på bästa sätt. 

Informationen samlades in genom en intervju med kvalitetssamordnaren på The Absolut 

Company och en observation över användandet av nuvarande provrigg. Intervjun 

sammanställdes skriftligt. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 3. Svaren finns sammanställda i 

avsnitt 6.1.  

4.3.2 Miljöanalys 
Precis som i målgruppsanalysen gjordes en intervju med kvalitetssamordnaren om hur miljön 

skulle se ut där provriggen skulle komma att befinna sig. Det var viktigt för att kunna anpassa 

provriggen efter miljön. I till exempel en bullrig miljö där vibrationer skapas skulle 

provriggen behöva konstrueras med konstuktionselement som minskar vibrationen i 

provriggen. I intervjun ingick frågor som berörde användandet av utrustningen. De frågor som 

ställdes återfinns i bilaga 2. Svaren finns sammanställda i avsnitt 6.2. 

4.3.3 Funktionsanalys 
Kravspecifikationen låg som underlag vid framtagandet av funktionsanalysen. I 

funktionsanalysen översattes kundens krav och önskemålen till funktioner och lösningar. Se 

bilaga 4 för hela funktionsanalysen. 

4.3.4 Funktionsmått och mätpunkter 
Som en del i kartläggningen av problemet gjordes en analys över vilka mått som var kritiska i 

de olika produktionsstegen, så kallade funktionsmått. Det går också att säga att måtten är 

verktygsbundna. För att verktygen ska fungera korrekt måste detaljen ligga inom toleranssatta 

mått för att inte orsaka produktionsstopp. Det är dessa funktionsmått som ska kontrolleras i 

provriggen. The Absolut Company hade upplevt mest störningar vid kapsylering och 

etikettering, varvid dessa steg valdes ut för noggrannare analys.  

Flaskans orientering i förhållande till mätdonet undersöktes, för att kunna fastställa en 

utgångspunkt. Enligt teorin var det av stor vikt att ha fasta mätpunkter och att mätningen 

skedde på samma ställe, för att kunna göra en pålitlig jämförande mätning. För att kunna få en 

tillförlitlig och repeterbar mätning krävdes att ett referensplan fastställdes, och utifrån detta 

skulle mätningen ske. Mått och toleranser, samt kvalitetskrav utlästes från ritningar, 

specifikationer och kvalitetsnormer som The Absolut Company tillhandahöll.   

Andra områden som analyserades var infästningar av glasflaskan för centrering och 

möjligheten att mäta flera olika flaskstorlekar i samma fixtur.  

4.3.5 Marknadsanalys 
I marknadsanalysen undersöktes befintliga mätdon 

på marknaden som skulle kunna tillfredsställa 

behovet av en bättre provrigg. Kunskap om 

befintliga produkter hämtades på olika leverantörers 

hemsidor, samt ett företagsbesök hos Mitutoyo i 

Stockholm.  

Figur 3. Mitutoyos 

utställningslokal 
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Det tredje studiebesöket gjordes på företaget Mitutoyo i Stockholm. Valet av Mitutoyo 

baserades på deras långa erfarenhet i branschen, att de kunde erbjuda och visa upp ett brett 

sortiment på marknaden inom avancerad mätteknik. I deras utställningslokal (Fig.3) fanns 

olika mätdon, alltifrån enkla handmätdon till avancerade automatiserade mätmaskiner. 

Besöket gav en inblick i marknaden och möjlighet att prova mätdonen. 

De mätutrustningar som undersöktes närmre var en höjdmätare, en vinkelmätare, en 

lasermikrometer och en koordinatmätmaskin. 

Höjdmätare 

Höjdmätare används för 2D-mätning av detaljer. Till exempel avstånd och diametrar. Nyare 

höjdmätare går att programmera, så att displayen kan signalera genom att växla mellan grönt 

och rött om det uppmätta värdet ligger inom eller utom tolerans 

Vinkelmätare. 
En vinkelmätare är ett mätdon för oavbruten visning av lod, våg, rätvinklighet och alla 

mellanliggande vinklar. Vinkelmätaren som visades var ett digitalt vattenpass. Den kunde 

användas löst eller monteras fast.  

Lasermikrometer 

En lasermikrometer används för extremt noggrann beröringsfri mätning. Lasermikrometrar 

passar för transparenta detaljer. Mätningen sker i ett snitt. Lasermikrometern fanns i ett flertal 

olika storlekar, beroende på mätområdet. 

Koordinatmätmaskin 

En koordinatmätmaskin, i dagligt tal mätmaskin, används inom industrin för mätning samt 

utvärderingar av lägestoleranser, riktningstoleranser och en del formtoleranser. Den mäter i 

X-, Y- och Z-led. 

4.3.6 Funktionstest på Mitutoyo. 
Till besöket medtogs tre glasflaskor som även skulle komma att användas i utvärderingen av 

några koncept. Testerna som gjordes var endast för att prova mätutrustningarnas funktion. 

Mätdonen som testades var en höjdmätare en vinkelmätare, (fig.4b) en lasermikrometer 

(fig.4c) och en koordinatmätmaskin(fig.4d).  

 

 
Figur 4a (t.v.): Höjdmätare.  

Figur 4b (t.h.): Vinkelmätare   

Figur 4c (övre): Lasermikrometer.  

Figur 4d (nedre): Koordinatmätmaskin   
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I höjdmätaren placerades glasflaskorna på en planskiva. Mätspetsen nollställdes mot 

planskivan och förflyttades sedan manuellt upp till glasflaskans mynning där mätvärdet togs. 

Två punkter med 180° vinkelskillnad dokumenterades. Vid mätning av mynningens lutning 

kunde en vinkelmätare användas. Flaskan placerades på en planskiva och vinkelmätaren lades 

uppe på mynningen. I de båda ovanstående försöken antogs att flaskans botten var plan. 

I lasermikrometern mättes flaskkroppens 

diameter i ett snitt och kastet på flaskhalsen i 

ett snitt. Ett kast innebär den totala avvikelsen 

från den vertikala linjen vid en mätning på 

360°. Diametern mättes på fyra punkter för att 

kunna utläsa ovalitet.  

I koordinatmätmaskinen mättes framförallt 

lutningen på medaljongplattan. Maskinen 

styrdes automatiskt och mätte upp hundratals 

punkter, i ett snitt, från botten till mynning. 

Punkterna skulle sedan kunna jämföras med 

en CAD-modell. I det här skedet hade jag  

ingen CAD-modell att tillgå, så den verkliga 

 flaskansavvikelse från en CAD-modell 

 kunde inte beräknas. I lasermätaren och 

 koordinatmaskinen placerades flaskan i två olika V-block. 

Kunskapen som erhölls i marknadsanalysen användes i konceptfasen.  

4.4 Konceptframtagning 

När fakta och analyser var färdigställda, fanns det ett stabilt underlag att arbeta med. Med 

kunskap baserad på detaljens funktionsmått samt kraven och önskemålen som ställdes av The 

Absolut Company kunde konceptfasen påbörjas. Under hela analys- och konceptfasen har ett 

anteckningsblock burits med för att kunna skriva ner varje tanke kring en lösning och skissa 

en snabb bild.  

4.4.1 Brainstorming 
För att snabbt genera många idéer användes metoden brainstorming. Brainstormingen 

tillämpades enskilt av examensarbetaren. På ett A3 papper skissades bubblor upp 

innehållande text eller bild. På så vis delades lösningarna upp i olika delar, däribland olika 

infästningar och mätmetoder. 

4.4.2 Fokusgrupp och experthjälp 
En fokusgrupp utsågs som hjälpte till med idéer kring och åsikter om koncepten. Personerna 

som ingick i fokusgruppen var mättekniker från Mitutoyo och MyLab, samt kvalitetsansvarig 

på Ardagh. Mätteknikerna hade erfarenheter i utformningen av mätfixturer samt mätdon, och 

var utbildade ingenjörer inom mätteknik. Deras åsikter och erfarenheter har delvis jämförts 

med teorin i litteraturen.  

Då kunskapen kring mätteknik inte var tillräcklig användes experthjälp. Samma personer som 

verkade i fokusgruppen ingick även som experthjälp, samt en mättekniker, med erfarenhet 

inom 3D-scanning och ritteknik, från Sony Mobile. Experthjälpen utnyttjades även på grund 

av svårigheten att hitta riktad information om mätning av glasflaskor. Det gjorde arbetet mer 

Figur 5: Figuren visar hur 

koordinatmätmaskinen med hjälp av 

överförbardata kan visas i datorn.   
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tidseffektivt. Deras tips och tankar dokumenterades och togs i beaktande vid framtagningen 

av koncepten.  

4.4.3 Illustrationer 
Till en början gjordes endast handskisser på koncepten, i en anteckningsbok som fördes med 

hela tiden under projektets gång för att dokumentera alla idéer. Enklare illustrationer 

framställdes med hjälp av datorbaserade designverktyg för att visualisera koncepten. De 

datorbaserade designverktyg som användes var: CAD programmen ProEngineer, och 

Rhinoceros 4.0, samt bildredigeringsprogrammen Adobe Illustrator CS5 och Adobe 

Photoshop CS5. Programmen har även använts för att justera bilder och figurer i rapporten, 

samt till den muntliga redovisningen.  

4.5 Ett steg tillbaka 

När de första koncepten, som redovisas i kapitel 7, hade presenterats på ett möte på The 

Absolut Company fick samtliga personer komma med kommentarer. Fokusgruppen och 

experter gavs även denna möjlighet.  

Det visade sig att måtten för medaljongens lutning och placering i förhållande till bottenindex 

skulle kräva mätning med utrustningar som kan mäta i flera dimensioner, till exempel en 

koordinatmaskin eller en scanningsmaskin. I dessa fall skulle en provrigg inte behövas utan 

då placeras glasflaskan på ett plan menar mätteknikern på Mitutoyo. 

Eftersom det upptäcktes att det fanns brister i underlagsmaterialet med otillfredsställande 

tekniska ritningar och otillräcklig förståelse för hur komplexa några av måtten skulle bli att 

mäta togs beslutet om att lägga fokus på att studera parametrar av betydelse för mätning av 

flaskhalsens avvikelse från den vertikala axeln, det vill säga lägesmåttet kast. Härifrån 

fortsatte sedan konceptframtagningen. 

4.5.1 MyLab 
Ett fjärde studiebesöket gjordes i Göteborg, på MyLab. Anledningen till besöket på MyLab 

var att de hade erfarenhet inom mätteknik och konstruktion av kundanpassade mätfixturer. Ett 

möte bokades in med deras mättekniker. Mätteknikern hjälpte till med ordförklaring, 

skillnader på form- och lägestoleranser, samt tips på hur en fixtur till glasflaskorna skulle 

kunna byggas. Mätteknikern upplyste även om vikten av att ha referensmått på ritningarna av 

glasflaskorna. Det visade sig dock att företaget hade mest kompetens inom mätteknik rörande 

kvalitetskontroller i samband med bearbetning av metaller, men var ändå till stor nytta. 

4.6 Betydande parametrar 

Nuvarande mätutrustning upplevdes som opålitlig av operatören eftersom olika mätvärden 

uppkom trots att mätningen hade utförts på samma glasflaska och av samma person. Det 

gällde främst det uppmätta värdet som angav flaskans avvikelse i förhållande till den vertikala 

axeln. Dessutom var det oklart var på flaskan mätningen hade skett. Baserat på den 

information gjordes följande spekulationer om varför mätutrustningen inte gav repeterbara 

resultat: 
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 Utgångspunkten var inte definierad. 

 Mätklockan var inte riktad mot flaskans vertikala axel. 

 En master måste användas för att rätt kunna uppskatta avvikelser från det 

nominella värdet. 

 Det var fel på mätdonet. 

Testerna utfördes på nuvarande provrigg och informationen från testerna användes i 

konceptframtagningsprocessen.   

4.6.1 Testobjekt 
Testobjekten bestod av tre tomma 1,75 liter glasflaskorna. Objekten som hade levererats från 

Ardagh ansågs ligga inom den tillåtna toleransen. En subjektiv bedömning gjordes, där flaska 

2 och 3 ansågs ha raka flaskhalsar och flaska 1 ansågs avvika mest ifrån den vertikala axeln. 

Flaskan 1 hade sorterats ut automatiskt av sorteringsmaskinen på linjen. 

 

4.6.2 Orientering 
Eftersom orientering av flaskan var viktig började modifieringen med att placera ut värden.  

Med hjälp av en gradskiva ritades värden in på en utskuren pappskiva, 0-360° (fig. 7). Vid 

gradvärdet 0 placerades en träpinne som skulle simulera ett spår för bottenindex, (fig.8). Det 

skulle ge användaren en upplysning om när flaskan exakt hade roterat ett varv, vilket 

mätningen av kast kräver. På provriggens stålarmatur placerades en visare ut för att lättare 

kunna tyda gradantalet. 

 

 

På botten av flaskan fanns ett såkallat bottenindex. Det var en skåra i det material som 

användes för att lokalisera flaskans position i tappningsanläggningen. Bottenindexet är inte 

måttsatt med toleranser och variationer kan förekomma i radier på grund av sättningar i 

materialet. I tappningsanläggningen styrdes bland annat etiketteringen av bottenindex 

placering, varav det blev en relevant utgångspunkt.  

Figur 6: Testobjekten. Från vänster, 

flaska 1, flaska 2 och flaska 3.  

Figur 7: Pappskivan med gradvärdena 

placerades på chucken.   

Figur 8: En träbit användes som spår att 

placera bottenindex i.    
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Ett antagande baserat på resultatet av analysen var att flaskan skulle mätas när den stod på sin 

botten eftersom det var så den förflyttas i tappningslinan. Antagandet baserades även på att 

botten på flaskan var mer formbeständig än kroppen, och glaset var tjockare där.  

Nästa steg blev att hitta den vertikala axeln som skulle vara vinkelrät mot ett referensplan. 

Olika försök gjordes där en tyngd var fäst på en tråd. På grund av gravitationen skulle tråden 

och tyngden tillsammans ge en rät linje. Genom att fästa tråden och tyngden på gradskivan 

kunde denna läggas uppe på glasflaskans mynning, oberoende av en eventuell lutning på 

flaskan. Figur 9 visar hur tyngden påverkas av gravitationen. På chucken fanns även ett litet 

hål som visade en mittpunkt på chucken. 

           

 

 

När en vertikal centrumaxel var utplacerad riktades den digitala mätklockan, som redan fanns 

fastskruvad på fixturen, mot detta centrum, se figur 10.  

När förberedelserna för orientering av mätpunkt var definierade kunde de inledande 

mätningarna påbörjas.  

Mätningarna fastställde flaskhalsens avvikelse från den vertikala axeln. Eftersom det var det 

mått som hade gett värden med lägst repeterbarhet. Flaskans avvikelse från den vertikala 

axeln noterades, med max- och minvärden. Kastet beräknades i millimeter enligt formeln: 

Maxvärde – Minvärde = Kast Ex: 0,13 – (- 1,10) = 1,23 mm 

Nedan presenteras de undersökningar som gjordes. Mellan de olika mätningarna lossades 

flaskorna för att åter spännas fast igen, för att se om det påverkade resultatet.  

En höjdritsmätare fanns att tillgå i mätlaboratoriet, den användes för att mäta upp var på 

flaskan mätningen hade skett i förhållande till chuckens plana yta.  

Figur 9: Även om flaskans mynning lutade 

skulle tråden med tyngden skapa en rät 

linje.  

Figur 10: Mätklockan riktades 

mot centrum.   
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4.6.3 Flaskans positionering vid inspänning 
I det här testet spändes glasflaskorna in oberoende av bottenindex för att simulera hur detta 

skulle påverka mätresultatet. Testet utfördes tre gånger på testobjekt nummer 3, vid tre olika 

positioner.  

4.6.4 Mätklockans höjdläge 
I det här testet simulerades hur mätresultatet påverkades av mätklockans position på 

flaskhalsen. Mätklockan placerades i tre olika snitt på flaskhalsen. När bottenindex var 

placerat i sin markering, flaskan  inspänd i chucken och roterad till sitt utgångsläge, 

nollställdes mätklockan. Testet utfördes tre gånger på testobjekt nummer 3, vid tre olika snitt.    

4.6.5 Mätning mot en master 
En indirekt mätning gjordes på samma sätt som vid testet av mätklockans höjdläge. 

Mätvärdena som angavs var avvikelser i förhållande till en master. Som master valdes 

testobjekt nummer 3, då den subjektivt ansågs ha rakast hals. 

4.6.6 Mätklockans riktning 
I det här testet riktades mätklockan bort från den utvisade centrumlinjen. Mätspetsen rörde 

fortfarande vid glaset (fig. 11). Två olika riktningar valdes. Testet utfördes på testobjekt tre, 

vid samma punkt, tre gånger.  

 

4.7 Konceptframtagningen del 2 

Med ny kunskap baserad på betydande parametrar gjordes en ny konceptframtagningsprocess. 

Nya illustrationer och CAD-filer gjordes.  

4.7.1 Test av backar 
Eftersom resultatet av avsnitt 6.7 visade att det var inspänningen av glasflaskan i chucken 

som gav upphov till de mest ojämna mätvärdena. Det var alltså viktigt att inspänningen blev 

likadan varje gång. Därför utvecklades tre nya koncept på nya backar till trebackschucken. 

Genom att skruva av nuvarande backar kunde enkla mätningar med ett skjutmått göras för att 

få rätt dimensioner på de nya. Det var viktigt att infästningen skulle bli densamma för att 

kunna testa de nya. De tre nya koncepten modellerades upp och måttsattes i CAD programmet 

Pro Engineer. Dessa skrevs sedan ut i ABS-plast och skruvades fast i chucken. 

  

Figur 11: Figuren visar hur 

mätspetsen har placerats i ytterkant på 

glasflaskans upphängningsring. 
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Samma testobjekt som hade använts i tidigare tester återanvändes. Varje test upprepades fem 

gånger för att undersöka repeterbarheten. Testet utfördes på de vanliga backarna, samt de tre 

nya. Flaskan placerades i gradskivan med bottenindex, spändes in och sedan nollställdes 

mätklockan på höjden 311 millimeter upp från referensplanet, som utgjordes av chuckens 

toppyta.  

 

 

4.7.2 Test av bottenindex betydelse i reproducerbarhet 
Ett test gjordes på hur bottenindex påverkar 

reproducerbarheten. Fyra olika personer inom 

företaget, med olika befattningar fick möjlighet 

att göra en mätning av flaskhalsens avvikelse i 

förhållande till den vertikala axeln. I testet 

användes den nuvarande provriggen precis som i 

föregående tester. Pappskivan med bottenindex 

och gradskiva på placerades i den vanliga 

trebackschucken. Testet utfördes fem gånger på 

testobjekt nummer 1, och mätningen skedde på 

upphängningsringen på en höjd av 311 

millimeter. Mellan varje mätning flyttades  

flaskan ur fixturen. Alla testpersonerna fick  

samma instruktioner om hur de  skulle utföra 

testet. Mätresultaten dokumenterades och finns sammanställda i kapitel 8 och i bilaga 7.  

 

  

Figur 12:Backar med mjukt material Figur 13: Låga backar 

Figur 14: Vanlig inspänning med 

gradskiva och spår för bottenindex 
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5. Metrologi 
Nedan presenteras den grundläggande teorin och de fakta som har använts som underlag i 

konceptframtagningsprocessen. Information låg även som grund för att öka förståelsen inom 

mätteknik. Expertkunskap från kompetenta personer i branschen kompletterade 

informationssamlingen.   

5.1 Mätning 

Läran om mätningar kallas för metrologi, och kommer att spela en allt större roll i framtiden 

med ökade krav på kvalitet,(Jarsfors, 2000). Den verkstadstekniska produktionen är beroende 

av att de krav som bestämts i specifikationer, för detaljer och produkter, verkligen uppfylls. 

Kraven innefattar mått på dimensioner, uppgifter om form- och lägestoleranser samt 

ytjämnhet. Mätning och kontroll av produkter sker främst för att kunna konstatera om 

produkten uppfyller de krav som gäller för godkännande, (Edberg, 1978).   

En mätning utförs i syfte att bestämma ett storhetsvärde, (Edberg, 1978). Vid tillverkning av 

ett föremål utgår tillverkaren från ritningar med måttuppgifter. Faktorer som kan påverka 

mätresultatet av en längdmätning är temperatur, luftfuktighet och lufttryck, (Zilling, 1973).  

Mätstorheten är den storhet som mäts. Ett mätvärde, det observerade värdet, fås vid en 

mätning. Mätresultatet utgörs av ett medelvärde av mätvärden tillsammans med en 

mätosäkerhet, (Jarfors, 2000).  

Ett mätobjekt är det föremål som ska mätas. Mätningen kan täcka in avstånd, diametrar, 

vinklar, lutningar och så vidare. Mätresultatet anges som ett numeriskt värde, till exempel i 

millimeter eller grader. En kontroll görs för att se om mätobjektet ligger inom den förskrivna 

toleransen. En tolerans beskriver ett område inom vilket ett mått får variera (Zilling, 1973).  

Det finns en mängd olika begrepp inom metrologin och olika sätt att utföra en mätning. En 

del enklare begrepp förklaras i den ordlista, som finns början av rapporten.  

5.1.1 Fasta och portabla mätsystem 
Ett mätsystem kan vara både fast och portabelt. Skillnaden är att i det fasta mätsystemet 

transporterar användaren mätobjektet till mätmaskinen istället för mätmaskinen till 

mätobjektet. 

5.1.2 Direkt och indirekt mätning 
Direkt mätning innebär att hela måttet går att avläsa vid mätningen. Vid indirekt mätning går 

det endast att avläsa avvikelsen från ett mått som mätdonet är inställt för. Ett annat ord för 

indirekt mätning är jämförande mätning, (Zilling, 1973).  

5.1.3 Visande och fasta mätdon 
All slags utrustning för mätning och kontroll kallas mätdon eller mätutrustning. Fasta mätdon, 

till exempel tolkar, används för kontroll av ett visst mått och kan avslöja formfel. Visande 

mätdon, till exempel en mikrometer, ger en snabb indikation på glasflaskans mått, och 

användaren kan jämföra måtten med ritningens anvisningar. Mätning med visande mätdon 

sker punktvis, vilket innebär att formfel riskera att förbigås, (Jarfors, 2000).   

5.1.4 Berörande och beröringsfri mätning 
En annan faktor som väger in vid valet av mätmetod är om mätningen ska vara berörande 

eller beröringsfri. Berörande mätning innebär att mätspetsen måste peta på detaljen med ett 

tryck på cirka 1g. Detta passar bra för hårda material, till exempel glasmaterial. Beröringsfri 
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mätning innebär att det inte finns någon mätspets, mätningen görs antingen med bland annat 

laser eller kameror. Den beröringsfria mätningen fungerar bra till mjuka material, till exempel 

plast och transparanta detaljer, (Bergkvist, 2012).   

5.1.5 Handmätdon 
Handmätdon kan vara både fasta eller visande, och göra både direkta och indirekta mätningar. 

Ett handmätdon innebär att användaren håller mätdonet i handen. De visande mätdonen kan 

ha både analoga och digitala mätklockor. Exempel på handmätdon är tumstock, mikrometer 

(fig. 15b), tolkar(fig. 15c), vinkelmätare och manuella höjdritsmätare (fig 15a). Detta är även 

exempel på metoder som är berörande, (Mitutoyo, 2012). 

  

 

5.1.6 Automatiserad mätutrustning 
Som namnet pekar på sker mätningen automatiskt med hjälp av en maskin. Maskinerna kan 

med hjälp av sina program både mäta och utvärdera resultaten. Det finns många maskiner av 

den här typen på marknaden. Maskinerna har hög noggrannhet och mäter både berörande och 

beröringsfritt med upplösning på mindre än en tusendels millimeter. Maskinerna kräver 

utbildning för korrekt hantering, (Mitutoyo, 2012).   

En koordinatmätmaskin mäter i alla riktningar, har hög noggrannhet och mäter delar av 

tusendelar. De kan vara förprogrammerade och användaren behöver endast trycka på en 

startknapp för att starta mätprogrammet. Nackdelen är att de tar upp ett stort utrymme och är 

dyra. Optiska mätmaskiner bygger på samma princip som en koordinatmaskin, men objektet 

mäts med hjälp av en digital videokamera. Maskinen ger god noggrannhet men lämpar sig 

inte för transparanta objekt. 3D-scanning innebär att en detalj scannas med laser eller annan 

typ av ljus och kameror. Tillsammans skapar de ett moln av mätpunkter. Mätpunkterna 

jämförs sedan med en CAD-modell. Även dessa mäter med en noggrannhet tusendels 

millimeter. Nackdelen är att maskinerna kostar över 1 miljon kronor, (Bergkvist, 2012).   

5.1.7 Tolk 
En tolk är ett föremål med ett känt måttvärde, (fig.15c). Tolkar för fasta mätdon används för 

kontroll av axlar och hål på en produkt. Två exempel är gå- och stopptolk. Formen på en 

gåtolk ska på en gång kontrollera arbetsstyckets mått och form. Passar gåtolken, säkerställs 

passningen vid montering av två detaljer. Skillnaden mellan gåtolk och stopptolk är att 

stopptolken kontrollerar punktvis på arbetsstycket. Om stopptolken passar i ett visst läge 

indikerar det på avvikelser från den aktuella toleransen. En tolk tar inte hänsyn till 

kringliggande mått, (Edberg, 1978).  

Figur 15(f.v.): 15a: Höjdritsmätare. 15b: Mikrometer. 15c: Håltolkar 



21 

 

En liktjocking är en orund axel som vid mätning med mikrometer kan visa samma diameter 

runt om trots udda hörn. Med hjälp av en ringtolk kan en liktjocking avslöjas.  

5.1.8 Längdindikator 
En längdindikator är ett visande mätdon med en mätkolv, och ytterst på mätkolven sitter en 

mätspets. Kolven kan röra sig linjärt eller i cirklar. Dessa används oftast för indirekt mätning. 

Längdindikatorerna finns som mekaniska, optiska och elektroniska, (Jarsfors, 2000).  

 

 
 

 

5.1.9 Kalibrering och masterdetalj 
Syftet med att kalibrera mätdon är främst att uppskatta mätmetodens osäkerhet, (Jarfors, 

2000). För att kontrollera eller ställa in mätdonet behövs en likare eller en master, som är 

inställda måttenheter. Mastern ska motsvara det nominella måttet, det vill säga 

ritningsmåttet,(Zilling, 1973).  

En master används också för att kontrollera mätfixturens noggrannhet och precision, och 

motsvarar en indirekt mätning, (Zilling, 1973). Mastern placeras i utrustningen och mäts upp. 

Ett visande mätdon kan använda mastern som nollställningspunkt och sedan visa avvikelse i 

förhållande till denna.   

Noggrannheten hos mastern ska vara minst en grad bättre än den noggrannhetsgrad som ska 

kalibreras. Vilket innebär att om noggrannheten är på 0,1 millimeter ska masterdetaljen ha en 

noggrannhet på 0,01 millimeter, (Edberg, 1987). 

5.1.10 Repeterbarhet och reproducerbarhet 
Det är viktigt att skilja på orden mätfel och mätosäkerhet. Mätfel innebär att mätresultatet 

avviker ifrån det förväntade värdet medan mätosäkerhet beskriver mätvärdenas spridning runt 

medelvärdet. Mätosäkerheten är även ett mått på mätningens precision, (Edberg, 1978). 

En utrustnings precision syftar på repeterbarhet och reproducerbarhet. Repeterbarhet är 

överensstämmelsen mellan resultatet vid upprepande mätningar av samma storhetsvärde 

utförda under lika förutsättningar, t.ex. av samma person, i en följd, med samma utrustning, 

på lika försöksobjekt, vid upprepande mätningar. Reproducerbarhet däremot är resultatet vid 

upprepande mätningar av samma storhetsvärde, fast under olika förutsättningar, t.ex. av olika 

personer, vid skilda tillfällen, med olika utrustning, på lika försöksobjekt. Ju mindre variation 

i värdena, ju större repeterbarhet alternativt reproducerbarhet, (Edberg, 1978).   

Det finns alltid en viss grad av osäkerhet av noggrannheten på en mätning. Operatören vill att 

varje mätning ska ge exakt samma resultat som tidigare, men det är inte alltid det händer. Det 

blir alltid ett större eller mindre värde, även om samma person utförmätningen, med samma 

utrustning, samma objekt. Oftast beror det på användaren och inte på utrustningen, (Mitutoyo, 

2012). 

Om repeterbarheten är låg beror det oftast på mätutrustningen. Däremot om 

reproducerbarheten är låg kan felet ligga i att användaren inte fått rätt utbildning eller inte 

följer standarden för hur mätningen ska utföras, (Nobuo,2007). 

Figur 16: Längdindikator med digital 

mätklocka.  
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Det finns olika metoder för att bedöma en utrustnings repeterbarhet och reproducerbarhet som 

kallas Gage R&R och kommer ifrån engelskans Gage Repeatability and Reproducibility. 

Metoden ger ett mått på mätsystemets duglighet, (Nobuo,2007). 

Företaget kan självt bestämma vilken spridning på repeterbarheten respektive 

reproducerbarheten som är acceptabel. I bilaga 9 finns ett förenklat schema över hur 

mätvärden kan matas in i ett dokument.  

5.1.11 Viktigt att tänka på vid mätning 
Tänk på att alltid välja ett mätdon som garanterar den mätnoggrannhet som toleransen kräver. 

Upprepa alltid en mätning flera gånger för repeterbarhetens skull. Vid en mätning är det 

viktigt att uppge en mätosäkerhet i mätresultatet, (Zilling, 1973). 

Det är inte enbart mätdonets egenskaper som avgör hur stort mätfelet som erhålls, utan också 

mätobjektets egenskaper och den miljön som mätningen sker i, (Jarfors, 2000). 

5.2 Geometriska egenskaper 

Vid tillverkning måste detaljen som tillverkas uppfylla krav på geometrisk form för att kunna 

fullgöra en önskad funktion. Förenklat innebär det att detaljen till exempel inte får sjunka 

ihop och avvika från de nominella mått som bestämts på ritningen. Geometrin är viktig i olika 

skeden av produktutvecklingen. Avvikelser i geometri kan inte bara ge bristande kvalitet och 

funktion, utan även orsaka problem i produktionen. Det är därför viktigt att undersöka vilka 

mått som är viktigast och mest kritiska. Dock kommer resultatet på olika sätt att avvika från 

den ideala geometrin, (Jarfors 2000). 

De geometriska egenskaperna kan delas upp i endimensionella och två- och tredimensionella 

egenskaper, som i sin tur delas upp i dimensionstoleranser, form och läge, samt ytstruktur, 

(fig.17) Mått ska toleranssättas sparsamt. De mått som påverkar för detaljens funktion är 

viktigast, (Jarfors 2000). 

 
Figur 17: Figuren visar hur de geometriska egenskaperna är fördelade i olika dimensioner. 
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5.2.1 Dimensionsmätning 
Längdmätning är grunden för all dimensionsmätning och innebär att ett avstånd mellan två 

punkter mäts. I längdmätning ingår även mätning av vinklar. Detta kan göras med både direkt 

och indirekt mätning, som beskrevs i avsnitt 5.1.2. Att mäta med ett handmätdon kan vara 

svårt, beroende på vad det är som ska mätas, tillexempel avstånd, diameter eller vinkel. Det är 

enklare att mäta frånvända ytor än motvända ytor. Svårast är att mäta vinklar mellan mot- och 

frånvända ytor, då det är svårt att komma åt (Jarfors 2000). Svårighetsgraden beror på 

detaljens form, vid en komplicerad form kan referenspunkter vara svåra att finna.  

 

 

5.2.2 Form- och lägesavvikelser 
Skillnaden mellan form- och lägesavvikelser är att vid formavvikelser utgörs referensen 

endast av en punkt, linje eller plan. Till exempel vid mätning av rundhet, görs mätningen i ett 

snitt och jämförs med det nominella snittet i samma punkt. Vid lägesavvikelse anges 

förhållandet till en annan punkt, linje eller plan. Till exempel vid mätning av parallellitet 

anges vinkelskillnaden mellan de två planen. Mätning av form- och lägesavvikelser kräver 

mätdon som kan mäta i flera dimensioner. Mätdon som mäter en dimension i taget kan i vissa 

fall även användas, men då krävs fler mätningar och beräkningar. Måttet som mäts är 

avvikelse från noll, som alltid är det nominella värdet. Tabellen nedan visar de olika 

avvikelserna och i bilaga 8 går det att utläsa hur de olika referensmåtten ser ut. 

Form- och läge 

Formavvikelser Lägesavvikelser 

Form Riktning Läge Kast 

Rakhet Parallellitet Lägesriktning Kast 

Planhet Vinkelräthet Koncentricitet Totalkast 

Rundhet Vinkelriktighet Koaxialitet 
  

Cylindricitet   Symmetri 

 

5.2.3 Kontroll av form, läge och kast 
Som beskrivits tidigare finns form- och lägestoleranser samt kast standardiserade. Kontrollen 

av dessa geometriska krav kan vara svåra att uppfylla i praktiken, varvid företag inför olika 

interna standarder, (Zilling, 1973).  

Ett nära samarbete mellan konstruktör och kontrollberedare är av stor nytta när det gäller 

form- och lägestoleranser. Då vet konstruktören hur detaljen kommer att kontrolleras och kan 

anpassa utformningen efter kontrollen, (Zilling, 1973). 

Tabell 1. Tabeller ovan visar olika form- och 

lägestoleranser.  

Figur 18: Figuren visar skillnaden mellan frånvända och motvända ytor. 
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5.3 Mätpunkter och referensplan 

Vid all mätning måste utgångspunkter på mätobjektet lokaliseras, så kallade mätpunkter. 

Mätpunkterna kan bland annat sättas mot mätobjektets mätytor eller mot dess referensaxel. 

Det kan bland annat göras med hjälp av en linjal, där 0-strecket ställs in mot produktens ena 

kant och avläsningsvärdet vid en annan kant. Det finns olika principer för hur lokaliseringen 

väljs; skalstreck mot begränsningsyta, mätning med mekanisk kontakt eller kontaktfri 

mätning.  

För att få en tillförlitlig och repeterbar mätning krävs att ett referensplan fastställs, härifrån 

kommer mätningen att ske. Vid mätning kan med fördel en plan yta användas som referens, 

till exempel en planskiva. (Edberg, 1978). 

5.4 Toleranser 

Tolerans är den avvikelse från ett mått som är tillåten för att inte störa detaljens funktion, 

oftast i förhållande till en referenspunkt eller ett referensplan. Det finns olika typer av 

toleranser, i detta fall talas det om form-,läge-, riktning- och kasttoleranser. En formtolerans 

anger inom vilket område som en linje eller en yta tillåts variera. Kasttoleranser anger inom 

vilket område en yta eller linje tillåts variera vid rotation kring en referens, (Jarfors,2000).  

På detaljens ritning bör det finnas en så kallad toleransrektangel. Den anger form- eller 

lägestolerans på två eller tre rutor. I rutorna finns det symboler för toleransens art, se figur19, 

(Zilling, 1973). 

I figur 19 visas referensen A och referensen B på de två cylindrarna bildar tillsammans 

Referens AB som man skall jämföra Kastkraven mot. Radialkastet mät med en klocka som 

ligger mot den stora cylinderns diameter. Resultatet visar flaskans rundhet och om cylinder 

har samma centrum som AB. Axialkastet mäts mot planet som är vinkelrät mot AB. 

Resultatet visar flaskans planhet och om planet är vinkelrät mot AB. Pilen är symbolen för 

kast, och värdet 0,1 står för den tillåtna toleransen. 

 

 
Figur 19. På figuren visas hur referensmått och toleransmått placeras ut i en 

toleransrektangel. Detta hjälper operatören som ska kontrollera hur måtten förhåller sig 

till de nominella måtten. 
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5.5 Trebackschuck 

En chuck är ett spänndon där trebackschucken är mest använd 

och lämpar sig till rotationssymmetriska detaljer. Bitarna som 

förflyttar sig symmetriskt kallas för backar. Beroende av formen 

på detaljen kan backarna utformas olika. Åtdragningen kan ske 

manuellt eller med till exempel hydraulik, (Jarfors, 2000).  

  Figur 20: Trebackschuck.  
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6. Resultat av analysfasen 
Nedan presenteras resultatet av analyserna, mätningarna och de framtagna koncepten som 

genomfördes i kapitel 6.  

6.1 Målgrupp 

Den primära användaren av provriggen var Absoluts kvalitetssamordnare. Utöver det skulle 

det även vara två materialkontrollanter. Ambitionen var även att tre kvalitetssamordnare per 

skift skulle kunna hantera eventuella avvikelser i produktionen. Som tidigare nämnts har The 

Absolut Company inte mer än 3-4 timmars produktionslager och om en störning skulle uppstå 

kommer det inte finnas möjlighet att vänta en dag på mätningen av glasflaskorna. Totalt sett 

kommer färre än 10 personer att använda mätfixturen.  

Kompetensen bland användare varierade, vilket innebar att en metodstandard, alternativt en 

lathund, borde finnas på plats vid utrustningen så att mätningarna utförs på samma sätt av 

alla. Detta blir även viktigt då det inte fanns några anvisningar i kravspecifikationen för var 

mätningarna ska göras. Användarna önskade att provriggen skulle vara justerbar för olika 

flaskor, samt vara justerbar utefter ergonomiska aspekter, till exempel stå på ett höjd- och 

sänkbart bord.  

Det fanns en begränsad tid för att utföra mätningarna, men även om det skulle finnas tid att 

göra om mätningarna finns ett krav på utrustningens repeterbarhet och reproducerbarhet. 

Provriggen skulle ge en känsla av trygghet, användbarhet och tillförlitlighet. Användarna 

hade datorvana, och var beredda på att lägga ett par timmar för utbildning på provriggen om 

det skulle behövas.  

Intresset för ny teknik är stort. Dock menade kvalitetssamordnaren att fokus borde ligga på 

rätt teknik. Användaren kunde tänka sig att använda flera provriggar, så länge de stod 

samlade. Provriggen skulle användas ungefär en gång i veckan. 

6.2 Miljöanalys 

Provriggen skulle stå i kontors- och laborationsmiljö och kommer inte att utsättas för 

vibrationer. Lokalen var placerad utanför tappningslinjen. Temperaturen var rumstemperatur, 

cirka 23 grader. Flaskorna som kommer att mätas kan ha en temperatur från 0-25 grader. 

Utrustningen kommer att användas ungefär 1-2 gånger i veckan. Det finns tid att kalibrera 

mätutrustningen .  

6.3 Funktionsmått 

De mått på glasflaskan som var mest kritiska att kontrollera var flaskans rundhet, mynningens 

lutning, flaskhalsens avvikelse från den vertikala axeln, samt medaljongens lutning och dess 

positionering i förhållande till bottenindex.  

Flaskans rundhet påverkar placeringen i tallriken som flaskan trycks ner i under tappningen. 

En oval botten påverkar även inspänningen i trebackschucken vid mätning av flaskhalsens 

kast, varvid detta mått blir extra viktigt.  

Om mynningen lutning och flaskhalsens kast avviker från de nominella måtten kan störning i 

kapsyleringen uppkomma, (fig.21). Kapsylen riskerar bland annat att hamna snett eller inte 

går att applicera alls. Kapsylen måste riktas efter samma centrum som flaskan för att hamna 
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rätt. De måste vara koaxiala, vilket innebär att två cylindrar har samma centrumaxel, eller att 

två cirklar är centrerade i samma plan. 

  

Appliceringen av etiketter styrs av bottenindexet. Flaskan trycks ner i tallriken där den roteras 

så den hamnar i spåret för bottenindexet. Om inte bottenindex har rätt läge i förhållande till 

medaljongplattan kan etiketten att hamna snett.  

6.4 Marknaden 

Beroende av företagets ställda noggrannhetskrav och budget fanns en mängd olika 

mätutrustningar att tillgå på marknaden, alltifrån mindre handmätdon till exklusiva och 

avancerade scanningsmaskiner.  

Ifall inte en koordinatmaskin användes för mätning av glasflaskorna skulle det inte gå att ha 

ett och samma mätdon till mäta alla eftersökta mått. Som beskrevs i teorin är form, läge och 

kast svårt att mäta i praktiken och avancerad utrustning krävs.  

Kunskapen som erhölls av funktionstesterna användes i konceptfasen. De resultat som var 

relevanta för arbetet var mätningen av flaskkroppens diameter. Resultatet visade att de 

medhavda flaskorna var ovala i botten, även om de fortfarande låg inom toleransen för 

bottens diameter. 

 

 

  

Figur 21: Kapsylen och flaskan måste ha en 

gemensam axel för att kunna monteras 

korrekt. Figuren visar förhållandet i 2D.  

Figur 22: T.v en koordinamättmaskin. T.h. Lasermätmaskin  
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6.5 Specifikationer och ritningar 

I de tekniska ritningarna på glasflaskorna var det endast flaskans höjd, håldiameter och 

ytterdiameter som var toleranssatt. En generell tolerans för alla icke toleranssatta mått 

saknades. I ritningen saknades även form- och lägestoleranser. Det innebar att det inte fanns 

några krav på att flaskan skulle vara rund eller rak.  

I kravspecifikationen för glasflaskorna kunde tillåtna avvikelser utläsas och hur de skulle 

mätas:  

 Flaskkroppens huvudmått, höjd och diameter, och toleranssatta mått enligt 

ritningstoleranser 

 

 Flaskmynningens toleranssatta mått enligt ritningstoleranser 

 

 Flaskans avvikelse från den vertikala axeln skall vid 360° mätning understiga: 

- Flaskans höjd, H≤ 120 mm   ±1,00 mm 

- Flaskans höjd, H > 120 mm   ±(0,3 + 0,01 x  ) 

 

 Mynningens lutning 

Diameter mynning    Lutning 

20,1 – 30 mm    < 0,60 mm 

30,1 – 40 mm    < 0,70 mm 

 Ovalitet 

Flaskkroppens ovalitet mätt i ett horisontalt  

snitt skall inte överskrida: (D= flaskans diameter) ±(0,5 + 0,012 x D) 

Kraven bygger på provmetoden CE.T.I.E DT 2 som är en toleransstandard för glasflaskor. Se 

bilaga 1 för flaskans olika delar. 

Avsaknaden av referenser försvårade mätningarna och utvecklandet av en mätfixtur eftersom 

det inte gick att veta hur måtten skulle förhålla sig till varandra. Istället fick antagande om 

referensplan göras. Det fanns inte heller några krav om var på flaskan mätningen skulle ske, 

vilket gav operatören möjlighet att utföra mätningen var som helst på flaskan. Det finns inget 

direkt krav på medaljongplattans lutning heller, dock finns det en angivelse i ritningen som 

säger att den ska mätas med en viss likare.   
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7. Resultat av konceptframtagning del 1 
I det här kapitlet presenteras resultatet av problemlösningsmetoderna i konceptframtagningen. 

7.1 Brainstorming 

 

 

Resultatet av brainstormingen visar tankar kring hur mätningen skulle kunna gå till samt hur 

flaskan skulle kunna spännas in. Mätningen delades upp i följande punkter: 

 Höjd 

 Diameter och ovalitet 

 Lutning 

 Kast 

7.2 Koncepten 

Koncepten hade delats in i olika avdelningar för att lättare kunna följas. Avdelningarna var 

uppdelade efter vilket mått som skulle mätas, samt olika infästningar. I slutet presenterades 

även två kombinationskoncept.  

7.2.1 Flaskans höjd och mynningens lutning 
En provrigg för att mäta flaskans höjd och mynningens lutning kunde göras enkel. Viktiga att 

tänka på var att flaskan stod på en plan yta.  

 

Figur 23: Resultat av brainstorming 
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Koncept I 

I det här konceptet placerades flaskan direkt på 

en planskiva. Höjdritsmätaren nollställdes mot 

den plana ytan och sedan avlästes värdet på 

displayen. För att mäta mynningens lutning 

krävdes endast att flaskan roterades manuellt för 

att ge fler mätvärden. 

 

 

7.2.2 Flaskans diameter och rundhet 
Att mäta flaskans diameter och ovalitet, eller rundhet som är den korrekta termen behövdes en 

korrekt inspänning av flaskan. Var flaskan rund skulle den ha den samma diameter i varje 

punkt vid ett snitt. Hänsyn måste tas till liktjockighet, och kan kontrolleras med en ringtolk. 

För att bedöma om flaskan var oval behövdes minst två diametermått i samma snitt.  

Koncept I – Lasermätning 

I det här konceptet låg glasflaskan ner istället för att stå på sin botten. Flaskans styrdes av två 

konformade probar som pressade flaskan till ett fixerat läge. Fixturen tillät flaskan att rotera 

medsols och motsols. Fixturen var fastspänd på en linjärskala som kunde förflyttas i sidled för 

att komma åt alla diametrar. Lasermätningen skedde i ett snitt, och instrumenten var kopplade 

till en dator.   

 

 

Koncept II – Digitalt skjutmått 

Ett annat förslag var att montera ett digitalt skjutmått med förlängda skänklar på en 

höjdritsmätare. Då skulle mätningen kunna göras två dimensionell, eftersom punkter i x- och 

y-led kunde ges. Båda skänklarna skulle vara justerbara för att inte behöva flytta flaskan. 

Förflyttningen av skänklarna kunde styras manuellt eller med automatisk luftstyrning. Flaskan 

placerades på en planskiva. 

 

Figur 24:Höjd: Koncept I  

Figur 25:Diameter: Koncept I  

Figur 26:Diameter: Koncept II olika vinklar  



33 

 

Koncept III – Tolk för rundhet 

Eftersom flaskans rundhet var viktig för att 

mätningen ska bli korrekt skulle en tolk kunna 

användas. Den skulle finnas nära provriggen för 

att snabbt kunna kontrollera rundheten. Tolken 

gav inget exakt mått utan var en stopp-/gåtolk.  

 

 

7.2.3 Lutning 
Medaljongens lutning och position fanns inte definierad i 

kravspecifikationen. 

Koncept I 

I det här konceptet var tanken att en vinkelmätare skulle spännas fast 

på provriggen. Flaskan skulle placeras på en plan ytan och placeras 

intill riggen. Genom en ledad axel kan vinkelmätaren justeras och när 

den låg an medaljongen skulle ett värde kunna utläsas.  

 

Koncept II 

Medaljongens lutning beräknades i det här konceptet med hjälp av höjdritsmätaren samt ett 

skjutmått som lades vinkelrätt mot axelns lutning. Två punkter, över- och underkant på 

medaljongen, samt två punkter på kroppen mättes. De fyra punkterna skapade två linjer, som 

gav en skärningspunkt, vinkeln mellan linjerna gav ett gradantal som visade linjens lutning.   

 

7.2.4 Kast 
Flaskans avvikelse ifrån den vertikala linjen mäts i ett snitt, kast.  

Koncept I 

I det här konceptet tillämpades lasermätning. Flaskan låg 

ner och roterade ett varv. Med hjälp av ett datorprogram 

som var kopplat till lasermaskinen beräknades det totala 

kastet i ett snitt. Flaskan roteras och skjuts i sidled precis 

som i konceptet för diametermätning.  

Figur 27: Diameter: Koncept III  

Figur 28: Lutning Koncept I  

Figur 29:Lutning Koncept II  

Figur 30: Lutning, Koncept I  
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Koncept II 

Koncept II tillämpas höjdritsmätaren för att kunna återkoppla 

var mätningen gjordes. På höjdritsmätaren placerades en 

längdindiktator med digital mätklocka som mätte max- och 

minvärde på ett varv. Flaskan fixeras i botten.  

7.2.5 Infästningar på flaskhalsens innerdiameter 
De här koncepten byggde på att fixera flaskan med hjälp av 

flaskhalsen hål. Konen medförde att fixturen blev 

anpassningsbar för alla flaskorna på grund av koncentritet. 

Flaskan kunde läggas ner eller vändas upp och ned. 

Koncept I 

Genom att vända flaskan upp och ned kunden flaskhalsens hål placeras i en kon med mjukt 

material, förslagsvis gummi. Med hjälp av ett tryck uppifrån på flaskans botten hålls flaskan i 

ett fixerat läge.  

Koncept II 

Flaskan låg ner och trycks fast från sidorna. Infästningarna kunde rotera.  

                       

7.2.6 Infästningar på flaskhalsens ytterdiameter 
 
Koncept I 

Samma princip som koncept II i avsnitt 7.2.5 fast här 

fixerades flaskan med hjälp av en frånvändkon som 

använder flaskhalsens ytterdiameter. 

  

Figur 34: Infästning, Koncept I  

Figur 33: Infästning Koncept II Figur 32: Infästning, Koncept I  

Figur 31: Kast, Koncept II  
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Koncept II 

Med hjälp av en konformad ”hatt” trycks flaskan ner på en plan yta 

och fixeras.  

 

 

 

7.2.7 Infästningar på bottenringens ytterdiameter 
Nedan presenteras koncept som bygger på att spänna fast flaskan med hjälp av bottenringens 

ytterdiameter.  

Koncept I 

Det här konceptet hade samma utformning som en trebackschuck, fast 

chuckarna var lägre och hade ett elastiskt material, till exempel gummi, 

som verkade mellan glasflaskan och stålmaterialet. Tanken var att 

kompensera för eventuell ovalitet och öka friktionen mellan materialen 

för att fixera flaskan.   

 

Koncept II  

Genom att trycka ner flaskan i en form skulle den stå stadigt och inte 

tillåtas att förflyttas i sidled.  

 

Koncept III 

I det här konceptet skedde ingen inspänning. Flaskan skulle placeras på 

den plana ytan där mätningen gjordes.   

 

 

 

Koncept IV 

Koncept nummer fyra hade en liknande utformning som koncept ett. 

Backarna var konformade istället för att spänna in på få punkter, som 

skulle kunna kompensera för ovaliteten.  

 
  

Figur 35: Infästning, Koncept II  

Figur 36: Infästning 

koncept I  

Figur 37: Infästning,  

koncept II  

Figur 38: Infästning, 

koncept III  

Figur 39: Infästning, 

koncept IV  
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7.2.8 Kombinationskoncept 
Kombinationskoncept innebar att olika delarna sattes ihop i ett 

helt koncept för provriggens utformning för att ge en 

helhetsbild.  

I det här kombinationskonceptet trycks flaskan ner i en form 

med hjälp av en konformad prob. Handtaget som är placerat 

under formen ger manuell förflyttning av flaskan runt 

stålarmaturen ställning. Detta medförde att flaskan kunde 

förflyttas till de olika mätdonen som var uppställda på 

planskivan. 

7.3 Fokusgrupp och experthjälp 

I examensarbetet togs det hjälp utifrån av experter och en fokusgrupp. Experterna var 

M.Andersson, kvalitetssamordnare påArdagh, M.Bergkvist, mättekniker på Sony Mobile samt 

A.Carlström på MyLab. Nedan har deras första tips och idéer kring konceptframtagningen 

sammanställts. 

 En kloliknande chuck, till exempel en trebackschuck fungerar bäst vid infästning av 

runda detaljer. Är detaljen rund blir det lägst kast vid infästningen. 

 Lasermaskinen mäter bara diameter och kast. 

 Bottenringen och upphängningsringen är säkra referenser på flaskan. 

 Planhet är ett formmått och inte ett dimensionsmått.  

 Chucken måste kunna rotera, då kan givaren nollställas var som helst på flaskan 

 Vid en mätnoggranhet på 0,01 millimeter så duger en masterdetalj för att kalibrera 

utrustningen. Vid högre mätnoggranhet krävs passbitar.  

 Vid toleranser på 0,1 kommer inte själva mätdonet att ge mätfelet, utan mätfelen 

kommer att bero på provriggens kvalitet och stabilitet eller operatörens förmåga.  

 För att mäta en diameters måttavvikelse krävs en svarvad master som innehar de 

nominella måtten på diametern. Då nollas givaren mot denna. 

 Koncentrisk innebär att cirklar har samma gemensamma 

centrum och är ett lägesmått Genom att ha en infästning 

på insidan skulle kastet ha varit i förhållande till 

godstjockleken och gett ett felaktigt resultat. Därför 

ansågs det att det var bättre att gå på yttergeometrierna, 

då godstjockleken varierar på grund av formblåsningen. 

Fig. 42 visar hur ojämn godstjocklek påverkar 

koncentriciteten.  

7.4 Val av koncept 

Grundat på experterna och fokusgruppens kommentarer, samt de olika konceptens relevans att 

mäta olika dimensioner och former valdes följande koncept. 

 Höjd och lutning: Koncept I 

 Diameter och ovalitet: Koncept II+ Koncept III 

 Medaljongens lutning: Koncept II 

 Inspänning: Trebackschucksteknik 

Figur 40: 

Kombinationskoncept  

Figur 42: Koncentrisk 
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8. Resultat av betydande parametrar 
Alla mätvärden från de första testerna finns att utläsa i bilaga 7. Som resultaten visar 

inverkade orienteringen av flaskan och mätpunkterna. Nedan presenteras sammanställda 

resultat.  

8.1 Positionering av flaskan 

0° 120° 220° 

2,27 0,94 1,39 

2,28 0,92 1,40 

2,28 0,94 1,40 
 

I det här testet spändes flaskan in i chucken utan hänsyn till bottenindex. Som tabellen ovan 

antyder så spelar flaskans positionering i förhållande till utgångspunkten stor roll. Resultatet 

visar att det skiljer 1,36 millimeter mellan största och minsta värde. Det visar att det är viktigt 

att flaskan placeras på samma ställe vid varje mätning.  

8.2 Mätklockans höjdläge 

  270 mm 300 mm 310 mm 

F1 1,28 3,48 4,97 

F3 1,07 1,22 2,06 
 

Tabellen ovan visar att kastet ökar ju högre upp på flaskhalsen mätningen görs. Därför är det 

viktigt att definiera var på flaskan som kastet ska mätas.  

8.3 Mätklockans riktning 

  Centrum 5 ° 25 ° 

Test 1 2,06 2,09 2,26 

Test 2 2,04 2,03 2,22 

Test 3 2,07 2,06 2,25 
 

Tabell 4 visar att mätklockans riktning mot utsatt centrum inte påverkar resultatet mer än 

cirka 0,2 mm trots att mätspetsen precis berörde glaset i ytterkant.  

  

Tabell 2.-Resultatet visar kastet vid flaskans positionering i förhållande 

till utgångsläget 

Tabell 3- Resultatet visar kastet vid mätning vid olika snitt på 

flaskhalsen. 

Tabell 4- Resultatet visar kastet vid olika riktning av 

mätklockan 
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8.4 Master 

 

 

Tabellerna ovan visar att resultatet av kastet ej påverkas av att givaren nollställdes mot en 

master. Det slutgiltiga värdet av kastet blev detsamma. Detta visar på att en masterdetalj inte 

behöver användas vid mätning av kast. Dock behövs en master vid mätning av avvikelse i 

flaskans diameter. Då nollställs givaren på en svarvad master med rätt diameter.  

 

  

Tabell 6: Resultatet visar kastet vid mätning i ett snitt, där givaren nollställdes 

mot en master. 
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9. Resultat av konceptframtagning del 2 
Efter undersökningen av påverkande parametrar utarbetades ett antal koncept, vilka 

presenteras i detta avsnitt. För att underlätt för läsaren har de delats in i olika huvudrubriker.  

De nya koncepten byggde på experternas kommentarer samt undersökningen av betydande 

parametrar. Fokus blev inspänningen med hjälp av trebackschucken och bottenindex.  

9.1 Backar 

Trebackchuckstekniken som spänner in glasflaskan symmetriskt 

blev inspiration till tre nya koncept på backchuckar. Alla 

koncepten går ut på att använda backar som är 10 millimeter 

kortare än de vanliga för att spänna in flaskan längre ner, där 

glaset är mer formstabilt. 

Koncept I 

Backarna var konformade istället för att spänna in på få punkter,  

som skulle kunna kompensera för ovaliteten. 

Koncept II 

I detta koncept används lägre backar, med i övrigt samma 

utformning som de vanliga.  

Koncept III 

I det här konceptet har ett elastiskt material klistrats fast mot 

stålytan. Det ska kompensera för eventuell ovalitet och öka 

friktionen mellan materialen för att fixera flaskan.  

9.2 Bottenindex 

Som testerna utvisade är det lämpligt att ha en fast utgångspunkt. I det här konceptet är ett 

upphöjt spår placerat på chuckens ovansida för styrning av bottenindexet på glasflaskan. 

9.3 Orientering 

För mätning av höjd, mynningens lutning och flaskhalsen avvikelse från den vertikala linjen 

lämpar det sig att ha nerfasade spår för anvisning om gradantal. Orienteringen är viktig för att 

möjliggöra repeterbara mätningar. En gradskiva ger en anvisning om åt vilket håll flaskhalsen 

kastar eller lutar. Vid mätning av flaskans kast ska mätningen göras på 360 grader. Beroende 

på noggrannhet kan gradantalet variera mellan 4 och 36 punkter. 

 

 

 

 

Figur 43: Back: Koncept I  

Figur 44: Back: Koncept II  

Figur 45: Back: Koncept II  

Figur 46:Bottenindex  Figur 47:4 steg gradskiva  Figur 48:36 steg gradskiva  
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9.4 Utvärdering av koncepten 
Mindre tester på plastbitarna, föreställande backarna kunde göras, i varje test användes 

gradskivan med bottenindex. Nedan visas resultaten från testerna. Alla mätresultat återfinns i 

bilaga 7. 

9.4.1 Resultat av repeterbarhet 

 

Det var ingen av de nya backarna som fick bättre resultat i repeterbarhet än den nuvarande 

backen. Inspänningen med konen var den back som gav sämre resultat än de nya koncepten. 

Resultatet visar skillnaden i millimeter. 

9.4.2 Resultat av reproducerbarhet 
Tabellen nedan visar mätvärdena från testet av reproducerbarheten, där gradskiva med 

bottenindex användes.  

 

Resultatet visar att mellan det största uppmätta kastvärdet och det minsta skiljer det 0,35 

millimeter. Om resultatet som testare nummer 1,(som utförde testet vid en annan tidpunkt), 

räknas bort är skillnaden 0,15 millimeter mellan största och minsta. Beroende på de båda 

fallen har testobjekt 1 konstaterats ha ett kast på 5,2-5,3 millimeter. Det innebär att om 

flaskan hade befunnit sig i tappningslinjen hade ett allvarligt driftstopp kunnat inträffa.  

9.4.3 Val av koncept 
Följande koncept valdes ut efter testerna i repeterbarhet och reproducerbarhet 

 Vanlig inspänning med lägre back 

 36 värdes gradskiva med anvisning för bottenindex. 
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10. Konceptförslag på provrigg  
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11. Slutsats 
Examensarbetets mål var att presentera ett eller flera konceptförslag på en provrigg, för 

mätning av form- och dimensionsmått. Frågan som ställdes var hur ett konceptförslag skulle 

se ut.  

Efter olika tester på betydande parametrar, rådslag med fokusgrupp och studium av metrologi 

togs ett slutgiltigt koncept fram. Konceptförslaget består av olika handmätdon placerade på en 

planskiva, som tillsammans skapar en förutsättning för att ge repeterbara och reproducerbara 

mätningar. 

En provrigg för mätning av form- och dimensionsmått ska inneha följande komponenter: 

 Låga backchuckar 

 

 Roterande chuck 

 

 Spår för bottenindex 

 

 Gradskiva 

 

 Handmätdon på justerbara riggar för mätning av: 

- Flaskans avvikelse från den vertikala linjen 

- Flaskans diameter 

- Medaljongens lutning 

- Flaskans höjd 

 

 Tolk för att dubbelkolla bottenringens rundhet 

 

I examensarbetet togs ingen hänsyn till flaskans volym eller inre geometrier. 

En lärdom som har gjorts är vikten av att gå igenom termer så att de har samma mening för 

alla intressenter. En annan lärdom var att det krävs mycket tid till faktainsamling när ett nytt 

ämne tas an.  

Tack vare engagemanget från handledare och kontaktpersoner på The Absolut Company har 

arbetet flutit på bra trots det underlag och förutsättningar som examensarbetet hade från 

början. Tidspressen resulterade i att arbetet fick begränsas. Studenten hade velat fördjupa sig i 

analyser, studier och utföra fler tester för att få ytterligare förståelse för utformning av en 

provrigg för mätning av glasflaskor.  
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12. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras projektets genomförande, tester och konceptförslag.  

12.1 Projektets genomförande 

Målen som sattes upp i början av examensarbetet har uppfyllts i det som var möjligt inom 

tidsramen för examensarbetet och med hänsyn till det underlagsmaterial som fanns att tillgå. 

I rapporten och vid den muntliga redovisningen presenterades olika koncept på en principiell 

konstruktion för en provrigg. Följande kan sägas angående arbetets olika mål: 

 Erbjuda mätning av dimensionsmått, form- och lägesmått 

Med förslagen provrigg kan operatören utföra mätning av dimensionsmått, lägesmåttet 

kast och lutningen på mynningen. 

 Uppvisa repeterbarhet och reproducerbarhet 

Konceptförslaget ger möjligheten att utföra en repeterbar och reproducerbar mätning.  

 Vara användarvänlig 

Konceptförslaget kräver minimal upplärning, och en lathund ska finnas på plats för att 

underlätta användandet. Under testerna för reproducerbarhet behövdes endast 10 

minuter för att förklara för testarna hur mätningen av flaskhalsens avvikelse från den 

vertikala axeln skulle ske. 

 Välja komponenter, utprova och verifiera delar av provriggen  
I konceptförslaget finns utvalda komponenter, och delar av provriggen har kunnat 

verifieras precis som målet angav. Utprovning av andra mätutrustningar skedde vid 

besöket hos Mitutoyo.  

 Analysera funktionsmått i olika produktionssteg 

De viktigaste måtten finns presenterad i avsnitt 6.3. Funktionsmåtten återfinns vid 

kapsylering och etikettering.  

 Presentera examensarbetet i en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. 
Det är härmed klarats av. 

Problemdefinitionens frågor har besvarats i slutsatsen, där det slutgiltiga konceptet 

presenterades. En provrigg, som ska fastställa form- och dimensionsmått på glasflaskor bör 

enligt visade tester och teorier se ut i enlighet med redovisat koncept. 

Förstudien som bestod av problembeskrivning, mål och avgränsningar gav en bra start för det 

fortsatta arbetet. Det var bra att det första mötet var formellt och hade kallelse, då undveks det 

att punkter uteblev och varje punkt kunde godkännas av alla intressenter.  

Redan i början av projektet fick målet omformuleras så att rätt termer användes. 

Omformuleringen påverkade inte projektet, bortsett från att alla intressenter erhöll klarhet 

angående vad som skulle mätas.  

Projektet erhöll en oväntad omfattning och komplexitet. Fler avgränsningar borde ha gjorts i 

början av projektet. Till exempel borde endast en mätmetod valts ut och sedan skulle en 

mätfixtur ha byggt utefter den. 

Definitionen av hur repeterbarhet och reproducerbarhet skulle mätas fastställdes aldrig från 

början, vilket var ett misstag. Eftersom ingen fysisk modell skulle byggas inom tidsramen för 

examensarbete var det svårt att bevisa repeterbarhet och reproducerbarhet mer än i teorin. Det 

gick endast att skapa förutsättningar för det, genom att påvisa att fasta mätpunkter och 
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utgångslägen krävs. En provrigg kan inte uppvisa repeterbarhet och reproducerbarhet om inte 

fasta mätpunkter bestäms. Enligt en experts uttalande skulle provriggens repeterbarhet och 

reproducerbarhet kunna mätas med hjälp av en masterdetalj. Men det betyder att även om en 

fysisk konstruktion hade funnits att tillgå, hade en masterdetalj saknats för att kvalitetssäkra 

provriggen. Ett av testobjekten användes i ett av testerna som en masterdetalj, men då det inte 

fanns några säkerhetsställda mått på testobjektet fallerade testet. För att i framtiden undvika 

liknande situationer och missförstånd bör allmänbetydande ord undersökas och definieras 

djupare, så att alla parter förstår innebörden i dem. Det är stor skillnad på vad ord betyder i 

folkmun och vad de betyder i standarder. En annan term som också varit feldefinierad är 

ovalitet. Ovalitet är ett formmått som kopplas till rundhet (ett snitt) eller cylindricitet (flera 

snitt).  

Beslutet att ta fram en kravspecifikation för framtida provrigg ansågs vara rätt. Även om 

endast bildvisualiseringar och teoretiska bevis skulle finnas för de mätbara målen blev det en 

grund för framtagandet av ett koncept. Kravspecifikationen kan ligga som grund till fortsatt 

arbete.  

Vid faktainsamlingen var det svårt att hitta material som var skrivet eller uppdaterat under 

2000-talet. Litteraturen som funnits att tillgå har varit skriven på 1970-1980 talet. I 

litteraturen är informationen om elektriska och automatiska mätutrustningar begränsad. 

Handboken som Mitutoyo tillhandahåller har använts sparsamt eftersom risken för att 

använda vinklad information skulle undvikas  

I konceptfasen uppkom tankar om att mätning i flera dimensioner med handmätdon skulle bli 

svårt. För att mäta i 2D eller 3D krävs en mer komplex mätmaskin. Dock ansågs nyttan av en 

sådan maskin vara låg med hänsyn till vad mätdata skulle användas till.  

En målgruppsanalys gav en bra helhetsbild av vad operatören, kvalitetssamordnaren faktiskt 

ville ha. Som beskrivits tidigare uppstod problemet med att vi rörde oss med termer som vi 

egentligen inte visste innebörden av. En risk med att lyssna på operatörens tankar är att 

konceptgenereringen kan bli begränsad. Risken vägs upp med fördelen att få en kundanpassad 

produkt  

Otydlighet kring kostnadsmålen blev också en begränsning i arbetet. Samtidigt som 

uppdragsgivaren ville ha en enkel utrustning ville de kunna mäta flerdimensionella mått. 

Definitionen av vad som är billigt respektive dyrt är ord belagda med en subjektiv värdering 

som beror på företagets ekonomi och budget. Kombinationen av flera avancerade handmätdon 

kan generera i samma kostnad som en koordinatmaskin. Om mer tid hade getts skulle en 

analys av budget och kostnader i förhållande till nyttan göras för de olika mätdonen och 

mätmetoderna.  

Att vara stationerad bortom skolan, på egen hand utan studiekamrat har också varit en ny 

utmaning. I skolan har vi alltid haft mest haft grupparbete och endast lite träning har gjorts i 

att driva ett projekt på egen hand. Om mer tid hade funnits så hade fler besök gjorts hos 

leverantörer av mätmaskiner. Då hade en korrekt mätning av flaskans dimensionsmått kunnat 

fastställas. 

Ledningen och anställda på Ardagh har bett om en egen presentation av examensarbetet, 

eftersom deras nuvarande mätmetoder har utmanats. De är intresserade av faktaunderlaget. 

Eftersom kvaliteten på glasflaskan är viktig måste Ardagh hålla sig till The Absolut 

Companys krav för att deras produkter ska fungera i tappningslinjerna. Företagen har ett nära 
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och öppet samarbete. På presentationen kommer koncepten presenteras och de mätningar som 

gjorts, för att peka på faktaunderlag. 

Beslutet om att ge sig in på ett ämne, mätteknik, utan att tidigare haft några djupa kunskaper 

har varit en tuff utmaning. Ambitionsnivån och viljan att förvärva ny kunskap var hög. Dock 

behövdes mycket tid läggas på faktainsamlingen, tid som försenade och begränsade 

konceptframtagningen. Till hjälp har det funnits experter på ämnet som har varit till stor nytta, 

framförallt vid konceptframtagningen och utvärderingen av koncept. Beslutet att välja ett nytt 

och komplext ämne ångras inte eftersom mycket ny kunskap har anskaffats. Kunskap som  är 

till nytta för en maskiningenjör och konstruktör vid produktutveckling. Ett helt nytt 

branschområde har öppnats för mig.  

12.2 Testresultaten 

I undersökandet av parametrarna och vid testning av koncepten fanns felkällor  

En felkälla till testerna är längdindikatorns tryck som uppstod mot glasflaskan. När flaskan 

inte spänns in ordentlig finns risk att trycket flyttar flaskan ur sitt ursprungsläge. Detta 

bevisades eftersom flaskans värde vid utgångsläget efter nollställning ibland blev ett högre 

eller lägre värde än 0.  

En annan felkälla är trebackschucken på den nuvarande provriggen där testerna utfördes. 

Chucken är känslig för vid beröring och kan öppnas vid vridning. Om inte chucken spänns in 

ordentlig kan som tidigare beskrivits mätklockans tryck flytta flaskan. Chuckens backar har 

en radie mot flaskan där ett glapp uppstår mellan back och flaska. Chucken spänner in 

symmetriskt vilket ger problem vid ovalitet. Backchuckarna är för höga och spänner in på ett 

snitt där toleransen inte är bestämd.  

I resultatet från undersökningen av repeterbarhet konstaterades en viss spridning av 

mätresultaten. Spridningen kan bero på att testare 1 gjorde testet vid ett annat tillfälle och 

däremellan hade gradskivan med bottenindex tagits bort. Dock hade en markering i chucken 

gjorts för att kunna placera gradskivan på samma ställe. Det visade sig även att det fanns ett 

litet glapp mellan träbiten som styrde bottenindexet och bottenindexet. Eftersom bottenindex 

inte är måttsatt kan även detta bli ett problem i framtiden.  

Hade det funnits tid att bygga en fysisk provrigg, så hade ett Gage R & R försök gjorts.  

Testet med de egendesignade backarna gav inte mindre spridda resultat än de nuvarande 

backarna. Det kan bero på att det mjuka plastmaterialet inte kunde fixera flaskan tillräckligt 

och gav efter när ett för högt tryck lades på. Vid inspänningen med de konformade backarna 

höjdes flaskan på grund av att tryck uppstod mot flaskans bottenradier.   

Ett test som inte gav några resultat vid undersökning av betydande parametrar var försöket 

med nollställning av mätklockan mot tråden i mitten. Slaglängden på indikatorn var för kort 

och den gick i botten när flaskan ställdes upp i chucken. Därför ansågs testet ansågs irrelevant 

och uteslöts. Testet kan utföras med en mätklocka med större slaglängd.  

En annan felkälla som har uppkommit under testerna är den troliga ovaliteten hos testobjekt 

nummer 2 vid infästningsområdet. Ovaliteten har inte kunnat bevisas då inget mätdon för 

detta fanns att tillgå. Det som kan bevisas är att objektet ger större spridning i mätresultaten 

än de andra två objekten, trots samma mätpunkter och inspänningsområde. Det kan även bero 

på andra radier i bottenindex i jämförelse med de andra objekten.  
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12.3 Konceptförslagen 

Eftersom The Absolut Company ville ha rätt teknik istället för ny, avancerad teknik fann man 

att det lämpade sig bäst med att hålla sig till enklare handmätdon, med det blev svårt, 

nästintill omöjligt att mäta medaljongplattans positionering i förhållande till bottenindex med 

handmätdon. Orsaken är att bottenindex och medaljongplattan ligger på olika platser och plan. 

Troligtvis skulle en optisk mätning fungera, eller en koordinatmaskin. Att mäta 

flerdimensionellt med handmätdon är inte att rekommendera. 

Inspiration har hämtats från befintliga provriggar hos leverantören av glasflaskorna. 

Vid medaljongplattans placering uppstår varierande radier och nedsjunkningar på grund av 

sättningar i materialet. Det gör det svårt att mäta i det området. 

Det uppstår en viss spridning vid användandet av bottenindex, bland annat på grund av att 

radierna inte är måttsatta. The Absolut Company bör tillsammans med Ardagh komma 

överens om var utgångsläget ska vara för att kunna göra liknande mätningar. Även om 

bottenindexets radier kan ha inverkan på resultatet så ska inte flaskorna jämföras inbördes 

utan mot de nominella måtten. Att ha ett bottenindex på provriggen gav repeterbara och 

reproducerbara mätvärden vilket är ett bevis på att det är lämpligt att ha en fast utgångspunkt. 

Möjligheten att undersöka och prova koncept på nuvarande provrigg har varit värdefull. Det 

gav även möjlighet att undersöka betydande parametrar vilket skulle bli en central del i 

utvecklingen av koncepten.   



49 

 

13. Rekommendationer och fortsatt arbete 
Eftersom alla mål inte kunde uppfyllas inom ramen för examensarbete beskriver detta avsnitt 

rekommendationer och fortsatt arbete för utformningen av en provrigg. 

13.1 Rekommendationer och fortsatt arbete som berör provriggen  

13.1.1 Tolk för bottenringens ovalitet 
Eftersom flaskans ovalitet påverkar mätresultaten bör detta kontrolleras en extra gång för att 

säkerhetsställa dess ovalitet. Antingen genom direkt eller indirekt mätning. Tolken ska ha det 

maximala tillåtna måttet. Detta måste göras innan flaskhalsens avvikelse från den vertikala 

axeln mäts.  

13.1.2 Tillverka en masterdetalj 
För att kunna mäta avvikelser från det nominella mått måste en masterdetalj tillverkas. Den 

kan till exempel svarvas i ett metallmaterial. Om mätning sker med en automatiserad 

mätmaskin där mätvärden kan överföras till en dator kan mätvärdena jämföras med en CAD-

modell med de nominella måtten. Masterdetaljen kan även användas vid kalibrering av 

provriggen. En masterdetalj ska då visa noll i flaskhalsens avvikelse från den vertikala axeln.  

13.1.3 Konstruktion av koncepten 
För att i praktiken kunna bevisa repeterbarhet och reproducerbarhet hos det slutgiltiga 

konceptet måste en provrigg konstrueras och tillverkas. Sedan ska den utvärderas med till 

exempel Gage R&R metoden.  

13.1.4 Byt ut mätklockan 
Den nuvarande mätklockan har ett för högt tryck mot flaskan. Mätklockan bör bytas ut mot en 

med lägre tryck och längre slaglängd. 

13.1.5 Modifiera provriggen och trebackschucken 
På trebackschucken som finns på nuvarande provrigg kan enkla lösningar implementeras 

omgående, genom att markera ett utgångsläge samt ett spår för bottenindex. Utgångsläget 

kommer indikera när chucken roterat 360°. Gradskivan kan tillverkas i ett plastmaterial samt 

beläggas med en friktionslös och utslitningsfri yta. Passningen mellan bottenindex och spåret 

på chucken måste diskuteras i anseende på variation i bottenindex. Vad är acceptabelt glapp? 

 Korta ner backarna så att de spänner in lägre på glasflaskan, där den är mer formfast. 

13.2 Rekommendationer till företaget 

Nedan följer rekommendationer till uppdragsgivaren som genom faktainsamling och analyser 

kunnat presenteras. Uppgifterna anses vara viktiga för företagets verksamhet.  

13.2.1 Tekniska ritningar och specifikationer 
Ett bättre underlag med tekniska ritningar och specifikationer måste finnas för att kunna 

utföra en korrekt mätning. I nuläget finns det brister både i de tekniska ritningarna och i 

kravspecifikationen för glasflaskorna. Båda dessa bör uppdateras för att kunna föra en 

diskussion med Ardagh. Generella mått ska toleranssättas, och form- och lägestoleranser ska 

sättas ut på de tekniska ritningarna. I nuläget finns inga krav på flaskans rundhet eller rakhet, 

vilket innebär att den mellan bottenring och upphängningsring kan anta vilket form som helst 

och ändå passera kvalitetskontrollerna på Ardagh. De tolkar som används tar inte hänsyn till 
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kringliggande mått. Se även över användningen av termer. Ovalitet är ett formmått som bör 

beskrivas som rundhet (ett snitt) eller cylindricitet (flera snitt). 

I kravspecifikationen för glasflaskorna borde läget av var mätningen ska ske förtydligas för 

att undvika mätfel som beror på operatören. Till exempel kan en lathund skrivas och finnas på 

plats vid mätningarna.  

Fastställ referenspunkter och utgångslägen.  

13.2.2 Tillverkningen av glasflaskor 
Vid tillverkningen av glasflaskorna noterades att flaskorna lyfts upp ur sina formar utan att ha 

hunnit svalna tillräckligt. När de lyfts upp ur formarna, med ett kloliknande verktyg, tillåts de 

sedan gunga i två riktningar innan de sätts ner och puttas ner på ett band för avkylning. Det är 

med stor sannolikhet här som problemet med sneda flaskhalsar uppstår. Med hjälp av 

gradskivans värden kan en trend upptäckas åt vilket håll halsen avviker mest. Informationen 

kan hjälpa vid undersökningen av var i tillverkningsprocessen problemet uppstår.  

13.2.3 Studiebesök på Ardagh 
Ta del av deras mätningar och information om glasflaskornas variation. De har en 

koordinatmaskin som mäter upp till 24 flaskor. Genom att titta på tillverkningen fås en ökad 

förståelse av processen och var problemen uppstår.   
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Appendix 
Nedan följer ett antal bilagor som kompletterar rapporten. 

Bilaga 1: Flaskans uppbyggnad 
I bilagan visas en förenklad bild av flaskans uppbyggnad. Flaskan består av fyra huvuddelar, 

två kroppsformar, gängan samt en bottenring. Delarna som visas nedan är de som togs med i 

projektet. 

 

Bilaga 2: Miljöanalys  
Nedan redovisas de frågor som ställdes till kvalitetssamordnaren angående miljön som 

mätutrustningen skulle stå i. Svaren finns sammanställda i avsnitt 6.2.  

1. Hur är omgivningen? (buller, vibrationer) 

2. Vad för temperatur kommer utrustningen befinna sig i? 

3. Finns det tid för kalibrering? 

4. Hur ofta kommer utrustningen att användas? 

5. I vilket temperaturintervall kommer flaskorna som mäts att vara i? 

6. Vad finns det för ström/energikälla? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor: Målgruppsanalys 
Nedan följer de intervjufrågor som ingick i målgruppsanalysen. Intervjun gjordes med P. 

Andersson som är kvalitetssamordnare på The Absolut Company. Svaren finns 

sammanfattade i avsnitt 6.1, under resultat av målgruppsanalys.  

1. Vem/Vilka ska använda provriggen, primär och sekundär (ålder, kön, längd) 

2. Hur många kommer att använda den? 

3. Vad för kompetens/utbildning har användaren? 

4. Vilka känslor kan uppstå kring mätningen/utrustningen? (stress, positivitet, tillit, 

frustration).  

5. Hur ser situationen ut kring utrustningen? (stressig, bullrig miljö? Har användaren tid 

på sig att utföra mätningarna) 

6. Kan användaren tänka sig att använda flera provriggar som är samlad på samma 

ställe? 

7. Har användaren datorvana? 

8. Är användaren beredd på att lägga tid på utbildning av provriggen, hur mycket tid? 

9. Hur mycket kommer riggen att användas?  

10. Hur är intresset för ny teknik vs traditionell produkt? 

11. Vilket intryck vill användaren få av utrustningen?  

12. Vad värdesätter/prioriterar användaren?  

Ge poäng (1-5) enligt nedan, på följande egenskaper: 

Egenskap     Poäng 
Mätutrustningen/mätdonet 

- Mätutrustningen ger hög repeterbarhet   __ 

- Mätutrustningen ger hög reproducerbarhet   __ 

- Mätutrustningen är användarvänlig, lätt att förstå och avläsa __ 

- Mätutrustningen ger hög noggrannhet   __ 

- Mätutrustningen kan överföra mätvärden till datorn  __ 

- Mätutrustningen mäter: 

  Mynningens planhet i förhållande till botten  __ 

  Flaskans höjd från botten    __ 

  Flaskkroppens diameter    __ 

  Flaskhalsens diameter    __ 

  Flaskkroppens kast i förhållande till centrumlinjen  __ 

  Flaskhalsens kast i förhållande till centrumlinjen  __ 

  Lutningen på medaljongplattan i förhållande till centrumlinjen __ 

  Medaljongplattans vinkelförhållande till bottenindex  __ 

Provriggen 

- Provriggen är justerbar för olika flaskor   __ 

- Provriggen är justerbar för ergonomiska aspekter  __ 

- Provriggen står stabilt    __ 

- Provriggen kombinerar olika mätmetoder   __ 

- Provriggen går att packa ner    __ 

- Provriggen uppmuntrar till användande   __ 

Poängsättning 

1. Oönskad egenskap – jag vill inte ha en produkt med den här egenskapen 

2. Inte viktig – men jag skulle inte ha något emot att ha den 

3.Skulle vara trevlig att ha, men är inte nödvändig 

4. Egenskapen är mycket viktig, men jag kan även tänka mig en produkt utan detta 

5. Egenskapen är nödvändig. Produkten utan denna egenskap är otänkbar. 
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Bilaga 4: Funktionsanalys 
I funktionsanalysen översattes kundens krav och önskemål till mätbara parametrar. De delas 

även upp i vad som är huvudfunktion, nödvändigt för produktens funktion och vad som är 

önskvärt. Estetiken påverkar idet här fallet inte detaljens funktion och ses ofta som onödig. 

Nedan följer funktionsanalysen för provriggen och mätdonen. De blev åtskilda då de hade 

olika huvudfunktioner.  

HF= Huvudfunktion, N= Nödvändigt, Ö= Önskemål, O = Onödigt 

Provrigg 

Egenskaper     Begränsning/lösning 

Underlätta mätning HF   

Bära mätutrustning HF Mätfixtur, kombinerad 

Funktion       

Visa mätvärde N Digitalt 

Hålla Höjdmätare N   

Hålla Diametermätare N   

Hålla Vinkelmätare N   

Hålla Kastmätare N   

Medge Justerbarhet Ö 11 flaskstorlekar 

Klargöra Användning N Användarvänlig, tydlighet 

Äga Säkerhet N Ej strömförande, vassa kanter, klämrisk 

Medge Utbyte N   

Säkerhetsställa Lagkrav N   

Uppmuntra Vidarutveckling O Programvara 

Gynna Miljön Ö Miljövänliga materialval 

Minimera  Volym Ö Hanterbar 

Underlätta Demontering Ö Lösa sammanfogningar 

Medge Flexibilitet Ö Utbytbara detaljer, chuckar 

Centrera  Flaskan N V-block, chuck 

Inneha referensplan N Planskiva 

Tålighet       

Tåla Vatten N Vid rengöring 

Tåla  Vibrationer N Max  

Tåla Värme N Rumstemperatur 

Klara Fall Ö Maxhöjd 2 meter 

Utstå Korrosion Ö Kalk, järn 

Estetik       

Passa  Mätrummet N   

Uttrycka Kvalitet Ö Stabilitet 

Uttrycka Ergonomi Ö   

Tilltala Ögat Ö   

Uppmuntra användning Ö Enkelhet 

Erbjuda  Belysning O   
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Mätdon 

Egenskaper     Begränsning 

Erbjuda mätning HF höjd, diameter, lutning 

Funktion       

Överföra mätvärde Ö Digitalt 

Mäta Avstånd N 1-340 mm, längdmätare 

Kontrollera avvikelser Ö Master 

Mäta Kast N   

Äga  Kvalitet N Noggrannhet på 0,01 mm 

Klargöra Användning N Användarvänlig, tydlighet 

Äga Säkerhet N Ej strömförande eller ha vassa kanter 

Medge Utbyte Ö   

Säkerhetsställa Lagkrav N   

Uppmuntra Vidarutveckling O Programvara 

Gynna Miljön Ö Miljövänliga materialval 

Minimera  Volym Ö Hanterbar 

Underlätta Demontering Ö Lösa sammanfogningar 

Medge Flexibilitet Ö Utbytbara detaljer, chuckar 

Tillföra trygghet N Repeterbarhet, reproducerbarhet 

Tålighet       

Tåla Vatten N Vid rengöring 

Tåla  Vibrationer N Max  

Tåla Värme N Rumstemperatur 

Klara Fall Ö Maxhöjd 2 meter 

Utstå Korrosion Ö Kalk, järn 

Estetik       

Passa  Mätfixturen N   

Uttrycka Kvalitet Ö Ny teknik 
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Bilaga 5: The Absolut Companys 
tappningsanläggning 
Glasflaskorna leveras från Ardagh i Limmared. De paketeras på pallar som anländer med 

lastbil till tappningsanläggningarna i Åhus enligt Just-In-Time-principen. Det finns 5 

produktionslinjer hos The Absolut Company i Åhus. Produktionstakten ligger på mellan 200-

250 flaskor/minut. Produktionsprocessen består av fem block:  

 Depalletering  

 Tappning  

 Etikettering  

 Packetering  

 Palletering 

I det första blocket skrapas flaskorna av lav för lav och överförs till ett löpande band som går 

genom hela processen. 

I det andra blocket sköljs flaskorna med vodka, för att säkerhetsställa att de är inte innehåller 

något som kan påverka kvaliteten på produkten. Vid nästa steg fylls flaskorna med vodka till 

rätt volym. Flaskorna står på plana ytor. Steget därpå är kapsyleringen. Kapsylen skruvas eller 

valsas fast, beroende på typ av kapsyl. Med hjälp av en kugghjulsformad formatdel i plast 

orienteras flaskan i förhållande till kapsylmaskinen. En rem trycker på flaskans kropp för att 

stabilisera den. Kapsyleringen styrs av halsen på flaskan. Formatdelarna byts ut beroende på 

vilka storlek på flaskan som är aktuell i tappningen.  

I nästa block etiketteras flaskorna. Flaskorna förses med självhäftande etiketter. Antaler 

etiketter varierar med flaskstorlek och marknad. Vid appliceringen av etiketterna trycks 

flaskan ner i en konisk tallrik med styrning på bottenindexet för att flaskan komma rätt i 

förhållande till de olika etiketteringsaggregaten. Till vissa marknader förses flaskorna med ett 

skattekvitto. 

I packeteringsblocket packas flaskorna i lådor om 6, 12 eller 24 flaskor beroende på 

flaskstorlek och marknad. 

Avslutningsvis placeras lådorna på pall och skickas ner till höglagret innan vidare transport ut 

till kund. 

 

Bilderna i bilagan är hämtad från The Absolut Companys hemsida med pressbilder. 
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Bilaga 6: Tillverkning av glasflaskorna hos Ardagh 
Nedan presenteras processen vid tillverkning av Absolut Vodkas glasflaskor. Informationen 

användes för att öka förståelsen för problemet i produktionen. Det presenteras även hur de 

kontrollerar sina flaskor. 

 

Glas 
Glas är en ickekristallin produkt som framställs av sand, soda, kalk, krossglas, fältspat och 

dolomit. Det krossade glaset kan bestå av nytt eller återvunnet glas.  

Smältugn och feeder 
En smältugn är en ugn för smältning fasta kroppar 

ombildas till flytande form. De enskilda råvarorna 

bildade en glasmassa vid en temperatur av 1500 C. 

Glasmassan matades ut med hjälp av en såkallad 

feeder och fördelades i utplacerade rännor. 

Rännorna ledde ner till glasmaskinen där formarna, 

ämnesformssida och färdigformssida finns.  

Blow and blow 
Blow and blow, processen innebar att den smälta 

massan som skickats ner i formarna formblåstes två 

gånger. I ämnesformen formades hålrummet inuti 

flaskan för att sedan flyttas över till 

färdigformsidan. I den senare formen får glasflaskan 

sin unika form som är tillverkad efter ritningar, 

genom vakuumblåsning. Vakuumblåsning innebär att luften sugs ut ur formen och glaset 

formas utefter formen.  
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Ytbehandlingar och kylugn 
De varma glasflaskorna kyldes ner i en kylugn. På både den varma och kalla sidan i 

produktionen lades det en ytbehandling på glasflaskorna.  

Kvalitetskontroller 
En kvalitetskontroll innebär att glasflaskan granskas för att se om den uppfyller ställda krav. 

En kontroll gjordes på den varma sidan, en gång i timmen. Den andra kontrollen gjordes på 

den kalla sidan, 2 gånger i timmen.  Syningen hanterades både automatiskt med hjälp av 

kameror och manuellt av personalen.  Mätningarna utfördes med bland annat tolkar och 

höjdmätare.  

På Ardagh finns det även ett mätlaboratorium där de gör extra mätningar på flaskorna. De 

använder sig främst av en stor koordinatmaskin som kan mäta upp 24 flaskor. De står 

placerade på cirkulära, plana ytor. Ett cirkelsnitt mäts i 8 punkter säger Andersson, 

kvalitetsansvarig på Ardagh. På plats finns även en mätfixtur, liknande den som finns på The 

Absolut Company. Den har en tolk fastspänd, samt en analog mätklocka. Tolken är fastspänd 

på en uträknad punkt, halva måttet av mätobjektets ringdiameter.  Vid ett helt varv, 360° får 

inte flaskans kant stöta i tolken, för då klassas den som utanför specifikation.  

Kvaliteten på glasflaskan är viktig och Ardagh måste hålla sig till The Absolut Companys 

krav och toleranser för att deras produkter ska fungera i tappningslinjerna. Ifall The Absolut 

Company vill ha tätare och fler syningar skulle det öka kostnaderna för glasflaskorna.  

 
 

Bilderna i bilagan är hämtad från Heye-Internationals hemsida med pressbilder, som är 

samarbetspartner med Ardagh. 
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Bilaga 7: Mätresultat 
Här kommer alla mätresultat från testerna att ligga. 

 

Tabellen visar mätningar gjorda med höjdritsmätaren. Mätningen skedde på fyra olika punkter 

på tre olika flaskor. Enligt resultatet så är testobjekt F1 utanför tillåten avvikelse. 

 

 

 

Tabellen visar mätningar gjorda på flaskhalsens avvikelse från den vertikala linjen. I testet 

placerades testobjektet utan tanke på bottenindex riktning och utgångsläge. För att 

säkerhetsställa att mätningen gjordes på 360° och olika lägen markerades tre olika 

gradvärden. Resultatet visar att det kan skilja så mycket som 1 millimeter.  
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Bilaga 8: Form- och lägesavvikelser 
Bilden nedan visar hur de olika avvikelserna kan placeras ut. Bilden är hämtad från Jarsfors 

litteratur Tillverkningsteknologi under avsnitt verkstadsmätteknik.  
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Bilaga 9 – Gage R&R förenklat schema 

 


