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Sammanfattning 

Denna	rapport	är	skriven	av	Carl	Wildung	och	Tobias	Steen	under	examensarbetet	på	
Kungliga	Tekniska	Högskolan	för	Scania	CV	AB	där	primärkunden	var	hyttfabriken	i	
Oskarshamn.	De	studerande	går	Maskinteknik	med	inriktning	Innovation	och	Design.		
	
Omfånget	av	arbetet	var	att	utreda	kopplingen	mellan	två	olika	mätmaskiner	och	en	
mätdatabas.	Geometrisk	mätdata	skulle	även	föras	in	i	en	testmiljö	och	resultatet	
analyseras	och	presenteras.	Därefter	skulle	en	metodbeskrivning	som	beskriver	hur	Scania	
skall	arbeta	med	mätdatabasen	i	framtiden	tas	fram.		
	
Arbetet	delades	upp	i	två	steg	där	det	första	var	att	ta	fram	en	behovsutredning	där	teori	
kring	arbetets	tillvägagångssätt	presenterades.	Behovsutredningen	innehåller	stora	delar	
fakta	om	mätdatabasen	och	mätmaskinerna	som	tillgodosågs	genom	såväl	extern	som	
intern		informationsinsamling.	Internt	utfördes	det	oftast	genom	intervjuer	med	berörda	
på	Scania.		
	
Det	andra	steget	var	att	utföra	tester	i	qs‐STATs	testmiljö	och	göra	rapportmallar	där	
resultatet	presenterades	på	ett	önskvärt	sätt	så	kravspecifikationen	uppfylls.	Ett	flertal	
koncept	på	rapportmallar	i	qs‐STAT	togs	fram	och	med	hjälp	av	en	PUGH‐matris	gjordes	ett	
urval	för	att	bestämma	vilken	rapportmall	som	uppfyller	de	satta	kraven	bäst.		
En	metodbeskrivning	skrevs	i	syfte	att	fungera	som	en	mall	för	framtida	arbeten	med	
mätdatabasen. 

Nyckelord 
qs-STAT, Scania, Mätdata, Mätdatabas, Q-DAS
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Abstract 
Click	here	to	insert	text	This	report	is	written	by	Carl	Wildung	and	Tobias	Steen,	during	the	
Bachelor	thesis	at	The	Royal	Institute	of	Technolegy,	for	the	client	Scania	CV	AB.	The	main	
costumer	was	the	cab	factory	located	in	Oskarshamn.	The	students	are	studying	the	
program	Mechanical	engineering	with	the	orientation	Innovation	and	Design.		
	
The	range	of	the	thesis	were	to	investigate	the	connection	between	two	different	
measuring	devices	and	a	measuring	database.	Measurements	would	be	imported	to	the	
database	from	the	measuring	devices		and	presented,	then	write	a	method	description	of	
how	Scania	can	implement	the	database	in	the	future.		
	
The	work	was	devided	into	two	steps	where	the	first	step	was	to	investigate	and	write	a	
needs	assessment	where	theories	about	the	future	approach	were	presented.	The	needs	
assessment	contains	large	parts	of	information	about	the	database,	the	measuring	devices.	
Gathering	of	information	both	internally	and	externally	made	that	possible.	
	
The	second	step	of	the	thesis	was	to	perform	tests	in	qs‐STAT	and	make	templates	to	
present	the	results	in	a	desirable	manner.	A	number	of	concepts	was	produced	and	with	
the	help	of	a	PUGH‐matrix	one	template	were	selected	per	device.		A	methodical	
description	was	written	as	a	sort	of	template	for	future	work	with	the	database. 
 
Key-words 
qs-STAT, Scania, Measuringdata, Measuringdatabase, Q-DAS  



 



 

 

 

Förord 
Denna rapport är en del i kursen HM103X Examensarbete inom konstruktion 15 hp, i 

årskurs tre på maskinprogrammet med inriktning Innovation och design, KTH 

Södertälje.  

Uppdragsgivaren är Scania CV AB och arbetet har utförts på plats på Scania i Södertälje 

samt vid hyttfabriken i Oskarshamn.  

Vi vill tacka de som hjälp oss framåt i arbetet och ett särskilt tack vill vi rikta till Bertil 

Tamm, handledare på Scania, vår styrgrupp med Ronny Rönngren, Ola Nilson, Jimmy 

Appelqvist, Kristian Hultgren, Martin Svensson, Ove Nyborg, Krister Johnsson, Danesh 

Zare samt till Ola Narbrink, handledare på KTH.  

Vissa kapitel i denna rapport kräver viss förkunskap inom produktion, mätberedning 

samt databashantering.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att säkerställa kvalitet, styra tillverkningsprocesser och upprätthålla stylingkrav 

planeras det inom hyttproduktion och chassimontering att införas olika geometri-

mätstationer. Det är både automatiserade mätceller (ATOS Scanbox 6130) och 

handhållen utrustning (GapGun).  

Mätdata från den mätutrustning som finns implementerad i nuläget sparas inte i någon 

databas, vilket gör att det inte på central nivå inom Scania går att följa upp hur 

tillverkningen går, med hänsyn på spridningar, medelvärden , trender och liknande.  

Framtidsvisionen är sedan att geometrisk mätdata från leverantörsartiklar skall kunna 

matas in i samma databas som finns på Scania och därigenom få god kontroll över 

spridningar, trender och liknande.  

DM (Motorbearbetning) samt DX (Växellådsbearbetning) har använt en programvara 

från Q-DAS för ändamålet sedan 2008 och när samma behov aktualiserades på 

hyttavdelningen föll valet på samma programvara, qs-STAT.  

Q-DAS är ett internationellt  mjukvaruföretag som är specialiserade  på datorisering av 

statistiska förfaranden. Q-DAS huvudfokus är program för statistiska procedurer för att 

säkerställa kvalitet. Det är i detta sammanhang som programpaketen qs-STAT och 

Procella har utvecklats. Qs-STAT är den mjukvara som berörs i denna rapport.  

1.2 Ordlista  

ÖTG – Övre toleransgräns 

UTG – Undre toleransgräns 

SPC – Statistical Process Control 

Cp – Processduglighet 

Cpk – Processduglighet , korrigerat   

Editeringsläge(qs-STAT) – Det standardläge som visas när en rapportmall  

                                                     öppnas i qs-STAT 

SQLdatabas – En databas som använder sig av det standardiserade 

   programspråket SQL(Structured Query Language) 

Catia V5 –CAD-program som används på Scania 
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1.3 Mål 

 Utredning av de behov gällande databasintegration som finns på Scanias 
hyttfabrik i Oskarshamn.  

 Tillsammans med uppdragsgivaren ta fram en konkret kravspecifikation.  
 Körning i testmiljö i qs-STAT, med mätvärden från ATOS  Scanbox 6130 och 

Gapgun. 
 Presentera tre rapportmallsförslag på rapportmallar för Scanbox 6130 samt en 

rapportmall för GapGun. 
 Konkret metodbeskrivning över de steg som måste göras för att arbeta med 

integrationen i framtiden med hänsyn på: 
 Insamling av mätdata från hyttfabriken i Oskarshamn.  
 Inläsning av den nämnda mätdata i mätdatabasen. 
 Sökning/återanvändning av mätdata. 

 Presentera en beskrivning av vad som krävs för att använda qs-STAT på 
hyttfabriken i Oskarshamn. 
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1.4 Kravspecifikation 

De generella kraven var att mätdata från både ATOS Scanbox 6130 och Gapgun skulle 

kunna integreras med en mätdatabas. Resultatet av behovsutredningen och 

metodbeskrivningen skall kunna användas för att styra tillverkningsprocesser och följa 

upp tillverkning/montering, men även för att kunna ha som konstruktionsunderlag för 

framtida projekt. Nedan presenteras de ursprungliga krav samt de slutgiltiga krav som 

under arbetets gång specificerades med hjälp av uppdragsgivaren.   

1.4.1 Ursprungliga krav 

Krav för ATOS Scanbox 6130:  

 Skall kunna se namn på mätpunkter. 

 Kunna grafiskt visa var måttet är taget på artikeln. 

 Visa relevant statistisk data såsom spridningar, medelvärden, kapabilitetstal, 

tolerans- och styrgränser.  

 Olika typer av behörigheter för olika användare ska specificeras samt visa 

relevant utdata för just den användaren som en rapportmall.  

Krav för Gapgun:  

 Visa relevant statistisk data såsom spridningar, medelvärden, kapabilitetstal, 

tolerans- och styrgränser.  

 Olika typer av behörigheter för olika användare ska specificeras samt visa 

relevant utdata för just den användaren som en rapportmall.  

1.4.2 Slutgiltiga krav 

Krav på vad qs-STAT’s rapportmall skulle innehålla för Atos Scanbox 6130 och 

Thirddimension Gapgun:  

 Namn på mätpunkter samt vilken position måttet har på artikeln i form av en bild 

där detta visas. 

 Hur processens duglighet ser ut och visa godkänd nivå Cpk ≥ 1.0 

 Styrdiagram med trendlinje och toleransgränser 

 Tidsperiod och antal artiklar 
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1.5 Lösningsmetod 

Nedan följer en beskrivning av hur detta projekt planerades att genomföras med 
samtliga delmoment: 
 

1. Problemanalys där inledningen i rapporten skrevs i samråd med 

uppdragsgivaren, en kurs i monteringssäkring genomfördes internt på Scania. 

Uppföljningsmöte 1 

2. Insamling av fakta som behövdes för behovsutredningen, information om 

databasen som används på Scania. Detta tillgodosågs genom intervjuer, studier 

av produktblad och äldre fallstudier.  

Studiebesök på hyttproduktionen genomfördes för att diskutera de behov som 

fanns för att integrera Scanboxen och GapGunen med databasen. Mätdata som 

kan användas vid testkörning samlades in från Scanboxen under studiebesöken. 

FMEA-analys utfördes för att identifiera riskmoment i projektet.  

3. Sammanställning och analys av den insamlade fakta som utgjorde underlaget för 

behovsutredningen som finns omnämnd i problemdefinitionen. Därefter gjordes 

en behovsutredning som på ett lättförståeligt sätt visar de behov som finns på 

berörda delar inom företaget. Uppföljningsmöte 2 

4. Testkörning av mätdata från Scanboxen för att verifiera att integrationen med qs-

STAT fungerar. Resultat från testet presenterades för berörda personer i 

Oskarhamn.  

5. Insamling av fakta om integration mellan GapGunen och databasen insamlades på 

samma sätt som för Scanbox. Detta gjorde senare i projektet då Gapgun var under 

upphandling och introduktion. Därefter gjordes insamling av mätvärden och 

testkörning för GapGunen och presentation av resultatet.  

Uppföljningsmöte 3 

6. Framtagning av metodbeskrivning, instruktioner för användning samt 

rapportmallar från qs-STAT. Efter diskussion med handledare från Scania 

presenterades projektet. Uppföljningsmöte 4 
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1.6.1 FMEA 

För att identifiera risker i projektet planerades det att utföra en FMEA-analys(Failure 

modes and effects analysis)(Se appendix A5). Detta för att i förhand få en uppfattning 

om vad som var kritiska moment i projektet.  

1.6.2 QFD 

En QFD (Quality Function Deployment)planerades att utföras för att försöka rangordna 

de ställda kundkraven. Detta för att veta var huvudfokus skulle ligga under arbetets 

gång. 

1.6.3 PUGH matris 

En PUGH matris planerades att användas som hjälp i urvalsprocessen av rapportmallar 

(Se appendix A8). Ett antal koncept på mallar framställdes och PUGH matrisen användes 

för att vikta kriterier och för att på ett mer ingenjörsmässigt sätt välja en standardiserad 

mall för framtida användning.   
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2. Nulägesbeskrivning 

Scania CV AB är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer för 

industriell och marin användning. För att möta marknadens krav på bussar och lastbilar 

har Scania valt att modulindela sina produkter, detta för att med så få artiklar som 

möjligt skapa många varianter av produkter. För att fortsätta vara ett 

konkurrenskraftigt och lönsamt företag behöver Scania kontinuerligt utveckla och 

effektivisera sina processer. 

I nuläget finns det ingen databas som används för att lagra och analysera mätdata på 

Scanias hyttfabrik i Oskarhamn. Det finns dock ett behov av det då det finns intresse av 

att kunna följa upp och spåra hur artiklars spridningar, medelvärden etc. varierar. Det 

finns även behov av statistisk uppföljning av exteriöra/interiöra slutkrav samt 

stylingkrav. Dessa uppgifter används bland annat för att styra tillverkningsprocesserna 

men även som underlag till framtida omkonstruktioner. 

Det har förekommit enskilda lokala lagringar av mätdata i enkla Excelfiler men det 

bedömdes som nästintill omöjligt att över tiden hitta data. Därav uppkom detta 

examensarbete. 

De mätmaskiner som undersöktes inom projektet var en GOM ATOS Scanbox 6130 och 

en Thirddimension GapGun. Båda är belägna på Scania i Oskarshamn och är i nuläget 

under introduktion. I framtiden planeras de att användas kontinuerligt för att mäta 

utvalda artiklar och verifiera geometriska slutkrav. Det finns även ett framtida behov av 

en mätdatabas på slutmonteringen av chassi på Scania Södertälje.  

En SQL-mätdatabas och en analysmjukvara(qs-STAT) används på två avdelningar på 

Scania i nuläget. Dessa avdelningar är, motor- och växellådsbearbetning, DM och DX.  
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3. Teoretisk referensram 
För att projektet skulle genomföras på ett bra sätt krävdes förkunskaper inom vissa 

områden.  

3.1 Berörda ämnen 

Viktiga områden som berördes i arbetet var produktion, mätberedning, mätteknik, 

toleranssättning samt databashantering. Produktion, mätteknik och toleranssättning 

togs kontinuerligt i beaktande då det var kategorier inom de ämnena som utvärderades i 

mätdatabasen. Exempel på det är Statistical Process Control, SPC, som ingår i 

produktionsämnet. Mer ingående fakta inom det finns i nedanstående kapitel.  

Mätteknik och toleranser berördes ständigt då lämliga mått utvärderades i 

mätdatabasen. Även olika typer av toleranser utvärderades, såsom form-, läges-  och 

dimensionstoleranser.  

Mätberedning ingick i arbetet för att bestämma vad som skulle utvärderas med 

mätdatabasen samt vad det kan användas till på både lång och kort sikt. 

Databashantering var en stor del av arbetet då uppgiften var att integrera mätmaskiner 

med en databas.   

3.1.1 Statistical Process Control SPC 

SPC står för Statistical Process Control och innebär att med hjälp av statistiska metoder 

styr och anpassar processer mot ett önskat målvärde. I en tillverkningsprocess som 

hyttproduktionen på Scania kan det användas för att styra tillverkningen så att 

artiklarna uppfyller de krav som ställs (Kursbunt HM1016, s.96, Eriksson, 2014). 

Vanliga begrepp inom SPC är målvärde, medelvärde, spridning, styrgränser och 

toleransgränser. De grafer som är vanligast är histogram, styrdiagram och 

spridningsdiagram. Man brukar även prata om olika dugligheter såsom maskin- och 

processdugligheter. Nedan följer en förklaring av dessa begrepp.  

Begrepp 

Målvärde brukar beskrivas som det värdet kunden vill uppnå. Det kan vara den 

dimension på ett mått som bäst uppfyller de krav som en kund ställer på en artikel och 

om ingenting annat nämns om målvärdet brukar det antas vara mitt i 

toleransintervallet(Kursbunt HM1016, s.94, Eriksson, 2014). Medelvärdet är ett 

beräknat medel av en nummerserie. Det kan anses vara en series lägesmått som visar 

var seriens mittpunkt ligger. Formeln för medelvärde (  ) ser ut som följer: (Kursbunt 

HM1016, s.110, Eriksson, 2014)  

     
  

 
 

 



 

10 

Spridning är det intervall där det uppmätta måttet varierar mellan. Vid uträkning av 

spridning används följande formel:            

                –               (Kursbunt HM1016, s.112, Eriksson, 2014). 

Styrgränsen är inom det intervall där processen skall styras. Vanligtvis sätts 

styrgränserna snävare än toleransgränserna för att minska risken för att processen 

tillverkar artiklar som inte uppfyller toleranskraven. Toleransgränser är de gränser som 

satts upp för vad ett visst mått ska uppfylla. Ofta anges toleranser som ett 

dimensionsmått samt ett intervall där det anses vara godkänt. Intervallet är 

toleransgränsen i SPC (Kursbunt HM1016, s.97, Eriksson, 2014).  På enkelsidiga 

toleranser är ”nollan” målvärdet. 

Diagramtyper 

Histogram visar hur ett uppmätt värde breder ut sig i olika intervall. Därifrån kan man 

se hur fördelningen är, vilket ofta är normalfördelat. I figuren nedan är x-axeln intervall 

och y-axeln är hur många som ligger i varje intervall, se Figur 1. 

 

Figur 1, Histogram 
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Styrdiagram används för att kontrollera hur en process ser ut, man vill att processen 

skall vara i statistisk kontroll vilket innebär att endast slumpmässiga avvikelser inträffar 

(Kursbunt HM1016, s.130, Eriksson, 2014). 

Det finns två delar i ett styrdiagram. Med den första ses antingen hur medeltal av 

provgrupper eller ett flertal stickprov varierar. Den andra delen visar hur spridningen i 

provgrupper ser ut. Ett antal provgrupper mäts med vanligtvis fem detaljer i varje och 

därigenom får man spridningen i varje provgrupp. Figur 2 visar ett exempel på ett 

styrdiagram (Kursbunt HM1016, s.132, Eriksson, 2014).  

 

Figur 2, Spridningsdiagram 

3.1.2 FMEA 

FMEA är en metod som används för att se potentiella risker och problem genom hela 

produkt-och processutvecklingscykeln. FMEA hjälper till att upptäcka potentiella fel, 

orsaker och risker som uppkommit i en produkt eller process. Genom att använda FMEA 

kan åtgärder som minskar risken för misslyckanden utvecklas. Därefter kan 

uppföljningar och utvärderingar av de resulterande åtgärderna som upptäcktes göras 

(Quality-One, FMEA, 2014). I Scanias FMEA-analys används ett flertal riskfaktorer; F, A, 

U och RPM. 

F =sannolikheten att fel skall uppträda: 1=väldigt låg, 4-6=medium, 9-10=väldigt hög. 

A=följder för kunden: 1=knappt märkbart, 4-6=ganska allvarligt, 9-10 mycket allvarligt  

U=hur troligt det är att felet upptäcks innan det når kunden: 1= det går inte att missa, 

6-8= kräver avancerade metoder för att hitta felet, 9-10= nästan omöjligt att hitta felet.  

RPM=total riskbedömning=F*A*U1 

 

                                                        
1 Irene Ericsson RTPM, samtal 25 april 2014 



 

12 

3.1.3 PUGH 

PUGH är en verktyg för att på ingenjörsmässigt sätt göra en urvalsprocess lättare. Detta 

genom att använda olika kriterier som produkter/koncept jämförs med. Det kan även 

vara viktade kriterier. En befintlig produkt används ofta som referens och då utvärderas 

de egna koncepten mot den. I de fall då det inte är möjligt att använda en befintlig 

lösning görs de interna koncepten till referens. Då görs matrisen två gånger med byte av 

intern referens mellan omgångarna. (Beslutsmodeller, A. Engström, 2013) 

3.1.4 QFD 

QFD (Quality Function Deployment) används ofta vid produktutveckling och dess 

funktion är att finna den lösning som på bästa möjliga sätt uppfyller kundens önskemål. 

Med hjälp av viktade kundönskemål och bestämda produktegenskaper med målvärden 

utvärderas produkten.  

Kundönskemålen är önskemål på vad produkten skall klara av och produktegenskaper 

är mätbara egenskaper som produkten skall uppfylla. Exempel på produktegenskap kan 

vara hastigheten på en bil med målvärde mätbart i kilometer per timme. 

(QFD_inledning_2013, R. Langhe, 2013) 
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4. Behovsutredning 

4.1 Produktbeskrivning 

Nedan följer fakta som berörts i projektet och beskrivningar av de program, 

mätmaskiner och begrepp som har beaktats i arbetet för att integrera qs-STAT med 

mätmaskinerna i Oskarshamn.  

4.1.1 ATOS Scanbox 

Scania har nyligen investerat i två likadana mätceller till hyttproduktionen i 

Oskarshamn. Den produceras av företaget GOM och heter ATOS Scanbox 6130 (ATOS 

Scanbox 6130, 2014) . De är en optisk 3D-mätmaskin som mäter med såkallad scanning, 

där maskinen scannar delen och mäter då bland annat storlek och ytfinhet. 

Scanningsresultatet går att exportera och läsas in i Catia, där avvikelser direkt kan 

jämföras mot nominell CAD modell. (ATOS Scanbox 6130, 2014). Figur 3 visar en bild på 

Scanbox 6130. 

 

  

Figur 3, GOM ATOS Scanbox 6130 
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4.1.2 Gapgun 

Third dimension’s Gap Gun är en handhållen 

mätutrustning(Se Figur 4) som Hyttfabriken nyligen 

införskaffat. Den kan snabbt och enkelt kan mäta gap, 

flush, radier, avfasning, tätning etc.(Gap-gun 

produktblad 2014-05-14). 

GapGun kan exportera filformat så som CSV, text, 

QDAS, MeasurLink, CM4d, SPC3d och Microsoft Excel  

via USB, WIFI, radio link eller Ethernet(Gap-gun 

produktblad 2014-05-14). 

4.1.3 qs-STAT 

Qs-STAT är en programvara som används som ett statistiskt utvärderingsverktyg av 

Scania och många andra företag runt om i världen. Med qs-STAT kan användaren delta i 

utvärdering och kontinuerlig förbättring av tillverkningsprocesser baserat på statistiska 

utvärderingsmetoder, industrinormer samt företagsriktlinjer (qs-STAT, 2014). 

Qs-STAT har många olika utvärderingsverktyg. Motorbearbetningen på Scania använder 

en del av dessa verktyg och rekommenderar Boxplot- och rapportfunktionen(Appendix 

A3) för att utvärdera data då de båda erbjuder ett lättförståeligt och visuellt gränssnitt 

innehållande grafer, tabeller och andra typer av illustrationer(Qs-STAT, 2014), se 

appendix A3.  

Q-DASit Converter 

För att kunna utnyttja den geometriska mätdata som samlas in behövs generellt en 

konverterare. Denna mjukvara möjliggör konvertering av data till ett giltigt format 

(QDASit-Converter, 2014). DASit converter är en helt automatisk mjukvara från Q-das. 

Mjukvaran reagerar alltid på förändringar i mappstrukturen där mätdata sparats och 

konverteras alltså i realtid.  

  

Figur 4, GapGun under mätning 
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qs-STAT struktur 

Q-DAS’s SQL-databas har ett flertal regler för att upprätthålla strukturen. Alla värden 

från en detalj som matas in delas upp i tio nivåer: 

1. K0001 ... K0999, Förklaring över dataformat 

2. K1000 ... K1999, Detaljdata 

3. K2000 ... K2999, Egenskapsdata 

4. K3000 ... K3999, Testplansdata 

5. K4000 ... K4999, Administrativ data 

6. K5000 ... K5999, Strukturdata 

7. K6000 ... K7999, Reserverade 

8. K8000 ... K8999, QCC 

9. K9000 ... K9999, Tilläggsdata 

10. K10000 ... K32000, Reserverade 

För exempel på hur K-värden ser ut i .DFQ-, .DFX- och .DFD filer 

(Se Figur 5) (Q-DAS ascii transfer format, s.12, 2014) 

 

DM kräver att minst fyra fält med K-nummer skall vara ifyllda när 

en ny artikel läggs in i databasen. 

Dessa är: K1001, K1002, K1102 och K1203(Se gulmarkerat i 

Appendix A4). Observera att vid formatering av mätdata måste 

K2001 Egenskapsnummer samt K2002 Egenskapsnamn vara 

unikt för varje mätpunkt i varje fil, se appendix A9.  

qs-STAT Filformat 

Qs-STAT klarar av tre typer av filformat för importering av data, ”.DFD”, ”.DFX” samt 

”.DFQ”.  

”.DFD” och ”.DFX” är ett uppdelat format där all data på K0001-nivå  sparas i ”.DFX” och 

resterande data i ”.DFD”, vilket betyder att man måste ha båda för att läsa data i Qs-

STAT. Använder man ”DFQ” sparas all data i samma fil men blir svårare att få en klar 

överblick vid stora mängder data.2 (Q-das ascii transfer format, s.9, 2014) 

Testserver 

För att kunna genomföra tester i qs-STAT användes en testmiljö som tillhör avdelningen 

Dm.  

Upload 

På servern måste det finnas en mapp som sedan kan fyllas med data i rätt filformat(se 

föregående kapitel) för att sedan automatiskt importeras in i databasen med en Upload-

                                                        
2 Mats Andreasson Cascade, samtal 3 april 2014 

Figur 5, Exempel på K-
nummer 
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funktion. Denna funktion möjliggör att filerna(.DFQ, .DFX eller .DFD) i den skapade 

mappen kommer att flyttas till en back-up-mapp varje minut efter importering för att 

inte ta upp för mycket plats på serven. Om mappen sedan blir tom kommer den raderas. 

För att undvika detta kan man lägga en tom textfil bland de andra filerna och mappen 

kommer då inte att raderas automatiskt.  

Rapportmall 

Qs-STAT har en funktion som gör det möjligt att skapa rapporter där valda typer av data 

presenteras i form av till exempel spridningdiagram och olika typer av SPC-funktioner. 

Dessa rapporter är anpassningsbara och kan utformas efter olika typer av användare 

och behov. Det gör det möjligt att använda standardiserade rapporter för att med olika 

mätningar utvärdera samma egenskaper. I Scanias fall kan operatörer och beredare ha 

olika rapporter då de inte behöver ta del av samma information. 

Management Quality Information, M-QIS 

M-QIS är en modul från Q-das som går att inhandla till företag som använder qs-STAT. 

Modulen distribuerar rapporter som skapas i programmet och skickar dessa till valda 

personer, skrivare, E-mail, PDF och SMS per automatik. På så vis får alla del av samma 

information vid en eller flera valda tidpunkter. (Q-das, M-Qis, 2014) 

4.1.4 GOM Inspect Professional 

Vid samtal med Mats Andreasson från återförsäljaren för ATOS, Cascade, framgick det 

att den medföljande mjukvaran i Scanbox 6130, Inspect Professional var kapabel till det  

många av de features som Scania vill ha ut av Qs-STAT. 

Operatören kan se olika SPC funktioner så 

som Cp- Cpk-värden, avvikelser i millimeter 

och toleransgränser i ett visuellt 

gränssnitt(Se Figur 6). En av anledningarna 

att detta program är så mångsidigt är det 

faktum att man realtidsprogrammerar för 

att få en önskad funktion. 3 

Den viktiga databasfunktionen som är 

integrerad i qs-STAT finns inte i GOM 

Inspect Professional och den datatyp som 

tas fram kan bara sparas lokalt för tillfället.  

Dessa filer blir också väldigt stora och tar upp mycket hårddiskutrymme.  

Genom att exportera dessa värden till qs-STAT försvinner det visuella gränssnittet. 

Denna rådata tar dock mycket mindre plats men det visuella gränssnittet som förlorades 

under exporteringen får då skapas i egengjorda rapportmallar i qs-STAT istället. 

                                                        
3 Mats Andreasson Cascade, samtal 3 april 2014 

Figur 6, En illustrativ bild i GOM Inspect 
Professional för att presentera processkapabilitet 
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För att föra över rådata från GOM Inspect Professional krävs det att all data konverteras 

till rätt filformat.  

Konverterare i GOM Inspect Professional 

Används GOM Inspect professional så kan formateringen ske utan tredjepartsmjukvara 

så som QS-STATit Converter. Programmet konverterar själv all data till rätt filformat 

med de önskade K-nummer.4 

  

                                                        
4 Mats Andreasson Cascade, samtal 3 april 2014 
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4.2 Sammanfattning behovsutredning 

För att identifiera varför två mätmaskiner behöver kopplas samman med en mätdatabas 

utreddes detta närmare i projektet. Då en av uppdragets kunder var Scanias mätrum på 

hyttproduktionen i Oskarhamn avgränsas det till två sorters mätmaskiner som nyligen 

införskaffats och ska introduceras till produktionen. Det är som tidigare nämnts Atos 

Scanbox 6130 och en Thirddimension GapGun.  

Den första drivaren av projektet är att Scania vill kunna styra sina 

tillverkningsprocesser med hjälp av en mätdatabas. Det blir då lättare att följa upp hur 

tillverkningen presterar med hänsyn till toleranser och liknande krav och därigenom 

justera maskinerna så att de tillverkar enligt ställda krav. När integrationen är 

implementerad förväntas det förenkla mätteknikernas uppföljningsarbete avsevärt då 

det blir möjligt att på ett okomplicerat sätt leverera olika typer av rapporter över 

intressanta värden och analyser till berörda inom företaget.  

SPC betyder Statistical Process Control (SPC 1 s.1, B. Wanner, 2014) och är en filosofi 

som Scania valt att använda. Det bygger mycket på att det är möjligt att kontinuerligt 

mäta en del av de producerade artiklarna samt uppföljning av dessa. (Kursbunt HM1016 

s.100, Eriksson, 2014)Då blir en mätdatabas ett viktigt verktyg för att uppfylla kraven 

för SPC. Vid introduktionen av de nya mätmaskinerna kommer de användas flitigt för att 

ställa in och kalibrera dem till tillverkningen som finns på plats. Därefter ska de 

användas för att kontinuerligt kontrollera tillverkningen så att nödvändiga justeringar 

kan göras och därigenom uppfylla ställda krav.  

När en ny artikel är under utveckling är det viktigt att kunna gå tillbaka i produktionen 

och se hur likande artiklars geometriska utfall sett ut för att sedan utvärdera om de 

metoder som valts var bra eller dåliga. Genom att lagra data centralt under en  längre 

period kan man alltså förbättra kvalitén och effektivisera tillverkningsprocessen.  

Inom personbilsindustrin har detta varit en självklarhet i många år.5 Där har också 

externa leverantörer kunnat lägga in mätdata för deras artiklar för att på så sätt få en 

ännu bredare mätdatabas där konstruktörer under utvecklingsfasen kan jämföra sina 

detaljer med leverantörernas för att få ett väl passande submontage eller liknande. Detta 

är en vision som Scania vill implementera i framtiden.   

I ett stort företag är det viktigt att alla kan ta del av den information som är relevant för 

dem. Olika användare vill kunna få ut olika typer av data. En chef behöver till exempel 

inte ta del av den information som gäller toleransutfall på ett specifikt hål men är kanske 

desto mer intresserad av antal kasserade detaljer på grund av stora toleransspridningar. 

Det finns alltså ett behov av att kunna ge rätt information till rätt person och med qs-

STAT kan man göra just det. 

 

                                                        
5 Bertil Tamm RTLX Scania CV AB, samtal 28 mars 2014 
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5. Metodbeskrivning 
Detta kapitel presenterar metodbeskrivningen som framtagits i projektet. Den visar de 

steg som behöver tas för att implementera samt använda qs-STAT för att analysera 

mätdata från SQL-databasen. Föregående kapitel 4 Behovsutredning har legat till grund 

för denna metodbeskrivning. Figur 7 visar en grafisk representation av 

metodbeskrivningen. 

 

Figur 7, Flödesschema 
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5.1 Planering samt konfiguration 

När Scania bestämmer sig för att införa en mätdatabas i Oskarshamn finns det vissa 

åtgärder som behöver vidtas. Nedan följer beskrivningar av de saker som har 

identifierats under detta projekt. Denna metodbeskrivning skall fungera som en mall för 

att förenkla det framtida arbetet med införande av en mätdatabas.  

5.1.1 Konfigurera mätmaskinen 

Varje mätmaskin behöver programmeras för att ge mätdata på ett sätt som gör det 

möjligt att integrera maskinen med mätdatabasen. Nedan följer ett förslag på hur det 

kan göras.  

ATOS Scanbox 6130 förslag på konverterare 

För att få in önskvärda mätvärden och 

egenskaper måste indatan från mätmaskinerna 

bestämmas och länkas till rätt K-nummer i qs-

STAT. Den indata som i nuläget används i 

”kioskläget” (Se Figur 8) på Scanbox 6130 i 

Oskarshamn är följande: 

Operator – K0008 

Fixture No – K0017 

Part No – K1001 

Date – K0004 

Order No – K0053 

Machine No – K0010 

Comment – K0009 

Third dimension GapGun 

För Gapgun gäller samma som för Scanbox. 

Önskvärda egenskaper som skall utvärderas 

måste bestämmas samt länkas till rätta K-nummer. Ett förslag på egenskaper som minst 

skall vara med är Operator, Artikelnummer, Datum samt Snittnummer som visar var på 

artikeln måttet är taget. Detta för att öka spårbarheten i programmet  

  

 

Figur 8, ATOS Scanbox 6130 Kioskläge 
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5.2 Användning 

För att kunna använda qs-STAT finns det saker som behöver tas hänsyn till. Denna del 

presenterar hur en rapportmall skapas samt kort beskrivning om vissa inbyggda 

funktioner som finns i programmet qs-STAT.  

När mätvärdena från mätmaskinen är rätt formaterade och inlagda i databasen kan 

analysarbetet påbörjas.  

5.2.1 Sökning 

Sökning av mätdata är den viktigaste funktionen i qs-STAT. Här väljs den data ut som 

skall presenteras för användaren. Det finns tre olika sökfunktioner: Enkelt filter, 

Snabbfilter samt Avancerat filter. Snabbfilter är den funktion som är lättast att använda 

och kommer därför beröras mest i detta kapitel. Ju mer specifik sökning som väljs desto 

fortare går det att presentera data. Det rekommenderas därför att reflektera noga över 

vad som vill visas innan sökningen utförs. Öppna en ny sökning genom att välja ”Läs från 

databas” i startfönstret(Se Figur 9). 

Välj sedan den grupp du vill söka efter i listan till vänster. Skall sökningen omfatta alla 

detaljer, välj ”alla detaljer” högst upp i listan. Dubbel-klicka sedan under den kolumn 

som önskas och mata in värdet (Se Figur 10). Finns inte det önskade sökattributet kan 

det läggas till genom att höger-klicka på en valfri kolumn och sedan välja ”ny kolumn” 

(Se Figur 9). 

 

Figur 10, Snabbsökning 

Figur 9, Ikon för läs från databas markerat med rött 
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5.2.2 Börja analysera 

När rätt provgrupp är vald öppnas det som standard två fönster (Se Figur 11). Det 

vänstra fönstret visar ett styrdiagram för varje vald mätpunkt. Där går det att välja 

mellan de olika punkterna och det går även att utesluta punkter som inte är relevanta, 

t.ex. referenspunkter som kommer med i mätningen. Till vänster i rullistan syns även 

glada/ledsna ”gubbar” som symboliserar ett bra eller dåligt Cp, Cpk. 

 

  

Figur 11, Standardfönster som visas när mätserie är vald 
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5.2.3 Skapa ny rapportmall 

För att skapa en Rapportmall: Fil-Rapportdesigner – ME 5(Se Figur 12), rekomenderas 

att istället för att skapa en helt ny rapport, ändra en befintlig för att slippa göra om 

”Header” med mera.6 När den valda mallen är selekterad, klicka på ”OK” längst ner till 

höger i fönstret. Editeringsfönstret dyker upp och genom att använda höger-klick kan ett 

antal alternativ fås upp(Se Figur 13).  

 

  

                                                        
6 Ronny Rönngren DMQ Scania CV AB, samtal 2 april 2014 

Figur 12, Menyrad för 
rapportdesigner 

Figur 13, Skapa/välj ny rapportmall 
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Nytt element 

Genom att trycka på ”ny element” (Se Figur 14) öppnas fönstret ”visningspunkt val”. Där 

kan funktioner, tabeller, grafer med mera skapas(Se Figur 15). När den önskade 

visningspunkten identifierats skall denna markeras och genom att trycka på ”OK”, 

placeras denna ut på rapportmallen. Visningsalternativ ändras genom att i 

editeringsläge höger-klicka på den egenskapen som avses att ändras, markera fliken 

egenskaper och välj sedan utskrift. I utskriftfönstret väljer man vad som skall visas och 

även hur det skall visas. (Se Figur 16) 

  

Figur 16, Nytt element Figur 14, Välja visningspunkt 

Figur 15, Ändra egenskaper 
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5.2.4 Skapa/ändra Tabell 

För att skapa en värdetabell använder du höger-klick i editeringsfönstret och sedan ”ny 

element”. Därefter väljs ”val av grafik” i vänstra listan  sedan ”qs-STAT grafik 3100-

18999” och leta sedan rätt på k-nummer 7410 detaljprotokoll och tryck på ”OK”. För att 

sedan editera tabellen efter behov markera tabellen och använd högerklick.  

Under menyn Egenskaper finns ett antal undermenyer. De som generellt används mest 

är: ”Inställningar, Karakteristiska värden” och ”Grafikinställningar” (Se Figur 17).  

Grafikinställningar:  

Ändrar typsnitt, färg och rad- och kolumnstorlek (vid tabell).  

Inställningar, karakteristiska värden:  

Under denna meny kan de olika kolumnerna  

ändras, läggas till och tas bort.  

  

Figur 17, Ändra tabell 
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5.2.5 Generella funktioner 

Rapportmallarna är mycket användbara när samma visningspunkter för olika typer av 

data skall visas. Men önskas det att se en snabbanalys av data så finns det ett flertal 

inbyggda funktioner i qs-STAT som ger överskådlig inblick utan att behöva göra något 

annat än ett fåtal musklick. Tre användbara funktioner är: Boxplot, kapabilitetsindex och 

värdeförlopp individvärde.  

Boxplot:  

Boxplot är ett inbyggt verktyg som visar spridningarna på 

valda mått. Det visas en grå box som innehåller 50 % av 

spridningen. Toleransgränserna representeras av streck 

ut från boxen. (Se Figur 18) Det går att utvärdera hela 

provgrupper i detta verktyg.  

Kapabilitetsindex: 

Verktyget kapabilitetsindex visar en tabell med gränser 

för godkänt och icke godkända kapabilitetsindex. 

funktionen visar hur många procent som är godkända 

respektive icke godkända inom förinställda intervaller 

(≥0…<1,33), (≥1,33…<1,67) och (≥1,67…<∞). 

Värdeförlopp individvärde: 

Värdeförlopp individvärde är en av de två standardrutor 

som visas när provgrupp har valts. Den grafen visar 

spridningen på de olika punkterna i provgruppen samt 

om Cp och Cpk är inom godkända nivåer. Detta visas genom 

en glad/ledsen gubbe.  

 

  

Figur 18, Boxplot 
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5.3 Testkörning 

Efter att rapportmallarna skapades var det tvunget att verifiera funktionen. För att 

kunna genomföra en testkörning behövdes det göras vissa förberedelser. Dessa 

presenteras i nästkommande kapitel.  

5.3.1 Formatering 

När mätdata skall läggas in i SQL-databasen finns det vissa kriterier som måste 

uppfyllas, se kapitel 4.1.3. qs-STAT struktur. Qs-STAT läser data på ett vis för att kunna 

utvärdera den. I detta projekt formaterades mätdata delvis manuellt då en konverterare 

inte tagits fram efter rätt specifikationer. 

5.3.2 Konvertering 

En konvertering av mätdata är nödvändig för att skapa Q-DAS-format (.DFQ eller .DFX 

och .DFD) för att lagar i SQL-databasen samt utvärdera mätdata med qs-STAT. Då 

bestäms vilken typ av mätdata som ska utvärderas, hur det ska gå till samt vilka 

egenskaper som är aktuella. 7 

Vid testkörning av mätdata kan formateringsfel upptäckas. Det lättaste är då att 

kontakta mätmaskinens tillverkare eller leverantör för att arbeta fram en konverterare 

som tar med allt som skall lagras i mätdatabasen. Viktigt att tänka på är vilka K-värden 

som alltid skall vara statiska genom mätproceduren och vilka som ändras mellan olika 

mätpunkter. Skulle en mindre ändring behövas i en mätfil(.DFQ, .DFX eller .DFD) kan 

detta i många fall göras med Windowsprogrammet  ”Anteckningar”.  

5.3.3 GapGun checkplan 

Under mätning med GapGun måste en checkplan följas. Mätningen måste följa en viss 

sekvens. Vid integrering av mätdatabas blir detta ännu viktigare då vid eventuell 

sekvensfel kan fel mätdata laddas in under fel mätpunktsnamn vilket i värsta fall kan 

leda till felaktiga justeringar i processen.8 

5.3.4 Felsökning 

Om inte filerna laddas in i databasen kan detta beror på många saker. Det första som bör 

kontrolleras är om det existerar identiska egenskapsnummer i filen. Vid fel på 

dataöverföringen till databasen, skapas automatiskt ett felmeddelande i log-filen som 

hjälp vi felsökningen. Egempel på orsaker kan vara att alla egenskapsnummer(K2001) i 

samma fil måste ha individuella betäckningar och får alltså inte vara lika. Detsamma 

gäller för egenskapsnamn(K2002), se appendix A9 . Om detta stämmer men problemet 

kvarstår bör alla dataegenskaper(K0001-nivå) kontrolleras så de pekar mot ett 

egenskapsnummer till exempel K0004/1 30.04.2014/10:53:37 och inte bara  

K0004 30.04.2014/10:53:37.Laddas filerna ändå inte upp bör Scania IT kontaktas.  

  

                                                        
7 Ola Nilson Scania IT, samtal 28 maj 2014 
8 Göran Billqvist Scania CV AB, samtal 15maj-2014 
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5.4 Framtida arbete 

Följande steg har identifierats för att införa en SQL-databas, analysverktygen qs-STAT 

för att analysera mätdata och eventuella andra applikationsverktyg för Q-DAS systemet: 

1. Upprättande av en server för att hantera databasen 

2. Införskaffa licenser, on-site eller individuell licens 

3. Hämtning och installering av qs-STAT på arbetsstation 

4. Dela ut behörigheter 

5. Utbildning 

1. Databaser kan hyras av Scania IT i så kallade databashotell. Då lånas en del av en 

databasserver och ett eget databasschema (användare), backupserver och liknande fås. 

2. Vid införskaffning av licens måste den tänkta användargruppens storlek tas i hänsyn. 

Skall bara ett fåtal användare hantera qs-STAT bör individuella licenser införskaffas då 

detta är mer kostnadseffektivt än att köpa en licens för en hel avdelning(on-site).  

Qs-STAT-licens behövs bara för de användare som skall använda programvaran för att 

skapa nya rapportmallar eller använda de inbyggda analysfunktionerna som qs-STAT 

erbjuder. För att ta del av analyserna i  offlineläge kan tillägsmodulen M-QIS 

användas(se kapitel 4.1.3, Management Quality Information, M-QIS). 

Uploadfunktionen använder en qs-STATlicens och mappar för upload byggs upp av 

Scania IT. Konfigurationen av var uploadfunktionen skall hämta data byggs också upp av 

Scania IT. 9 Gruppen SAI på Scania ansvarar för inköp av Q-das och liknande program.  

3. Ett CDA-paket måste beställas för att sedan installeras på en PC via Ordet IT på Scania. 

Installationen innehåller i princip en startlänk till qs-STAT samt en konfigureringsfil 

som bestämmer användarens miljö till exempel DM eller DX. Själva programmet qs-

STAT finns enbart installerat på applikationsservern, se appendix A1. 

4. Det finns olika behörighetsklasser med olika rättigheter att påverka egenskaper i qs-

STAT. En användare kommer tilldelas behörigheten ”super-user” och har alla rättigheter 

i qs-STAT. Denna användare bör ha mycket datorvana då den sedan kan skapa och 

tilldela behörigheter för andra användare. Exempel på behörigheter skulle kunna vara 

”Beredare”, ”Operatör” och ”Ledning”. 

  

                                                        
9 Ola Nilson, Scania IT, samtal, 28 maj 2014 
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5. Efter ett beslut om införandet av Q-DAS system, bör utvalda Q-DAS 

systemadministratörer gå utbildning hos generalagenten för Q-DAS system i 

Skandinavium, Metrologic ApS som hålls av Jörgen Meinertz. 

 Rekommendation är 2 dagars qs-STAT-grundkurs 

 2 + 2 dagars Superuserkurs 

 Frekventa användare (beredare och verkstadstekniker), två-dagars qs-STAT 

grundkurs. 

 Skapa ett internt utbildningsprogram för nya användare som exempelvis kan 

hållas av Q-DAS administratörerna.10 

5.4.1 Externa leverantörer 

Att skapa en koppling mellan externa leverantörer och Scania är något som bör 

prioriteras i framtiden. På så vis kan Scania alltid se till att leverantörerna håller den 

standard som Scania kräver på sina detaljer. Jämförelser mellan två detaljers gränsande 

mätpunkter kan också jämföras och då se att till exempel spalten mellan dessa två inte 

är för stor. Vid fel är det önskvärt att kunna följa upp vilken artikel eller sammansättning 

som inte uppfyller kraven och därigenom ger ett felaktigt slutkrav.  

Denna koppling skulle innebära att externa leverantörer har tillgång till Scanias interna 

server och det skulle rekommenderas att denna server är fristående och enbart används 

som databas av sekretesskäl. Ett sätt att lösa detta är en envägskommunikation som kan 

lösas genom att ge den externa leverantören endast skrivrättigheter till servern. Detta 

ger dock den baksidan att Scania alltid är tvungen att utföra analysen och sedan gå 

tillbaka till leverantören och berätta hur resultatet blev vilket kan vara för tidskrävande 

när processen hastigt slingrar sig.11 

5.4.2 Attribut och nya K-nummer 

Att införa ett nytt K-nummer som beskriver en grupptillhörighet till exempel 

”kantpunkt” för att på så sätt jämföra mätpunkter med en specificerad position mellan 

två detaljer. Detta K-nummer bör vara på K0001-nivå för att kunna länkas till en enskild 

mätpunkt.   

5.5 Analys metodbeskrivning 

Uppdragsgivaren ville att metodbeskrivningen skulle fungera som en guide i det 

framtida arbetet med mätdatabas på Scania och den uppfyller samtliga krav som ställts 

enligt kravspecifikationen. Den kommer användas av Scania för det fortsatta arbetet 

med mätdatabasen.  

 

  

                                                        
10 Ronny Rönngren DMQ Scania CV AB, samtal 28 maj 2014 
11 Lars Hammare, Lars Hammares Utbildning AB , samtal 27 mars 2014 
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6. Koncept på rapportmallar 
I detta kapitel presenteras samtliga konceptförslag på rapportmallar.  

6.1 Rapportmallar för Scanbox 6130 

Nedan presenteras tre koncept på rapportmallar. Gemensamt för samtliga koncept är att 

de är grafiska och lätta att förstå. Det var ett önskemål från ansvariga i Oskarshamn. Det 

som skilde koncepten åt var hur strukturen var uppbyggd samt vilka egenskaper som 

visades.  

6.1.1 Koncept 1  
Konceptets första sektion visar två bilder på den mätta artikeln, punktnamn, 

mätpunktens position samt en grafisk presentation av Cp och Cpk i form av glad/ledsen 

”gubbe” (Se Figur 19). Är det en röd, ledsen gubbe så innebär detta att värdet ligger 

under den statiskt satta gränsen, 1,0. Glad, grön gubbe representerar ett värde över 1,33. 

Sektion två består av spridningsdiagram för varje mätpunkt (Se Figur 20). Diagrammet 

innehåller utöver detta ett flytande medelvärde som tar hänsyn till de sista 20 

punkterna samt ÖTG och UTG illustrerade i form av röda linjer.  

Figur 19, Konceptmall 1 sektion ett 
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I detta koncept blir båda sektionerna fyllda med viktig information och bara de röda, 

ledsna gubbarna på sektion 1 behöver kontrolleras i sektion 2. Sektion ett och två 

uppfyller samtliga krav som ansvariga i Oskarshamn ställt på rapportmallen (se kapitel 

1.4) och det behövs inga djupare kunskaper för att se hur processen beter sig.  

Det är en grafisk och lättförstålig rapportmall som lämpar sig för samtliga användare 

och ingen djupare kunskap behövs inom statisktik och mätteknik. En stor fördel är att 

användaren inte behöver kontrollera alla sidor i sektion 2 för att lokalisera mätpunkter 

som inte har godkänd processduglighet. 

  

Figur 20, Koncept1 sektion två 
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6.1.2 Koncept 2 

Konceptets första sektion består av två bilder på den mätta artikeln med uppmärkta 

mätpunkter (Se Figur 21). Bilden på sektion ett har samtliga mätpunkter utsatta samt en 

kompletterande lista som visar punkternas beteckningar. 

Ansvariga i Oskarshamn önskade ett tydligt och grafiskt gränssnitt med en bild som 

agerar referens då positionen på mätpunkten inte annars visas. Det blir då lätt att kunna 

tillgodose sig informationen i dokumentet.  

 

  

Figur 21, Koncept 2 sektion ett 



 

34 

Grafen på sektion 2 är samma som koncept 1och visar alltså kapabiliteten på det mätta 

måttet, undre och övre toleransgräns, flytande medelvärde samt spridning. Skillnaden är 

att här är den glada/ledsna gubben som visar om kapabilitetsindexet placerad bredvid 

grafen och är inte direkt kopplad till bilderna på sektion 1 (Se Figur 22). Sektion 1 blir 

en referens för att lokalisera mätpunkterna i detta koncept och som användare behövs 

hela sektion 2 kontrolleras efter eventuella röda gubbar.  

Även denna mall är anpassad så att den lämpar sig för de flesta på Scania. Inga djupare 

kunskaper inom mätteknik eller statistik behövs för att tillgodose sig informationen som 

visas. En nackdel kan vara att hela sektion 2 måste kontrolleras noga då det inte ges en 

överblick liknande i koncept 1. 

 

Figur 22, Koncept 2 sektion två 
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6.1.3 Koncept 3 

Det tredje konceptet har en stor bild 

på sektion ett, med precis som de 

andra två koncepten, mätpunkter. 

(Se Figur 23) Denna bild 

kompletteras med en lista över 

egenskapsbeteckningen. 

Sektion två består av 

spridningsdiagram för varje 

mätpunkt, ett diagram för 

”värdeförlopp medelvärde”  samt 

kapabilitetsindex i form av en 

glad/ledsen gubbe. Värdeförlopp 

medelvärde är en graf som visar 

medelvärdet av provgrupper, där 

det är fem mätningar i varje 

provgrupp (Se Figur 24). 

Det flytande medelvärdet i 

spridningsdiagrammet är ändrat 

från 20 till 30 dagar. Detta koncept 

har samma nackdel som i koncept 2 

vilket var att sektion 2 måste 

kontrolleras noga för att det inte ges 

en överblick i sektion 1. Detta 

koncept har en större bild vilket 

kan ge en bättre översikt av detaljen än två mindre bilder. 

 

 

  

Figur 23, Koncept 3 sektion 1 

Figur 24, Koncept 3 sektion två 
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6.1.4 PUGH Rapportmallar Scanbox 

I PUGH matrisen bestäms ett antal kriterier som koncepten utvärderas mot (se bild 

nedan). Kriterierna utgår ifrån kravspecifikationen som skapades i samråd med 

uppdragsgivaren. Detta för att kunna utvärdera koncepten på bästa möjliga sätt. 

Exempel på kriterier som användes är lättöverskådligt, grafiskt interface samt 

integrerade bilder. Dessa var viktiga för att få bra rapportmallar.  

I detta fall används de interna koncepten som referens och då utförs matrisen två gånger 

och byter referens mellan gångerna för att få bästa möjliga resultat. Kriterierna viktas 

även efter betydelse, viktningen framgår av Figur 25. 

 

Efter dubbla körningar blev resultatet som Figur 26 och Figur 27 visar. Det blev samma 

rangordning i båda fallen dock med något annorlunda numeriskt resultat. Koncept 1 fick 

bäst resultat i båda körningarna, i första omgången användes det konceptet som 

referens och resultatet för övriga koncept blev ett negativt numeriskt värde. Därmed fick 

koncept 1 bäst resultat, koncept 2 näst bäst och koncept 3 sämst. Se appendix A10 för 

hela matris 1.  

Figur 25, PUGH-matris 
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I omgång två blev resultatet som figur 27 visar. Den omgången användes koncept 2 som 

referens. Även denna gång fick koncept 1 bäst resultat följt av koncept 2 och sist koncept 

3. Se appendix A11 för hela matris 2.  

Resultatet av PUGH-matriserna visar att koncept 1 är det koncept på rapportmall som 

bäst uppfyller kravspecifikationen och som borde rekommenderas för framtida 

användning.  

  

Figur 26, PUGH-matris resultat första omgången 

Figur 27, PUGH-matris resultat andra omgången 
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6.2 Koncept på rapportmall, Gapgun 

Efter diskussion med Göran Billqvist på hyttfabriken bestämdes kravspecifikationen, se 

avsnitt 1.4. Det bestämdes även att enbart ett koncept skulle presenteras, se nedan.  

6.2.1 Koncept GapGun 

Rapportmallen för Gapgun har krav som framgår av kravspecifikationen vilka är samma 

som för Scanboxens rapportmallar. Därför finns vissa likheter mellan de mallarna. Detta 

koncept har mätpunkter utmärkta och namnsatta i första sektionen, på bilder av dagens 

hytt. På samma bilder finns det en ruta per mått där dugligheten visas med hjälp av 

glada/ledsna gubbar (Se Figur 28).  

 

Figur 28, Koncept GapGun sektion ett 

I andra sektionen ligger ett styrdiagram som visar samtliga mätpunkter, 

toleransgränser, trender och medelvärdet för mätpunkten. Toleransgränserna visar de 

inlagda toleranserna och det används för att styra tillverkningen om den skulle börja 

glida åt något håll. Trenden och medelvärdet visar om processen styr åt något håll och 

tillsammans med toleransgränserna kan man då justera tillverkningen. På den ena axeln 

i styrdiagrammet finns tidsperiod som då visar när måttet är taget. Även antal artiklar 

som mätts upp framgår i sektion två.   
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7. Analys 
I detta kapitel reflekteras och analyseras projektets lösningsmetoder som lägger 

grunden för en övergripande slutsats i nästkommande kapitel.  

7.1 FMEA 

Efter en genomförd FMEA (se appendix A5) framgick det att det finns fyra moment i 

arbetet som är riskfyllda, på ett sådant sätt att det behövs en strategi för att eliminera de 

riskerna. Nedan presenteras de bedömda riskerna samt den uträknade summa som 

beskriver allvarlighetsgrad.  

 Behovsutredning, RPN = 140 

Risken i detta moment var att underlaget för behovsutredningen var för litet. 

Exempel på  anledningar till det bedömdes vara  svårigheter att träffa och 

diskutera med rätt kollegor samt svåråtkomlig fakta då det handlar om  andra 

företag än Scania.  

 Faktainsamling GapGun, RPN = 144 

GapGun momentet i projektet bedömdes som riskfyllt främst för att 

införskaffning och introduktion av den blev försenad. Det var inte förrän fyra 

veckor innan deadline för detta projekt fick tillgång till den.  

 Metodbeskrivning, RPN = 224 

Metodbeskrivningen bygger på tidigare moment i arbetet och då även 

behovsutredning och faktainsamling GapGun. Därför bedömdes även 

metodbeskrivning som en stor risk i arbetet.  

 Rapportmallar, RPN = 224 

Vid framtagande av rapportmallar används qs-STAT och tidigare erfarenheter av 

datorprogram visar att det alltid finns en stor risk att det inte går som tidiga 

spekulationer visar. Det bedömdes även som en svårighet att få tag i rätt 

personer för upplärning i qs-STAT.  

Efter att riskerna identifierats och bedömts behövdes en strategi arbetas fram för att 

eliminera dessa kontinuerligt under arbetet. Därefter görs en ny riskbedömning, nedan 

presenteras det.  

 Behovsutredning, ny RPN = 42 

Med en noggrann förstudie och faktainsamling kunde en ny riskbedömning göras 

och få ett resultat av 42. Redan tidigt i arbetet knöts kontakter med berörda och 

kompetenta kollegor.  

 Faktainsamling GapGun, ny RPN = 24 

Även denna risk bedömdes kunna minskas med noggrann förstudie och 

faktainsamling. Det krävdes även att ansvariga för GapGun i Oskarshamn 

pressades lite för att påskynda introduktionen av den. Den nya risksumman blev 

24.  
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 Metodbeskrivning, ny RPN = 42 

Samma strategi som användes för behovsutredning applicerades på denna risk. 

Den nya risksumman blev 42.  

 Rapportmallar, ny RPN = 42 

Noggrann förstudie och faktainsamling bedömdes återigen kunna avvärja även 

denna risk. Det krävdes även att tidigt i arbetet knyta kontakt med Ronny 

Rönngren från motorbearbetningen på Scania. Han har kontinuerligt under 

projektet kunnat hjälpa till med frågor om qs-STAT.  

7.2 QFD 

Anledningen till varför en QFD valdes att göras var för att kunna rangordna de krav som  

ställdes på projektet.  

En konsultation med Dr Mark Langé, lärare på KTH Södertälje, resulterade i att en QFD 

inte ansågs som ett lämpligt verktyg för att utvärdera kraven i detta arbete. Detta 

projekt hade inte de egenskaper och målvärden som krävdes för att utvärdera med en 

QFD och en PUGH-matris rekommenderades istället(se kapitel 6.1.4).  

7.3 PUGH 

PUGH matrisen genomfördes två gånger efter rekommendation av Dr Mark Lange, KTH. 

Ett alternativ skulle vara att istället jämfört med en rapportmall som DM redan gjort och 

på så sätt slippa en andra iterering. Detta valdes ändå inte då de rapportmallarna ansågs 

för olika och det skulle påverka resultatet.   

7.4 Kravspecifikation 

I uppstarten av projektet fanns ingen tydligt utarbetad kravspecifikation. Det blev då en 

del i arbetet att tillsammans med uppdragsgivarna ta fram en sådan.  
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8. Slutsats och rekommendationer 
GapGun var i lanseringsfas parallellt med detta projekt så arbetet med den fick skjutas 

fram och full fokus riktades istället mot Scanbox de första veckorna. Tanken var att 

arbetet med GapGun sedan skulle underlättas då samma process redan hade utförts 

tidigare med Scanbox.  

Med en gedigen faktagrund kunde sedan slutsatser dras om vad som skulle behövas för 

att upprätthålla en databas för geometrisk mätdata i Oskarshamn. Detta omfattade 

frågeställningar så som: Vilken licens behövs? Behövs en ny server? Hur skall 

behörigheter se ut och hur skall de fördelas? Hur installeras qs-STAT på arbetsstationer? 

När detta hade besvarats gick projektet vidare till hur data skulle presenteras för 

användaren. Under behovsutredningen framkom en metod för detta som gick ut på att 

använda en standardiserad rapportmall i det statiska analysprogrammet qs-STAT.  

När projektet påbörjades var en kravspecifikation inte tillräckligt definierad. Det blev ett 

delmål i projektet att arbeta fram specifika krav tillsammans med uppdragsgivaren.  

Att se var måttet var taget på detaljen i en rapportmall var det krav som ansågs svårast 

att uppfylla initialt då vetskapen ifall detta var möjligt och i så fall hur detta skulle 

genomföras var begränsad. Efter en snabbkurs med en Ronny Rönngren (DM), insatt i 

programvaran qs-STAT,  klargjordes det att möjligheten att lägga in en grafisk tolkning 

finns. Den kan sedan kompletteras med programmets inbyggda funktion för att visa 

egenskapsnamn vilket är detsamma som mätpunktens namn. Ronny Rönngren var 

kontinuerligt en resurs som fanns att tillgå inom qs-STAT då det redan är implementerat 

på DM.  

Detta krav medför också att varje mall måste anpassas efter varje enskild detalj som 

skall mätas. Detta klargjordes för ansvariga i Oskarshamn och de tyckte ändå att 

fördelarna övervägde då detta var ett mycket enkelt sätt att tolka mätdata även för de 

som inte är utbildade i ämnet. 

Med en viktad PUGH-matris samt diskussion valdes koncept 1 för dess mycket enkla 

grafiska gränssnitt. Det beslutades också att denna mall var bra nog för att med små 

modifikationer användas för de båda mätmaskinerna, Scanbox och Gapgun.  

Mätdata erhölls av mätmaskinernas leverantörer och behövde formateras för hand för 

att få rätt struktur i databasen. Det insågs att förhållande mellan leverantör och kund 

kommer vara ytterst viktigt i framtiden för att få en konverterare som ger de värden och 

den struktur som kunden begär. När all data var formaterad fördes det in i en testmiljö 

erhållen av avdelningen DM på Scania och analyserades med hjälp av qs-STAT och den 

mall som tidigare valts ut.   

För att beskriva hur denna databas skulle införas i det dagliga arbetet i Oskarshamn 

arbetades en metodbeskrivning fram. En enkel användaranvisning, strukturella tips och 
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planering infattades i denna. Fokus på metodbeskrivningen låg på ett så enkelt 

gränssnitt som möjligt då metodbeskrivningen skall ligga i grunden för framtida 

planering och användande. Detta gjordes genom en steg-för-steganvisning med 

anvisningar markerade på skärmdumpar. 

Under de tre studiebesök som utfördes i Oskarshamn erhölls den största delen fakta 

rörande mätmaskinerna som sedan blev grunden till detta projekt. Dessa tre besök blev 

inplanerade i startskedet med avsatt tid för ett fjärde besök. Genom att ge klara 

dagordningar till de kallade på arbetsmötena kunde dessa förbereda sig och mötena 

blev mycket produktiva och tidseffektiva. Detta uppskattades av båda parter.  

De enskilda intervjuerna som hölls under projektets gång förbereddes genom att innan 

det bokade tillfället skriva ner frågor för att ta upp så lite tid av den intervjuade som 

möjligt.  

I efterhand insågs det att frågorna borde ha skickats till den intervjuade i förväg för att 

denne skulle kunna förbereda sig och inte bara få veta vad ämnet var på intervjun. 

Projektet avslutades med förslag på hur detta arbete skall fortskrida i framtiden. 

Önskvärda funktioner var K-nummer för att namnge grupper med mätpunkter efter 

deras position och på så sätt ta ut mätpunkter som gränsar till varandra. Ett annat var 

att länka ihop databasen med externa leverantörer så mätdata från dem också kan nås 

och analyseras på samma sätt som de detaljer som tillverkas av Scania själva.  

Under arbetets gång har det insetts att behovet av en fungerande mätdatabas är stort 

och detta projekt bara har skrapat på ytan på vad som är möjligt med denna satsning. 

Vid eventuell fortsättning av detta projekt, skulle det behövas en organiserad 

projektgrupp från Scania. Uppstarten i Oskarshamn skulle sedan agera referens för 

andra avdelningar inom Scania såsom chassimonteringen och uppbyggnaden skulle då 

vara lättare. En frågeställning inför framtiden skulle också kunna vara hur andra 

programvaror står sig emot Q-DAS?  
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http://quality-one.com/fmea/ 

2014-06-11 

  

http://www.gom.com/metrology-systems/system-overview/atos-scanbox.html
http://www.nyli.se/builder/tinymce3/uploaded/pdf/D11-636%20GapGun%20MX+%20brochure%201.5.pdf
http://www.nyli.se/builder/tinymce3/uploaded/pdf/D11-636%20GapGun%20MX+%20brochure%201.5.pdf
http://www.qs-stat.com/en/software/qs-stat/
http://www.qs-stat.com/en/camera/converter/
http://www.q-das.com/en/camera/m-qis/
http://www.q-das.com/fileadmin/files2/dataformat/dataformat_manual_eng.zip
http://quality-one.com/fmea/
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9.2 Kursmaterial KTH 

Beslutsmodeller, A. Engström, 2013 

https://bilda.kth.se/courseId/9454/node.do?id=20376896&ts=1361300248653&u=-1734652422 

2014-06-11 

QFD_inledning_2013, R. Langhe, 2013 

https://bilda.kth.se/courseId/9454/node.do?id=20320617&ts=1359643473642&u=-1734652422 

2014-06-11 

Kursbunt HM1016 Produktion fk Torbjörn Eriksson 

https://bilda.kth.se/courseId/10581/node.do?id=21683636&ts=1390488651782&u=-904530909 

2014-05-23 

SPC 1 B.Wanner 2014 HM1016 Produktion fk Föreläsning 10  

https://bilda.kth.se/courseId/10581/node.do?id=21794509&ts=1392635726296&u=-904530909 

2014-05-23 

 

SPC 2 B.Wanner 2014 HM1016 Produktion fk Föreläsning 11 

https://bilda.kth.se/courseId/10581/node.do?id=21794514&ts=1392635836418&u=-904530909 

2014-05-23 

  

https://bilda.kth.se/courseId/9454/node.do?id=20376896&ts=1361300248653&u=-1734652422
https://bilda.kth.se/courseId/9454/node.do?id=20320617&ts=1359643473642&u=-1734652422
https://bilda.kth.se/courseId/10581/node.do?id=21683636&ts=1390488651782&u=-904530909
https://bilda.kth.se/courseId/10581/node.do?id=21794509&ts=1392635726296&u=-904530909
https://bilda.kth.se/courseId/10581/node.do?id=21794514&ts=1392635836418&u=-904530909
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9.3 Figurer 

9.3.1 Framsida 

Atos Scanbox framsida 2014-03-31 

http://www.r-design.hu/hu/atos-scanbox-6130 

Qs-STAT Framsida 

http://metrologic.dk/Software.htm 

Gapgun Framsida 2014-03-31 

http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/Gap-Gun.jpg 

Scania logo framsida 2013-04-02 

http://www.bankoboev.ru/images/MzYzMTQz/Bankoboev.Ru_scania_krasivyi_logo.jpg 

9.3.2 Hämtade figurer 

Figur 1, Histogram 

http://matplotlib.org/examples/pylab_examples/histogram_demo_extended.html, 15 

april 2014. 

Figur 2, Spridningsdiagram 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/En.wp_Featured_Article_Candi

dates_FACs_submitted_control_chart.png, 15 april 2014. 

Figur 3, GOM ATOS Scanbox 6130  

http://www.r-design.hu/hu/atos-scanbox-6130, 29 april 2014 

Figur 4, GapGun under mätning 

http://www.retecon.co.za/retecon/measuring-equipment/laser-measuring-

equipment/third-dimension/gapgun/, 29 april 2014 

Figur 5, Exempel på K-nummer, skärmdump från(Q-das, Q-das ascii transfer format, 

2014) http://www.q-das.com/fileadmin/files2/dataformat/dataformat_manual_eng.zip 

Figur 6, En illustrativ bild i GOM Inspect Professional för att presentera 

processkapabilitet 

http://www.gom.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload

%2Fsoftware%2Fgom-inspect_I-

Inspect.jpg&md5=37363177ab3b50082cc77b5d1a5133c554b0c948&parameters[0]=Y

To0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&paramet

ers[1]=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&para

meters[2]=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZ

h&parameters[3]=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9, 29 april 2014.  

  

http://www.r-design.hu/hu/atos-scanbox-6130
http://metrologic.dk/Software.htm
http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/Gap-Gun.jpg
http://www.bankoboev.ru/images/MzYzMTQz/Bankoboev.Ru_scania_krasivyi_logo.jpg
http://matplotlib.org/examples/pylab_examples/histogram_demo_extended.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/En.wp_Featured_Article_Candidates_FACs_submitted_control_chart.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/En.wp_Featured_Article_Candidates_FACs_submitted_control_chart.png
http://www.r-design.hu/hu/atos-scanbox-6130
http://www.retecon.co.za/retecon/measuring-equipment/laser-measuring-equipment/third-dimension/gapgun/
http://www.retecon.co.za/retecon/measuring-equipment/laser-measuring-equipment/third-dimension/gapgun/
http://www.q-das.com/fileadmin/files2/dataformat/dataformat_manual_eng.zip
http://www.gom.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Fsoftware%2Fgom-inspect_I-Inspect.jpg&md5=37363177ab3b50082cc77b5d1a5133c554b0c948&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
http://www.gom.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Fsoftware%2Fgom-inspect_I-Inspect.jpg&md5=37363177ab3b50082cc77b5d1a5133c554b0c948&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
http://www.gom.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Fsoftware%2Fgom-inspect_I-Inspect.jpg&md5=37363177ab3b50082cc77b5d1a5133c554b0c948&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
http://www.gom.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Fsoftware%2Fgom-inspect_I-Inspect.jpg&md5=37363177ab3b50082cc77b5d1a5133c554b0c948&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
http://www.gom.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Fsoftware%2Fgom-inspect_I-Inspect.jpg&md5=37363177ab3b50082cc77b5d1a5133c554b0c948&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
http://www.gom.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Fsoftware%2Fgom-inspect_I-Inspect.jpg&md5=37363177ab3b50082cc77b5d1a5133c554b0c948&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
http://www.gom.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Fsoftware%2Fgom-inspect_I-Inspect.jpg&md5=37363177ab3b50082cc77b5d1a5133c554b0c948&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
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9.3.3 Egna figurer 

Figur 7, Flödesschema, Egen bild. 

Figur 8, ATOS Scanbox 6130 Kioskläge, Bild från Kristian Hultgren, 5 maj 2014. 

Figur 9, Ikon för läs från databas markerat med rött, Bild från qs-STAT. 

Figur 10, Snabbsökning, Bild från qs-STAT. 

Figur 11, Standardfönster som visas när mätserie är vald, Bild från qs-STAT. 

Figur 12, Menyrad för rapportdesigner, Bild från qs-STAT. 

Figur 13, Skapa/välj ny rapportmall, Bild från qs-STAT. 

Figur 14, Nytt element, Bild från qs-STAT. 

Figur 15, Välja visningspunkt, Bild från qs-STAT. 

Figur 16, Ändra egenskaper, Bild från qs-STAT. 

Figur 17, Ändra tabell, Bild från qs-STAT. 

Figur 18, Boxplot, Bild från qs-STAT. 

Figur 19, Konceptmall 1 sektion ett, Bild från qs-STAT. 

Figur 20, Koncept1 sektion två, Bild från qs-STAT. 

Figur 21, Koncept 2 sektion ett, Bild från qs-STAT. 

Figur 22, Koncept 2 sektion två, Bild från qs-STAT. 

Figur 23, Koncept 3 sektion 1, Bild från qs-STAT. 

Figur 24, Koncept 3 sektion två, Bild från qs-STAT. 

Figur 25, PUGH-matris, Egen bild. 

Figur 26, PUGH-matris resultat första omgången, Egen bild. 

Figur 27, PUGH-matris resultat andra omgången, Egen bild. 

Figur 28, Koncept GapGun sektion ett, Bild från qs-STAT. 
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Appendix 

A1. Intervju, Ola Nilson IWNP 

Följande intervju/samtal genomfördes med Ola Nilson IWNP, på Scania IT.  

Carl Wildung och Tobias Steen förberedde frågor som besvarades av Ola.  

1. Använder ni qs-STAT? 

Ja, men  även Solara.  

2. Vilket format kräver qs-STAT för importering? 

Qs-STAT kräver .Dfx, .Dfq eller .Dfm som format på indata. 

3. Vilka format klarar konverteraren? 

En konverter skräddarsys ofta till den maskin och databas som används och 

därför finns det ingen generell konvertertyp.  

4. Klarar konvertern av GOM3d/.3gd? 

Vet inte. På grund av föregående svar.  

5. Testdatabas? 

Det finns två separata testdatabaser som motorbearbetning respektive 

avdelningen växellådor använder sig av. Ni kan kanske använda någon av dessa 

för testing.  

6. Hur installeras qs-STAT på en vanlig arbetsstation ? 

Beställs hos ORDER IT och distribueras internt med CDA via Run Advertised 

Programs. Det finns i nuläget två olika versioner, qs-STAT 10 DM (motor)  

& qs-STAT DX (växellåda). På servern Sesoco1010 ligger qs-STAT mappstruktur.  

7. Filtreras data i konverter eller  qs-STAT? 

Data filtreras i qs-STAT.  

8. Går det att göra egna mallar för utdata och spara dessa ? 

Ja det går att skapa och spara mallar med utfall i rapportläget.  

  



 

b 

A2. Studiebesök 2014-04-03, Oskarshamn 

Följande är en sammanställning av det första besöket på hyttfabriken i Oskarshamn. 

Mellan den 3-4 april 2014 genomfördes ett studiebesök på Hyttfabriken i Oskarshamn. 

Ett möte hölls med berörda parter, mestadels ingenjörer från mätrummet, och under 

detta upprätthölls kravspecifikationens grundinnehåll, projektets mål samt 

avgränsningar. 

 Jimmy Appelqvist från mätrummet gav en rundtur av fabriken för att ge en allmän 

överblick över tillverkningsprocessen. Då det är mestadels pressade artiklar som är i 

fokus i detta projekt lades större fokus på detta.  

Efter rundvandringen visades två nya mätmaskiner, ATOS Scanbox 6130. 

Sammanfattat är Atos Scanbox 6130, en kamera, fäst på en robotarm. Denna mäter med 

hjälp av kontrastteknik upp artiklar för att detektera toleransfel vid till exempel 

placering av hål mot referens.  Vid detta tillfälle installerades och konfigurerades dessa 

maskiner av två personer, en från återförsäljaren Cascade och en från tillverkaren ATOS. 

Av dem erhölls information angående den inbyggda programvaran GOM Inspect 

Professional. Denna realprogrammerbara mjukvara går att anpassa för olika typer av 

användning och användare. Grafiskt interface hjälper användaren att lätt se 

toleransöverskridningar, Cp, Cpk med mera. 

Efter denna genomgång diskuterades möjligheten att exportera data från mätmaskinen 

till ett qs-STAT format. Detta skulle inte var något problem om de fick rätt K-nummer 

skickade till sig. Besöket avslutade därefter.   



 

c 

 

A3. Intervjuanteckningar, Ronny Rönngren, DMQ 

Olika användare, Ronny kan lägga upp oss som användare, beredare, på motors databas. 

Olika filter som ska fyllas i: Artikelnummer, benämning, avdelning och kontrollorsak ska 

fyllas i ! Ju mer som fylls i ju bättre blir spårbarheten. Det behövs göras en standard för 

vad som ska fyllas in, ett Excel ark.  

Det finns olika block för varje artikelnummer, kan vara Cm osv. Det är olika orssaker till 

mätningen, krävs data disciplin.  

Har man parallella processer ska man välja K0 på maskiner som tilläggsdata.  

Man filtrerar på K2000 sen K1000 och sen K0.  

I filterfunktionen preciserar man ner sina mätningar. Man skalar av när man fyller i 

filterkategorierna. Ju bättre man filtrerar på de högre nivåerna snabbbar man på 

processen att få ut mätdata.  

Boxplot är bra tycker Ronny. Den visar en översikt på centreringen och spridningen på 

alla egenskaper, men inte trenden över tiden..  

Man kan bygga vilka kolumner man vill visa på utdata. Vi behöver göra en standard för 

det till hyttproduktionen.  

Positionstoleranser ! 

Rapportmallar, klicka på förhandsgranska. Man skapar egna rapportmallar för olika 

avdelningar på produktion och liknande. Det är olika mallar för processtyrning och 

avvikelsehantering på produktion.  

Om en avvikelse är en riggmätning kan man filtrera bort dem. Därefter göra en ny analys  

1-6 då ska det vara minst 1.33  

1-10 så ska det vara minst 1.67 

Det är inte så komplicerat att göra rapportmallar, sparar med ett lämpligt namn.  

Installera på våra datorer, Ronny behöver lägga upp oss som användare. En 2h 

utbildning med Ronny.  

Testdatabas. Högerklicka högst upp, databas skiftas, DM_Test ska vi ha. 

Vår maskin ska ha DM_Test som. \\sesoco1010\DM\databases\DM_Test, dit ska datan 

in.  

För att skicka data från utrustning ska det till \\sesoco1010\DM\Data\Test\Upload  

Klarar inte maskinen att göra mappar får man göra det själv. Man gör en textfil.   

file://sesoco1010/DM/databases/DM_Test
file://sesoco1010/DM/Data/Test/Upload
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A4. K-Fields Scania standard 

 

  

Comments Key Field description se Field description -eng Q-DAS manual description SCANIA text length Type Example Remark unique identf.

information K0001 Värde value value 22 F

to be collected K0002 Attribut Attribue Attribue 5 I

together with K0004 Datum date / time date / time 8 D

values K0005 Händelse Event Event 5 I Catalogue

K0006 Chargekod/Revisionsnr/PPAPnr Charge code Batch number / Ident number 14 A

K0007 Kvaitetsnr Operation Cavity number / Spindle number 10 I Catalogue

informations K0008 Operatör Operator Operator 5 I Catalogue

K0009 Text Text Text 255 A

can be different K0010 Maskin machine number machine number 5 I Catalogue

from K0012 Mätutrustnings-/mätdonsnr Gagenumber gage 5 I Catalogue

part to part K0014 Löepnr. Part ID number Part ID number 40 A

K0015 Kontroll Orsak Reason for test Reason for test Undersökningsanl. 5 I kun 0,1,2

K0016 Tillverkningsdatum Production date Production number 30 A

K0017 Fixtur/Spindel Work piece fixture number Work piece fixture number 20 A

K0053 Ordernummer Tool number order number 20 A

K0054 Ledig 20 A

K0055 Ledig 20 A

K0056 Ledig 20 A

K0057 Ledig 20 A

K0058 Ledig 20 A

K0059 Bilagor 20 A

K0060 Ledig 20 A Catalogue

K0061 Ledig 20 A Catalogue

K0062 Ledig 20 A Catalogue

K0063 Ledig 20 A

K0100 Antal egenskaper i filen number of char. Total number of characteristics in file 5 I

Part data K1001 Artikelnummer part number part number Artikelnummer 30 A

should not be K1002 Artikel Benämning part decription part decription Artikelbenämning 80 A

changed K1004 Version  (automatic by DB Upload) Part Amendment status Part Amendment status 20 A

K1009 Detaljkod Part code Part code 20 A

Only in case of K1041 Ritning nr. Drawing number Drawing number 30 A

failures K1042 Ritning. ECO Drawing Amendment Drawing Amendment 20 A

K1052 Beställere Contractor Name Contractor Name 40 A

K1053 Adress Contract Contract 40 A

K1087 Tempobenämning Production cycle description Production cycle description 40 A

K1102 Avdelning Workshop/sector Workshop/sector Avdelning 40 A

K1201 Mätdonsnr/SV-mätmaskin Gagenumber Test Facility Number Text 24 A

K1202 Kontrollbenämning Test Facility Description Test Facility Description 40 A

K1203 Kontrollorsak Measuring method Reason for test 80 A

K1232 Mätprogramsversion Measurement program version Measurement program version 20 A

K1081 Maskin/SV-bearbetningsmaskin machine number Machine Number Text 24 A

K1086 Operationsnr Operation Work Cycle / Operation 40 A

K1900 Anteckning Notes Notes

Characteristic K2001 Egenskapsnummer char. Number char. Number 20 A

data K2002 Egenskapsbeteckning char. Description char. Description 80 A

should not be K2004 Egenskapstyp Char Type Char Type 5 I

changed K2005 Egenskapsklass char. Class char. Class 1 I

K2008 (Antal värden) group type group type 5 I

K2022 Decimaler decimal places decimal places 1 I

Only in case of K2030 Gruppnummer group number Group Number / ELS-Number 5 I

failures K2031 (Grp.Elem.Nr.) group element number group element number 5 I

or K2060 (Händelsekatalog) event catalogue event catalogue 5 I

chances in K2100 Target värde target value target value 22 F

tolerances K2101 Nominellt värde nominal value nominal value 22 F

K2110 Undre toleransgräns LSL LSL 22 F

K2111 Övre toleransgräns USL USL 22 F

K2120 Undre naturliga gräns lower natural boundary lower natural boundary 1 I

K2121 Övre naturliga gräns upper natural boundary upper natural boundary 1 I

K2112 Undre avvikelse lower allowance lower allowance 22 F

K2113 Övre avvikelse upper allowance upper allowance 22 F

K2130 Undre plausibilitetsgräns lower pl. Limits lower pl. Limits 22 F

K2131 Övre plausibilitetsgräns upper pl. Limits upper pl. Limits 22 F

K2302 Maskin machine number Machine Description 40 A

K2311 Operation/Produktionsmetod Production Type Production Type 20 A

K2312 Tempobenämning Production type description Production type description 40 A

K2142 Enhet Unit Unit 20 A

K2401 Mätdonsnummer Gagenumber Gagenumber 40 A

K2900 Anteckning Notes Notes

K8500 Provgruppsstorlek subgroup size subgroup size 5 I

K8501 Provgruppstyp subgroup type subgroup type 5 I

Notes:

K-numbers with blue text are used

Yellow marked is default

Remarks : Catalogue needs numbers instead of text data

K-Feld Definition

Q
C

C
p

a
rt

 d
a

ta
C

h
a

ra
c
te

ri
s
ti
c
 d

a
ta

v
a

lu
e

 d
a

ta



 

e 

 

Tobias Steen & Carl 

Wildung

Nr Komponent / Artikel Funktion

A Faktainsamling Q-das Otillräcklig informationinsamling

Felsätt Felets effekt 

(Lokalt, Sido, Kund)

Tänkbar Felorsak Nuvarande styrning / 

Korrigerande åtgärder

F A U RPN 
FxAxU

Åtgärdsförslag 

Ansvarig och Tid
A1 Undermålig 

Metodbeskrivnig samt 

behovsutredning

Metodbeskrivning och rapportmallar 

undermåliga

Ingen tillgänglig kompetens, 

uteblivet studiebesök

7 6 2 84 Intervju, studiebesök & utbildning

A2 Ny riskbedömning 4 6 1 24

A3 0

A4 0

Nr Komponent / Artikel Funktion

B Faktainsamling ATOS Otillräcklig informationinsamling

Felsätt Felets effekt (Lokalt, Sido, Kund) Tänkbar Felorsak Nuvarande styrning / 

Korrigerande åtgärder

F A U RPN 
FxAxU

Åtgärdsförslag 

Ansvarig och Tid
B1 Undermålig 

Metodbeskrivnig samt 

behovsutredning

Metodbeskrivning och rapportmallar 

undermåliga

Ingen tillgänglig kompetens, 

uteblivet studiebesök

7 6 2 84 Intervju, studiebesök & utbildning

B2 Ny riskbedömning 4 6 1 24

B3 0

B4 0

Nr Komponent / Artikel Funktion

C Faktainsamling Gapgun Otillräcklig informationinsamling

Felsätt Felets effekt (Lokalt, Sido, Kund) Tänkbar Felorsak Nuvarande styrning / 

Korrigerande åtgärder

F A U RPN 
FxAxU

Åtgärdsförslag 

Ansvarig och Tid
C1 Undermålig 

Metodbeskrivnig samt 

behovsutredning

Metodbeskrivning och rapportmallar 

undermåliga. Målen uppfylls inte. 

Försenad inegration av q-das i O-hamn 

gällande GapGun

Ingen tillgänglig kompetens, 

uteblivet studiebesök, utebliven 

leverans av gapgun och utebliven 

utbildning

9 8 2 144 Aktivt pressa de ansvariga i O-

hamn, Intervju, faktainsamling

C2 Ny riskbedömning 4 6 1 24

C3 0

C4 0

Nr Komponent / Artikel Funktion

D Testkörning mätvärden Oförmåga att verifiera resultat

Felsätt Felets effekt (Lokalt, Sido, Kund) Tänkbar Felorsak Nuvarande styrning / 

Korrigerande åtgärder

F A U RPN 
FxAxU

Åtgärdsförslag 

Ansvarig och Tid
D1 Oförmåga att verifiera 

resultat

Oförmåga att verifiera resultat Uteblivna mätvärden från 

Oskarshamn

4 5 1 20

D2 0

D3 0

D4 0

Nr Komponent / Artikel Funktion

E Studiebesök Uteblivna kontaktpersoner, hotell, hyrbil

Felsätt Felets effekt (Lokalt, Sido, Kund) Tänkbar Felorsak Nuvarande styrning / 

Korrigerande åtgärder

F A U RPN 
FxAxU

Åtgärdsförslag 

Ansvarig och Tid

E1 Otillräcklig fakta till 

informationsinsamlingen

Otillräcklig fakta till 

informationsinsamlingen

Fullt hotell, inga bilar, fullbokade 

personer

3 2 1 6

E2 0

E3 0

E4 0

Nr Komponent / Artikel Funktion

F Metodbeskrivning För litet underlag

Felsätt Felets effekt (Lokalt, Sido, Kund) Tänkbar Felorsak Nuvarande styrning / 

Korrigerande åtgärder

F A U RPN 
FxAxU

Åtgärdsförslag 

Ansvarig och Tid

F1 Målen uppfylls inte Målen uppfylls inte För dålig faktainsamling 8 7 4 224 Noga med faktainsamlingen & 

förstudie 

F2 Ny riskbedömning 3 7 2 42

F3 0

F4 0

Nr Komponent / Artikel Funktion

G Rapportmallar För litet underlag, problem med 

programvara

Felsätt Felets effekt (Lokalt, Sido, Kund) Tänkbar Felorsak Nuvarande styrning / 

Korrigerande åtgärder

F A U RPN 
FxAxU

Åtgärdsförslag 

Ansvarig och Tid

G1 Målen uppfylls inte Målen uppfylls inte För dålig faktainsamling 8 7 4 224 Noga med faktainsamlingen & 

förstudie 

G2 Ny riskbedömning 3 7 2 42

G3 0

G4 0

Nr Komponent / Artikel Funktion

H Behovsutredning För litet underlag

Felsätt Felets effekt (Lokalt, Sido, Kund) Tänkbar Felorsak Nuvarande styrning / 

Korrigerande åtgärder

F A U RPN 
FxAxU

Åtgärdsförslag 

Ansvarig och Tid

H1 Målen uppfylls inte Målen uppfylls inte För dålig faktainsamling, 

programfel, licensfel

5 7 4 140 Noga med faktainsamlingen & 

förstudie 

H2 Ny riskbedömning 3 7 2 42

H3 0

H4 0

SCANIA DESIGN FMEA FMEA 

A5. FMEA  
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A6. E-mailkonversation Ola Nilson 08-05-2014 

Från Carl Wildung 08-05-2014 

” Om det skulle beslutas att qs-STAT ska implementeras i Oskarshamn, tror du att 

de skulle behöva sätta upp en egen dedikerad server? 

Eller skulle de kunna använda den som DX och DM redan använder?  

Skulle ni kunna ordna strukturen eller måste man hyra in extern hjälp?” 

Från Ola Nilson 09-05-2014 

”Om man vill implementera qs-Stat I Oskarshamn får man antagligen starta ett 

litet projekt för detta. 

Projektet får sedan avropa resurser från Scania IT , från förvaltningsgruppen qs-

Stat och ev. från Q-DAS/Metrologic. 

Helt klart är att Oskarhamn måste skaffa egna databaser för lagring av data. 

Är troligen bara utökningar av de databashotell som qs-Stat använder för 

produktion resp. test. 

I dag delar motor DM och transmission DX på en server för installation av 

körbara Q-DAS-program (*.EXE) , kataloger för ”Upload” m.m. 

För närvarande finns det endast en bakgrundsprocess ”Upload” som betjänar 

uppladdade filer i både prod. och test för både DM och DX. 

Att dela på strukturen för programinstallationen  och arbetskataloger är inget 

problem.  Den strukturen är bara att ”klona”. 

Då får vi också ganska enkelt att skapa en CDA-version för Oskarshamn. Däremot 

kan Upload bli en trång sektor om denna process får fler klienter att betjäna. 

Om det tillkommer stort antal mätningar från Oskarshamn + DM och DX också 

utökas kontinuerligt så bör nog projektet titta på alternativa lösningar. 

En sådan kan vara att köra fler ”Upload” parallellt t.ex.  en per PRU (DM,DX,MB).  

(Anm. Jag tror att Upload använder en användarlicens)” 
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A7. Protokoll möte, torsdag 24/4-2014 

Tid:   09:00 – 11:00 

Plats:   Mätrummet Scania Oskarshamn 

Kallade:  Jimmy Appelqvist 

Kristian Hultgren 

Ove Nyborg 

Tobias Steen 

Martin Svensson 

Carl Wildung 

Närvarande: Samtliga kallade 

Besluts- och diskussionspunkter 

1. Kravspecifikation 

- Genomgång och diskussion kring kravspecifikation 

Den gamla kravspecifikationen studerades och Scanboxdelen uppdaterades enligt 

följande: 

 Namn på mätpunkter samt vart måttet är taget på artikeln i form av en 

bild 

 Hur processens duglighet ser ut och visa godkänd nivå 

 Styrdiagram med trendlinje och styrgränser 

 Tidsperiod och antal artiklar 

2. Qs-STAT exempel 

- Föredragande om exempel från qs-STAT 

 Ett flertal exempel från DM:s rapportmallar visades och uppfattningen var 

generellt att de var svåra att tyda och överkomplicerade för denna 

tillämpning. Det bestämdes att den tänkta rapportmallen som skall 

framställas till hyttproduktionen i Oskarshamn skall vara lättöverskådlig 

och det skall inte krävas några djupare kunskap inom ämnet för att förstå. 

3. Problem med att visa mätpunkter visuellt 

Genom att ha en ”död” bild från mätprogrammet med mätpunkternas positioner 

utmärkta och komplettera detta med en tabell med mer information. Detta skulle 

kunna, om möjligt vara ett försättsblad i rapportmallen. Efter det, visas då den 

data som specificerades i kravspecifikationen ovan.  

4. Vilka egenskaper är relevanta för rapportmallar? 

Det beslutades att använda samma standardmall för inmatning av mätdata som 

DM använder, med undantaget att även attribut och datum skall vara 

obligatoriska vid inmatning.  
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A8. PUGH-matris 
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A9. E-mailkonversation Ola Nilson 2014-05-19 

Från Carl Wildung 2014-05-19 

”Hej Ola! 

Om filerna inte försvinner från mappen Upload och därmed inte läggs in i 

databasen, vad kan detta bero på? Jag bifogar en av de .qfd-filerna vi vill lägga in. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Carl Wildung” 

Från Ola Nilson 2014-05-19 

”Hej,  

Följande citat från ”error log” kanske förklarar saken. 

Jag tror det finns dubbla värden för bl.a.  ”K2001/1 1031A_LH” 

Egenskapsnumret K2001 måste vara unikt. 

-13          DBError writing values (Table WERTEVAR) [Execution of WVINSERT 

failed] => Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.WERTEVAR' with 

unique index 'WERTEVAR'. The duplicate key value is (48777, 3, 0, 1)             7944 

/ SCANIA_R_WG_LH_Door / Op / MLB     /             0              6              100 

/Ola” 
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A10. PUGH-matris 1 

 

 

 

 

  



 

k 

 

A11. PUGH-matris 2 

 

 


