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Abstract 

This bachelor’s thesis at the Department of Production Engineering at the Royal Institute of 

Technology in Stockholm deals with the subject of automated metrology. The degree of au-

tomation of tasks within production has been a growing trend but the measurement of quality 

has not followed the same trend. The main thesis follows: 

What incentives are there to automate the measurement of quality in produc-

tion? What factors are crucial and why are not all metrology automated? 

The thesis comes along with a number of sub-queries and delimitations.  

The working method includes both theoretical and empirical studies. The theory consists of 

relevant scientific literature and peer-reviewed articles. The theory has been merged with em-

pirical data collected from interviews and study visits at well-known Swedish industrial com-

panies. Finally the theory and the empirical data have been analysed. Further on conclusions 

and recommendations have been made. 

In essence there are three parameters that determine whether to automate the measurement of 

quality or not. These factors are: production volumes, geometric complexity and accuracy and 

tolerance requirements. 

The decision varies widely from case to case and it is difficult to generally quantify and make 

a decision model. It is mainly profitability that determines automation. Profitability requires 

large volumes and simple geometry. For example a company that manufactures camshafts 

have successfully automated their measurement of quality. They have a built-in measuring 

fixture in the production line that reconnects and adjusts the production line. After implemen-

tation they experienced smoother production flow, higher quality and increased profitability. 

Within the safety industry quality determines. Automated metrology can be motivated by in-

creased repeatability and precision.  

It is our hope that this bachelor's thesis will enhance the reader’s interest in automated me-

trology.  If we were to further continue our work, a decision model would have been devel-

oped. The model would specifically answer how and when it is appropriate for a company to 

automate the measurement of quality. The thesis would also include a case study in order to 

quantify and ensure our already drawn conclusions. 

  



Sammanfattning 

Detta kandidatexamensarbete vid institutionen för industriell produktion på Kungliga Tek-

niska Högskolan (KTH) i Stockhollm behandlar ämnet automatiserad mätteknik. Automatise-

ringsgraden av olika arbetsuppgifter har länge varit en växande trend i industrin men mätning 

av kvalité har inte följt samma utveckling. Rapportens huvudsakliga frågeställning lyder: 

Vilka incitament finns det för att automatisera mätning av kvalité i industrin? 

Vilka faktorer är avgörande och varför är inte all mätning automatiserad? 

Till frågeställningen har en rad underfrågor och avgränsningar formulerats. Arbetsmetodiken 

innefattar både teori och empiri. Teorin utgörs av relevant vetenskaplig litteratur och grans-

kade artiklar. Teorin har sedan sammanfogats med empiriskt material som insamlats från in-

tervjuer och studiebesök hos välkända svenska industriföretag. Slutligen har teori och empiri 

analyserats och slutsatser samt rekommendationer fastställts.  

I huvudsak avgör tre parametrar huruvida man ska automatisera mätning av kvalité eller inte. 

Faktorerna är: produktionsvolymer, geometrisk komplexitet och noggrannhet- samt tolerans-

krav på produkten. Beslutsprocessen varierar i stor utsträckning och det är svårt att generellt 

kvantifiera en beslutsmodell. Med undantag för säkerhetsindustrin är det alltid ekonomi och 

lönsamhet som avgör en eventuell automatisering. För att få lönsamhet krävs stora volymer 

och simpel geometri. Till exempel har ett företag som tillverkar kamaxlar till lastbilsindustrin 

lyckats med detta. Man har en inbyggd mätfixtur i produktionslinan som återkopplar och kor-

rigerar bearbetningen iterativt. Efter automatiseringen upplevde företaget jämnare produkt-

ionsflöde, högre kvalitet och lönsamhet. Inom säkerhetsindustrin värderas på motsvarande sätt 

kvalité. En mätteknisk automatisering kan då vara intressant eftersom mätningens repeterbar-

het och resultat avsevärt förbättras. Exempelvis har flygindustrin fått upp ögonen för automa-

tiserade lösningar inom mättekniken på senare dagar.  

Förhoppningarna är att detta kandidatexamensarbete ska öka läsarens intresse för automatise-

rad mätteknik. Vid fortsatt arbete hade en beslutsmodell utvecklats. Modellen skulle konkret 

besvara hur och när det är lämpligt för ett företag att automatisera mätningen av kvalité. Arbe-

tet hade även utökats med en fallstudie för att kvantifiera och säkerställa våra redan dragna 

slutsatser. 
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Figur- och tabellförteckning  

Figur 1. Antarctic Glaciers. Normalfördelningar noggrannhet och precision.  

http://cdn.antarcticglaciers.org/wp-content/uploads/2013/11/accuracy_precision21.png    

(hämtad 2014-03-20, redigerad) 

Figur 2. Hexagon Metrology. Kordinatmätmaskin. 

http://www.hexagonmetrology.co.uk/media/datapool/images/Leitz_PMMXi_435_390_rdax_9

0.jpg  

(hämtad 2014-03-21) 

Figur 3. Ebay. Fixtur System 3R. 

http://www.ebay.com/itm/54mm-holders-for-system-3r-macro-system-/371023362646    

(hämtad 2014-04-07) 

Figur 4. GF Machining Solutions. Automationslösning System3R. 

http://www.gfms.com/content/gfac/com/en/Products/Automation/automation.html           

(hämtad 2014-04-07) 

Figur 5. PV-Systems, mätfixtur till lastbilstillbehör. 

http://www.pvs.se/kategori/17/matteknik.html (hämtad 2014-05-076) 

Figur 6. CAD-modell av en robot med tillhörande Lasertracker. 

http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/6d-sensor-laser-trackers-5623-4140983.jpg 

(hämtad 2014-05-07) 

Figur 7. Direct Industry. Hexagon Metrology Inline automations löning med optisk mätning. 

http://www.directindustry.com/prod/hexagon-metrology/optical-3d-dynamic-

measuringmachines-5623-1437357.html 

(hämtad 2014-05-06) 
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Nomenklatur 

För att underlätta för läsaren har en kort ordlista författats. Orden är vanligt förekommande 

i uppsatsen och anses inte vardagliga.  

Taktil mätning: avser berörande mätning där ett instrument vidrör komponenten som ska 

mätas. 

Probe: sond eller avkännare som är vanligt förekommande i taktik mätutrustning.  

Fixtur: mekanisk anordning som fixerar komponenten under bearbetning (eller mätning). 

Mätdon: instrument eller anordning som används för att mäta en komponent. Ett skjutmått är 

ett exempel på ett vanligt mätdon. 

Robot: i den här rapporten åsyftas industrirobotar med bärande funktion som förflyttar kom-

ponenter eller ämnen till bearbetnings- eller mätprocesser.  

In-line mätning: allkontroll, samtliga producerade produkter kontrollmäts.  

Off-line mätning: till skillnad från ovan så mäts här ett visst antal produkter, exempelvis var 

tionde.  

Säkerthetsindustrin: med säkerhetsindustrin avses företag som tillverkar komponenter till 

kärnkraftverk, flygindustrin och medicinska instrument. Kraven är oftast större och man 

måste kunna garantera 100 % kvalité, allkontroll är ett måste.  
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1 Inledning 

Inledningsvis presenteras bakgrunden, syftet, frågeställningen och metoden för kandidatexa-

mensarbetet sedan följer rapportens huvuddel som innehåller teori och empiri. Rapportens 

avslutande del presenterar resultat, slutsatser och diskussion. Rapportens riktar sig till ingen-

jörsstudenter som vill fördjupa sig inom automatiserad mätteknik. Trevlig läsning! 

1.1 Bakgrund 

Under termin sex på Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Kungliga Tekniska Högs-

kolan, KTH skall en kandidatexamensuppsats författas. Den här uppsatsen är skriven av två 

teknologer, Gustaf Callert och Filip Halén Dahlström vid institutionen för industriell produkt-

ion på KTH. Olle Jönsson har varit handledare för arbetet och Per Johansson och Ove Bayard 

kursansvariga. Årets tema löd ”Resurseffektiv produktion”. 

Redan under ett tidigt skede lockades vi av robotteknik och den automatiserade verkstadens 

värld. Med tidigare erfarenheter från kurser såsom: ”Automatiseringsteknik”, ”Produktion för 

maskinteknik” och ”Tillverkningsteknik” kändes ett kandidatexamensarbete inom automatise-

rad mätteknik som nästa naturliga steg. En frågeformulering utarbetades och efter två semi-

narier samt ett handledarmöte fastslogs följande frågeställning: 

”Vilka incitament finns det för att automatisera mätning av kvalité i industrin? 
Vilka faktorer är avgörande och varför är inte all mätning automatiserad?” 

Med risk för att slukas av frågeställningens bredd har frågeställningen benats upp i underfrå-

gor (enligt avsnitt 1.3) och avgränsats (se avsnitt 1.4). 

Själva dispositionen av arbetet har lagts upp enligt följande: teori och empiri skall förskaffas 

för att sedan kunna besvara frågeställningen. Teori om ämnet fås från informationssökning på 

KTHs biblioteket. Sofistikerade sökverktyg och databaser har använts för detta ändamål. Ge-

nom att besöka företag och utföra preparerade intervjuer fås den empiriska biten. Vi har valt 

att kalla företag verksamma inom området mätteknik för ”försäljningsdelen” och företag ak-

tiva inom industrin för ”inköpsdelen”. Genom att studera och undersöka kraven från inköpssi-

dan och utvärdera den utrustning som erbjuds från försäljningssidan skall frågeställningen 

besvaras och slutsatser dras. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att tillämpa inhämtade kunskaper och färdigheter på ett verkligt problem 

inom ett valt fördjupningsområde. Vi skall analysera behovet av vetenskaplig information, 

utföra informationssökning samt värdera den erhållna informationen utifrån frågeställningen. 

Arbetet presenteras i den här skriftliga tekniska rapporten samt i en muntlig presentation. En 

opposition på ett annat tekniskt arbete skall också utföras för att ytterligare praktisera analys 

och kritiskt tänkande. 

1.3 Frågeställning 

”Vilka incitament finns det för att automatisera mätning av kvalité i industrin? Vilka faktorer 

är avgörande och varför är inte all mätning automatiserad?” 
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Underfrågor 

Nedan följer tre underfrågor, kopplade till frågeställningen: 

1. När ska ett företag automatisera mätningen av kvalité på sina produkter och när är det 

inte lämpligt? 

2. Risker med att automatisera mätningen av kvalité? 

3. Hur ser framtiden ut för automatiserad mätning och hur ser trenderna ut? Kommer det 

bli mer utbrett i produktionen? 

1.4 Avgränsningar  

För att smala av frågeställningen har följande avgränsningar bestämts:  

 Uppsatsen behandlar endast mätning av produkter som förädlats genom skärande be-

arbetning (exempelvis svarvning, fräsning, slipning och borrning). 

 Produkterna ska vara tillverkade av stål. 

 Mätnoggrannheten ska vara större än en mikrometer (m). 

 Mätning av kvalité avser: dimensioner, geometrier, ytfinhet och planhet. 

1.5 Metod 

Den här uppsatsen är baserad på följande metod: vetenskapliga artiklar, böcker och tidigare 

kurslitteratur ligger till grund för teoribakgrunden (se avsnitt 2). Vidare utgör fyra stycken 

intervjuer och tre studiebesök den empiriska bakgrunden (se avsnitt 3). 

Genom att besöka och utvärdera företag som erbjuder automatiserad mätutrustning har vi 

skapat oss en bild av vad för typ av utrustning marknaden erbjuder. Vi har även besökt företag 

som är potentiella (eller redan aktuella kunder) till företagen som erbjuder den automatiserade 

mätutrustningen. Här har vi främst varit ute efter förståelse, varför har producerande företag 

inte har implementerat tekniken ännu samt vilka för- och nackdelar medför utrustningen? 

Efter att teori och empiri sammanställts har båda delar analyserats. Efter analysen har vi kun-

nat få fram resultat och dra slutsatser utifrån frågeställningen. 

Genom arbetets gång har fokus främst legat på den empiriska delen, främst för att rapporten 

berör ett nytt område och teori saknas.  
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2 Teoretiskt underlag 

Uppsatsens teoretiska del innefattar två olika delar: mätteknik och automatisering ur ett mät-

tekniskt perspektiv. Sammanfogas båda delar fås automatiserad mätteknik som är rapportens 

kärna.  

2.1 En redogörelse av mättekniken 

Mätning av kvalité definieras som en process där en okänd kvantitet av något jämförs med en 

känd standard med kända enheter. Metrologi är den vetenskapliga benämningen på själva 

mättekniken och utgår från sju grundenheter: längd, massa, tid, ström, temperatur, ljusintensi-

tet och materia. Som bekant kan diverse fysikaliska enheter härledas från dessa. Inom ramarna 

för detta arbete är primärt längdenheten av intresse. Läsaren kanske förvånas av att samtliga 

mått härrör från längdenheten: bredd, djup, diameter, rakhet, planhet, ytjämnhet och rundhet 

[2].  

Passbitar 

Den svenska  uppfinnaren och pionjären Carl Edvard Johansson (C. E Johansson) lämnade år 

1901 in en patentansökan, ansökan gällde en uppsättning klossformade mätdon, tillverkade 

med exakta mått och parallellitet. Man kallade det den ”Johanssonska kombinationsmåttsat-

sen” eller kort och gott ”Passbitar” [1]. Redan 1901 hade C. E Johansson lyckats tillverka bi-

tar med en precision på tusendels millimeter. Genom att kombinera bitar med olika mått och 

storlek kan användaren skapa det mått han är ute efter, bitarna fastnar i varandra genom ad-

hesion (molekylär vidhäftning) – enkelt och genialiskt. Industrin skulle nu få ett efterlängtat 

standardiserat verktyg med vilket man enkelt kunde kalibrera mätverktyg och kontrollmäta 

produkter med. C. E Johanssons passbitar är en av de absolut främsta svenska uppfinningarna 

och hade en otrolig inverkan i dåtidens producerande fabriker [3]. 

Mätutrustning och processer 

Själva mätprocessen är möjlig tack vare olika instrument, mätdon och sensorer. Exempelvis är 

mikrometer och mätklockor vanligt förekommande manuella instrument ute i industrin. Dessa 

instrument förekommer både i digital samt mekaniskt utförande. Fördelar med att de elektro-

niska mätdonen och instrumenten är bland annat högre precision och noggrannhet men fram-

förallt går det fortare att läsa av numeriska värden [4].  

Allt eftersom tekniken utvecklats har avancerade maskinella mätinstrument blivit alltmer po-

pulära ute i industrin, Hexagon är ett exempel på ett svenskt världsledande företag inom om-

rådet (se avsnitt 3.3). Vid val av mätinstrument är det främst tre parametrar som avgör: nog-

grannhet (mätsäkerhet), precision och responshastighet. Noggrannheten avgör hur väl det 

uppmätta värdet stämmer överens med det sanna värdet, precisionen anger hur repeterbar 

själva mätprocessen är (det vill säga om slumpmässiga fel uppkommer under mätning). Med 

respons menas hur snabbt ett resultat kan tas fram. 
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Slumpmässiga fel är något som ofta går att härleda till mätning där en människa utför själva 

mätningen, men ett perfekt mätresultat existerar inte, oavsett om det är utfört av människa 

eller maskin. Man kan ofta tillämpa den matematiskt statistiska normal fördelningen i dessa 

sammanhang där ett väntevärde och en varians avbildar en kurva, se Figur 1.  

 

Figur 1. Illustrerar fyra fall: A, B, C och D med olika avseenden på precision och noggrannhet. Där fall D) gi-

vetvis är bäst av de fyra och A) sämst. 

Koordinatmätmaskin (Coordinate Measuring Machine, CMM) 

I mitten av 1950-talet togs den första två axlade koordinatmätmaskinen fram av ett företag i 

Storbritannien, sedan dess har utvecklingen gått fram och idag ser vi CMM maskiner med 

rörlighet och rotation i x, y och z riktningar med oerhört stor precision och noggrannhet. Se 

Figur 2. 

 
Figur 2. Modern portal CMM från företaget Leitz. 
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Själva uppbyggnaden av en CMM är relativt standardiserad oavsett vilken tillverkare maski-

nen är framställd av. Man delar in maskinerna i två huvudgrupper: portal- eller pelarform, i 

övrigt finns en probe, tre kartesiska axlar, ett mätbord av exempelvis marmor och ett avance-

rat datorsystem med tillhörande mjukvara (CMM software). Exempel på mått en CMM ma-

skin kan mäta: positioner, diametrala mått, vinkelmått, planhet och parallellhet. Just nog-

grannheten och repeterbarheten hos en CMM är dess huvudsakliga fördelar. Tillverkar man 

produkter med flertalet komplexa mått och geometrier (exempelvis pinjong eller kugghjul) 

ökar risken för ”mänskliga fel” och kostnaden för arbetskraft eftersom mätprocessen är 

tidskrävande. Att köpa in en CMM kan ses som en attraktiv lösning på problemet.  

En vanlig strategi hos producerande företag är att plocka ut den först tillverkade produkten ur 

en batch och mäta denna i en CMM. Passerar produkten kontrollen antas resterande produkter 

få identiska mått efter bearbetning. Stickprov när hela batchen är färdig rekommenderas.  

Taktil eller beröringsfrimätning  

Mätning som involverar kontakt, eller beröring (taktil) är fortfarande den absolut vanligaste 

metoden i industrin. Vanligtvis handlar det om mätning av dimensioner eller ytfinheter som 

mäts med en berörande probe varefter resultat kan avläsas. Generellt kan man säga att 

metoden är pålitlig, visar god precison och noggrannhet. Ofta finns det heller ingen annan 

valmöjlighet. Den beröringsfria mätningen har utvecklats enormt under de senaste 

decennierna och fördelarna är påtagliga: materiella skador kan undvikas, avläsningstiden är 

kort och det är möjligt att på ett bättre sätt integrera mätning i produktionslinan samt att 

automatisera mätprocessen. Nackdelarna med tekniken ligger främst i sämre noggrannhet och 

precision samt att utrustningen är känslig för yttre faktorer såsom störande ljus, brus, 

luftfuktighet och vibrationer [5].  
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2.2 Automatisering ur ett mättekniskt perspektiv  

Med automatisering menas att man ersätter en manuell aktivitet utförd av en människa med en 

maskin eller robot som utför samma uppgift. Automatisering härstammar från det grekiska 

ordet auto som betyder själv. Ett automationssystem är ett system av ett antal processer och 

objekt, som har bestämd koppling till varandra. Systemets olika delar är beroende av varandra 

och påverkar varandra, i ett automationssystem med automatiserad mätning ingår ofta maski-

ner, robotar, mätutrustning och någon typ av styrsystem. Det är sällan man finner automatise-

rad mätning om inte produktionen i övrigt är automatiserad [6].  

Genom att kombinera processtyrning med robotar och materialhantering samt mätning kan 

man på ett passande och effektivt sätt erhålla frikoppling av operatörer från maskinutrustning-

en. När personalbehovet minskar kan kapitalutnyttjandet och produktiviteten öka. Att produ-

cera och mäta helt obemannat kräver utöver omfattande ekonomiska satsningar, stort tekniskt 

kunnande om arbetsprocessen, mätplaneringen och processäkerheten. För att erhålla lyckat 

resultat. Men lyckas man, maximeras utnyttjandet av den producerande maskinparken och 

fabriken blir mer lönsam. Man vill uppnå en flexibel verkstad med flexibelt programmerbar 

utrustning och styrsystem för att kunna anpassa fabriken efter nya produkter och svängningar 

i volymen [7]. Vid flexibel produktion ökar kapitalutnyttjandet med en begränsad personalin-

sats. För att automatisering ska kunna implementeras måste produkterna även vara kravspeci-

ficerade utifrån automatiserad produktions- och mätbarhet vilket kräver öppen kommunikat-

ion mellan konstruktion- och produktionssidan på fabriken [8].  

I många fall vill företag öka sin konkurrensförmåga gentemot andra företag och då kan auto-

matisering av produktion och mätning vara metoder för att möjliggöra detta. Det finns åtta 

stycken välkända motiv för att automatisera produktionen. De brukar benämnas som ”de åtta 

drivarna” eftersom effekten inte alltid kommer av sig själv utan indirekt: 

Kostnadsminskning per enhet 

Genom att minska lönekostnaderna minskar kostnaden per producerad enhet – även om kost-

naderna för utrustning kan öka.   

Ökad drifttid per dygn 

En ökad produktion och mätning per tidsenhet möjliggör fler producerade produkter och 

större ordertagningsförmåga.  

Förkortad ställtid ger ökad möjlighet till mindre partier 

Omställningar är standardiserade i en automatisk anläggning och omställningen går fortare än 

om det hade skett manuellt. Med en kortare omställningstid finns det möjlighet till flera olika 

produkttyper i arbete, öka leveransförmågan och minska partistorlekarna.  

Personalbrist 

Om ett företag upplever att det är brist på kvalificerad personal kan det leda till att företag får 

leverensproblem. Automatisering eller outsourcing kan då vara av intresse. Fördelar med 

automatisering gentemot outsourcing är att man håller kunskap och produktion ”inom fabri-

ken” och man förlitar sig inte på underleverantörer i samma utsträckning.  
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Arbetsmiljö 

Genom att undvika monotona och olämpliga arbetsuppgifter kan personalomsättningen mins-

kas. Manuell mätning med handburen mätutrustning är ofta monoton och kan leda till förslit-

ningsskador, vilket då kan utvikas vid en automatisering.  

Jämnare kvalitet 

Om mätning utförs med hjälp av automatiserad utrustning kan fluktuationer minska i mätdata 

och kvalitéten på produkterna säkerställas. Främst eftersom en automatiserad mätcykel är 

fullständigt repeterbar och data inte varierar på samma sätt som om olika operatörer mäter.   

Produktutveckling 

Vid automatisering generellt krävs speciell produktutformning och detaljkonstruktion, detta 

kräver kunskap om produktutveckling. Det är svårt att producera och mäta en komplicerad 

detalj därför strävar man efter en produkt med simpel geometri och så få detaljer som möjligt.  

Teknikkunnande 

För att bibehålla långsiktig konkurrenskraftig produktionsutveckling krävs det att företaget 

inhämtar ny kunskap. Ett bra sätt att göra detta på är att implementera ny teknik, såsom att 

automatisera produktions- och mätprocesser [9]. 

Vid noggrann kontrollmätning krävs specialiserad personal och ofta stor tidsåtgång. Det tar 

tid att kontrollera både produkterna och verktygen för att kunna säkerställa kvalitativ produkt-

ion. Genom att automatisera dessa mätprocesser kan man minska tidsåtgången verktygen och 

produkterna inte är värdeskapande, vilket leder till högre produktivitet och produktkvalitet.  

När en anställds mättekniska uppgift ersätts av en robot, utför roboten denna uppgift repeter-

bart och variationen minimeras. En automatiserad mätning möjliggör säkrare mätdata och 

säkerställer kvalitén på produkten [10] [11].  

Mätningen kan utföras optiskt och taktilt. Processen kan antingen automatiseras med hjälp av 

en robot som med ett optiskt mätdon utför mätningen eller så placerar roboten en komponent i 

en mätmaskin. Mätmaskinen kan använda optisk- eller taktil mätning beroende på komponen-

tens kravspecifikation [4]. 
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3 Empiriskt underlag 

Totalt har fyra intervjuer genomförts varav två är med säljande företag och två med inkö-

pande företag (med avseende på mätutrustning). Tre av dessa besök kombinerades med stu-

diebesök där vi fick möjlighet att fysiskt se integrerad mätutrustning och hur operatörer arbe-

tade med mätning. 

Första intervjun och även första studiebesöket utfördes hos företaget System 3R i Vällingby 

lett av produktionschef Thomas Karlsson. System 3R är inköpare av mätutrustning och man 

producerar främst fixturer för att med hög precision bestämma placeringen av ett arbetsstycke. 

System 3R erbjuder även automatiserade lösningar till verkstadsindustrin. 

Intervju nummer två genomfördes med Peter Ekberg, forskare och doktor på KTH. Peter är 

även deltidsanställd på Micronic Mydata som tillverkar mönsterritare och är expert på optisk 

mätteknik.  

Tredje intervjun och även andra studiebesöket gjordes hos Hexagon Metrology i Eskilstuna. 

Hexagon är världsledande inom mätteknisk utrustning och man erbjuder både traditionell- och 

automatiserad mätutrustning. 

Intervju nummer fyra och studiebesök nummer tre gjordes tillsammans med Sandvik Coro-

mant i Gimo. Sandvik Coromant är världsledande inom skärande bearbetning och tillverkar 

skärverktygshållare samt skär till företag i hela världen. De är inköpare av mätutrustning och 

på senare dagar även automatiserad sådan. 

I det här avsnittet finns respektive intervju sammanfattad och anteckningar från intervjutill-

fällena samt en komplett textad intervju återfinns som bilagor. Samtliga intervjuer finns även 

inspelade på ljudfiler (cirka en timme styck).  
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3.1  Intervju med Thomas Karlsson, System 3R 

Enligt Thomas Karlsson, produktionschef på System 3R finns det tre faktorer som är avgö-

rande till varför man inte automatiserar mätning av kvalité: stora krav på noggrannhet, små 

volymer och komplexa geometrier. Man har nyligen misslyckats med att fullt automatisera en 

mätprocess ute på produktionslinan, det föll på samtliga av de tre faktorerna och man lycka-

des inte få lönsamhet i det: 

1. Noggrannheterna på många av System 3Rs produkter är nere på två till tre mikrometer 

och måste mätas i en koordinatmätmaskin (modell större) placerad i ett tempererat 

mätrum. En operatör matar mätmaskinen med produkter i partier om sex stycken och 

mätmaskinen slutför och påbörjar själv mätningen. Man skulle kunna tänka sig att er-

sätta den mänskliga matningen med en robot i framtiden för att uppnå en semi-

automatiserad lösning.   

2. System 3Rs tillverkningsvolymer varierar kraftig och nästan all produktion sker mot 

order där storleken på orderna kan vara allt från enstycksproduktion till tusentals pro-

dukter (en normalorder är på cirka tio produkter). Små och kundspecifika order talar 

emot automatisering. 

3. System 3Rs produkter har en komplicerad geometri med snäva toleranser (speciellt 

fixturerna) vilket medför att vissa mått är svårmätta. Att automatisera en komplicerad 

mätprocess har visat sig ”kosta mer än vad det smakat”.  

Enligt Thomas kommer man i framtiden röra sig mot optisk mätning i större utsträckning. 

Minskad mättid och 3D-genererade bilder lockar. Dock begränsas man av noggrannheten som 

är sämre i optisk mätutrustning. 

System 3R tillverkar själva ingen mätutrustning, men de tillverkar fixturer som i sin tur an-

vänds för att positionera arbetsdetaljer, vilket bidrar till en mer precis tillverkning, se Figur 3. 

Vidare erbjuder System 3R en helt färdig automationslösning som består av robotar och fixtu-

rer (dock ej till mätning utan till bearbetande maskiner) se Figur 4. De erbjuder även olika 

mjukvaru- och IT-lösningar. System 3R erbjuder sina kunder att implementera dessa produk-

ter i tre olika steg. Där det första steget är att man köper in fixturer och sedan deras automat-

ionslösning och till sist de olika mjukvaru- och IT-lösningarna som erbjuds.  

 

Figur 3. Fixtur från System 3R. 
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För att säkerställa kvaliteten på produkterna man tillverkar krävs det mycket mätning och det 

är viktigt att man utför rätt mätning. Att man från konstuktörens sida vägleder produktionen i 

vilka mått som är viktiga och har betydelse. Mätningen kan bli mer resurseffektiv om rätt mått 

mäts och på korrekt vis. Det måste finnas fler specifikationer gällande hur mätningen ska gå 

till enligt Thomas. I dagsläget följer man: ”mät enligt ritning” vilket har visat sig vara bris-

tande. Det är även viktigt att det redan från underleverantörsnivå bifogas mätprotokoll, speci-

ellt eftersom System3R har så snäva toleranser, här har man haft en del problem [Se bilaga 1]. 

 

 

Figur 4. Automationslösning System 3R. 



13 

 

3.2 Intervju med Peter Ekberg, KTH 

Peter Ekberg, forskare och doktor är nyligen anställd vid mätteknik och optik på institutionen 

för industriell produktion vid KTH. Innan anställningen vid KTH har Peter jobbat på företaget 

Micronic Mydata i 28 år där han fortfarande har en deltidsanställning. Han är expert inom 

ämnena metrologi, optisk mätning och bildbehandling.  

Den stora trenden inom industrin de senaste decennierna (och även idag) har varit Lean Pro-

duction – hur man på ett optimalt sätt bedriver resurseffektiv produktion. Filosofin kommer 

ursprungligen från Japan och innefattar en rad olika tankesätt och begrepp för att maximera 

företagets värdeskapande tid. Peter hävdar att många företag har sett och även ser mättekni-

ken som något ”icke-värdeskapande” och betungande. Allt man får är datablad och irriterade 

operatörer.   

Enligt Peter kommer nästa trend i större utsträckning att handla om kvalitetsorienterad pro-

duktion, morgondagens företag kommer att konkurrera med kvalité (exempelvis produktens 

livslängd, material och känsla). Om företagets produkter inte kan diversifiera sig och påvisa 

bra kvalité kommer företag att försvinna från marknaden. För att kunna möta morgondagens 

behov kommer nya krav att ställas på mättekniken, hur ska utmärkt kvalité garanteras om 

denna inte är mätbar?  

Ett företag som vill mäta In-line, det vill säga samtliga produkter, och samtidigt har stora vo-

lymer med kort genomloppscykel kan frestas av tanken att fullständigt automatisera mätning-

en av kvalité. Även om detta är möjligt, om än kostsamt, så är det fortfarande en högst kon-

troversiell fråga. Arbetarfack och andra organisationer är generellt negativt inställda till auto-

matisering inom industrin eftersom det innebär att en anställds uppgift ersätts av en robot och 

denna person riskerar att förlora jobbet.  

Peter Ekberg handleder även en exjobbare som håller på att ta fram en automatiserad lösning 

för mätning av kvalité på Scanias ena motorblock-line. Exjobbaren utvecklar ett bildbehand-

lingsprogram som med vanlig kamera ska kunna garantera en viss operations kvalité och sä-

kerhet. Att köpa en kamera med godtagbar upplösning är idag billig och bildbehandlingspro-

gram kommer bli billigare, tror Peter, som är övertygad om att en sådan här optisk lösning 

garanterat kommer bli vanligare i framtiden. Fördelarna med beröringsfri mätning är påtag-

liga, se avsnitt 2.1, men Peter lyfter även fram ett par nackdelar: främst är det svårt att få rätt 

belysning. Olika material och ytor reflekterar ljus på olika sätt och detta vållar till problem 

under bildhanteringen. Brus från elektroniska komponenter, skuggor och ljus ställer även till 

med problem. Sedan efterfrågas det bättre noggrannet ute i industrin, under mikrometernivå, 

som i dagsläget inte erbjuds (detta ligger dock utanför det här arbetets ramar).  

Förutom att morgondagens produkter måste erbjuda högre kvalité sker även ett skifte i termer 

av materialval. Man har redan kunnat se en trend som rör sig mot användande av kolfiber och 

andra lättviktsmaterial i flygindustrin och härnäst kommer bilindustrin. En så enkel operation 

som borrning, kan i en kolfiberkomponent ställa till med stora problem – exempelvis bildas 

små sprickor som kan vara svåra att upptäcka. Detta i kombination med ökat kvalitetsfokus 

kommer onekligen bidra till att mätteknik kommer vara ett växande och spännande ämne, inte 

bara idag utan även i framtiden.   
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Peter berättar även om generella problem inom det mättekniska området. Vissa företag möter 

en annan typ av problem där man hämtar in för mycket mätdata, data som är överflödig och 

inte tillför värde. Detta löses främst genom att utöka kommunikationen hos det producerande 

företaget, konstruktions- och produktionsenheterna ska inte arbeta isolerat från varandra utan 

snarare tvärfunktionellt. Något som vi är duktiga på i Sverige men i andra mer hierarkiska 

industriländer såsom Japan och Tyskland har problem med [se bilaga 2]. 
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3.3 Intervju med Magnus Lindblom, Hexagon Metrology 

Automatisering enlig Hexagon Metrology innebär en fullt integrerad lösning utan att operatö-

rer inblandas. I huvudsak är det komponenten i fråga som avgör huruvida man ska använda 

taktil eller beröringsfri mätning. I dagsläget säger man att om man kan använda taktil mätning 

– då gör man det. Nackdelarna med beröringsfri mätning är främst: sämre noggrannhet, yttre 

faktorer inverkar i stor utsträckning (ljusreflektioner, smuts på komponenterna). Fördelarna är 

att man kan ta in mer data på kortare tid och en fullständig 3D modell kan genereras. Vilket 

speciellt är bra vid mätning av plåtdetaljer till exempelvis bilindustrin. Relevanta mått och 

data kan presenteras på ett interaktivt och tydligt sätt. Oavsett om valet faller på taktil- eller 

optisk mätning så finns det möjligheter att automatisera mätprocessen. 

I huvudsak erbjuder Hexagon Metrology fyra olika lösningar inom automatiserad mätning av 

kvalité: 

1. Specialanpassade mätfixturer direkt i anslutning till bearbetningsmaskinen, se Figur 5. 

En snabb, robust och noggrann metod (respons på ungefär tio sekunder och mikrome-

tertoleranser). Mätmetoden ställer inga speciella krav på mjukvaruhanteringen. En vä-

sentlig nackdel är att varje mätstation blir produktspecifik och således kostsam om 

man har en stor produktflora. Exempel på en mätbar komponent: olika typer av axlar 

som tar lång tid att mäta i mätmaskin (flera minuter) medan en mätfixtur klarar det på 

ett par sekunder. En kund Hexagon jobbade fram en lösning åt tillverkade axlar till bil-

industrin (cirka 140 000 axlar per år i sex olika varianter) mätstationen placerades i 

anslutning till produktionen och matades av en robot. 

 

 

Figur 5. Skräddarsydd mätfixtur från PV-Systems. 
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2. En robot betjänar en taktil eller optisk koordinatmätmaskin och mätdata återkopplas 

iterativt till produktion. Ett exempel på en komplett lösning Hexagon levererade åt ett 

företag inom skärande bearbetning: en cell byggdes upp med koordinatmätmaskin po-

sitionerad i anslutning till bearbetningsmaskinen och mätresultaten återkopplas till be-

arbetningsprocessen. Företaget i fråga har höga krav på noggrannhet, volymerna är re-

lativt stora och geometrierna komplexa. Lösningen medförde ett jämnare flöde, mindre 

personalinsats och bättre kvalité. 

 

3. En robot som är utrustad med ett mätdon och som automatiseras med en så kallad La-

sertracker, se Figur 6. Roboten styrs av en laserstråle och sveper över ytor som sedan 

genererar en virtuellt mätbar yta. Hexagon har en kund i Danmark inom säkerhetsin-

dustrin som är intresserad av automatisera sin mätning. Främst för att höja kvalitén 

men även i det långa loppet lönsamheten. De upplever idag fluktuationer i mätningsre-

sultatet på grund av att resultatet varierar beroende på vem som mätt. Lasertracker-

tekniken positionerar roboten genom att en laserstråle skickas från en station till robo-

ten, som via en prisma reflekterar tillbaka strålen. Den mest sofistikerade utrustningen 

kan nå upp till tio mikrometer på cirka 80 meters avstånd. Den största nackdelen här är 

det så kallade upptagningsområdet som Lasertracken har. Om ett objekt eller en vägg 

bryter laserstrålen så förloras positioneringen och utrustningen måste kalibreras om på 

nytt. Fabriker är ofta trånga och stora ytor med fri sikt sällsynta, vilket gör att det här 

alternativet inte är av intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. CAD-modell av en robot utrustad med ett mätdon som styrs med en Lasertracker. 
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4. Hexagons 360-SIM system (se Figur 7) med ljussatt stereokamerateknik integrerat i en 

produktionslina. För närvarande bedrivs ett pilotprojekt i Spanien tillsammans med 

biltillverkaren SEAT som ett stort F&U (forskning och utveckling) projekt. Nog-

grannhet på tiondels millimeter efterfrågades och uppnås med den här utrustningen. 

Det ger en fullständigare mätning än tidigare då 3D bilder genereras genom tre kame-

ror och en projektor. Sedan jämförs den genererade 3D-modellen med en ”perfekt” 

CAD-modell. Den här typen av bildgenerering och hantering ställer stora krav på da-

torhanteringen. Det gäller att endast ta med data som är relevant för tillverkningen, 

annars kraschar systemen [se bilaga 3]. 

  

Figur 7. SIMS 360, Hexagon Metrology In-line automatiserad optisk mätning 
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3.4 Intervju med Amalia Mattsson, Sandvik Coromant  

Amalia är en maskingenjör från Uppsala Universitet, hon började som mättekniker på Sand-

vik Coromant i Gimo 2007. Amalia kom till den del av fabriken som tillverkar verktygshål-

larna (kallat mjuka sidan). År 2012 bytte hon från mjuka sidan till den så kallade hårda sidan 

där skäreggarna tillverkas. Enligt Amalia hade man kommit väldigt långt, rent mättekniskt, på 

den mjuka sidan och större utmaningar fanns på den hårda sidan.  

Enligt Amalia är kommunikationen mellan produktion och konstruktion avgörande om man 

ska bedriva bra mätning. Eftersom konstruktionssidan inte alltid är bekant med hur produkt-

ionen verkligen går till kan orimliga toleranser och mått sättas vilket ställer till vid produkt-

ionen och i synnerhet mätningen. Amalia lägger stor tyngd vid hur viktigt det är med mätpla-

nering. Det vill säga att väsentliga mått har märkts ut under konstruktionen och att rätt mått 

mäts i produktionen. Ju längre en produkt har färdats i förädlingskedjan genom fabriken, ju 

mer är den värd och därför är det viktigt att separera felaktiga detaljer tidigt i värdekedjan. 

Det är också avgörande att mäta vid rätt tidpunkt under förädlingen. Det vill säga så att en 

detalj inte mäts innan en process ombearbetar och förändrar detaljens mått. Beroende på vil-

ken produkt som tillverkas sker allkontroll eller kontroll av ett visst antal om processen är 

statistiskt säkerställd. Mätningen kostar pengar och det är därför ineffektivt och kostsamt att 

mäta onödiga mått. Amalia tycker man ska ställa sig frågan ”var tillverkar man produktens 

egenskaper?” kan man besvara den frågan ska man satsa på att mäta extra noga vid dessa pro-

cesser.  

Efter pressning av skär på den hårda sidan av fabriken, finns en automatiserad mätutrustning 

som använder en optisk mätmaskin och en robot som snabbt laddar en mätmaskin. Vid en 

operation som slipning sker mätningen iterativt i processen. Amalia tror att det finns utrymme 

att automatisera mätning vid en ”snabb” process såsom planslipning eftersom produktomsätt-

ningen är stor. Den främsta faktorn som påverkar om det är möjligt och hållbart att automati-

sera en mätning på Sandvik Coromant är hur stora volymer som ska mätas. 

Om mätningen sker med hjälp av en mätmaskin är steget mot en automatiserad lösning inte så 

stort, om volymerna är tillräckligt stora. Mäter man fortfarande med manuellt, vilket man till 

viss del gör, så är steget till en automatiserad lösning större. 

På den mjuka sidan av fabriken har man kommit längre rent mättekniskt. Exempelvis har man 

här en mätcell som är uppbyggd av en ABB robot som förser två koordinatmätmaskiner med 

komponenter dock måste fortfarande en operatör mata cellen med detaljer på paletter. Mätcel-

len finns i dagsläget i den del av fabriken som tillverkar borrar och satsningen har varit lyck-

ad. Eventuellt kan man komma att implementera liknande lösningar på resterande delar av 

fabriken i framtiden.  

En stor bromsande faktor som genomsyrar organisationen är att mättekniken inte är en priori-

teringsfråga i styrelsen. Det sker inga stora satsningar på mätning av kvalité, det stora fokus-

områdena är nya produkter, ökad effektivitet och lönsamhet. Mätutrustning är dyrt och tillför 

till synes inget värde i produktionen anser man, något som Amalia tycker borde förändras. 

Exempelvis har man på den hårda sidan ännu inte uppnått den mättekniska visionen som sat-

tes 2006. Den mjuka sidan har gjort det sedan en tid tillbaka och arbetar nu mot nya mål.  
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I framtiden tror Amalia att man vill kombinera taktil och optisk mätning i sin utrustning för 

att plocka det bästa från de olika metoderna. Hon efterfrågar också ökad programmerbarhet 

(en standard bland alla leverantörer) mjukvaran ska vara lätt att programmera. Amalia tycker 

generellt att det är för stort fokus på hårdvaran, större framsteg kan förmodligen göras inom 

mätteknisk mjukvara. I framtiden tror hon även att man kan förutspå sitt mätresultat genom att 

simulera och mäta en deformerad CAD-modell och jämföra med en perfekt modell. På så sätt 

kan man ta fram nya, effektivare metoder redan i datorn [se bilaga 4].  
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4 Resultat och slutsatser 

Utifrån den teoretiska och empiriska studie som genomförts kan följande slutsatser dras. Utö-

ver de åtta drivarna som finns presenterade i kapitel 2.2 finns det följande incitament som ta-

lar för en automatisering mätning av kvalité: 

 

 Ökad ekonomisk lönsamhet om volymerna tillåter det.  

 Noggrannare och jämnare mätresultat när den mänskliga faktorn försvinner och repe-

terbarheten blir nästintill perfekt. 

 Stora möjligheter att integrera automatiserad mätning i produktionen och iterativt åter-

koppla och kompensera direkt i bearbetningen. På så sätt kan man säkerställa kvalitén 

under tillverkningen, minska kassationerna och få ett jämnare produktionsflöde. 

 

För att fatta ett rationellt beslut om huruvida man ska automatisera mätning av kvalité eller 

inte avgör i huvudsak tre parametrar. Faktorerna har återkommit i respektive intervju, fast 

under olika former. Vi väljer att sammanfatta det i enlighet med Thomas Karlsson på System 

3R. Parametrarna är som följer:  

 

1. Tillräckligt stora produktionsvolymer 

2. Geometrins komplexitet (innefattar även svårhanterliga och känsliga produk-

ter)  

3. Noggrannhet- och toleranskrav i mätningen 

 

Anledningen till varför inte all mätning är automatiserad beror i stor utsträckning på att 

ovanstående tre faktorer inte är uppfyllda. Att implementera en automatiserad lösning är en 

stor investeringskostnad som är svår att knyta till den direkta ekonomiska vinningen i många 

fall. Hos etablerade företag förekommer det också en viss konservatism att införa mer och 

effektivare mätning då det finns en rädsla att man kommer hitta defekta produkter som behö-

ver kasseras. Resultatet blir att företaget investerat i en dyr mätutrustning och kostnaden ökar 

till följd av ökade kassaktioner.  

Underfrågorna till frågeställningen (återfinns i kapitel 1.3) besvaras nedan, återigen har teori 

och empiri analyserats och självständiga slutsatser dragits:  

 
1. När ska ett företag automatisera mätningen av kvalité på sina produkter och när 

är det inte lämpligt? 

Det är i högsta grad från fall till fall men ett antal generella slutsatser har dragits. Till 

och börja med så tenderar snäva toleranser och väldigt noggranna mätningar 

(<5mikrometer) vara tidskrävande. Mätdetaljen bör vara tempererad och placerad i 

skyddad miljö för att få bra resultat, en automatiserad lösning här har visat sig vara 

olönsam (exempelvis System3R misslyckades). 

 

Vidare krävs det vanligtvis tillräckligt stora volymer och simpel geometri. Ett företag 

som tillverkar enkla produkter i stor volym (>100 000 årligen) kan med fördel placera 

en mätfixtur i produktionslinan som återkopplar och korrigerar bearbetningen iterativt. 

Detta kan resultera i jämnare produktionsflöde, högre kvalitet och bättre lönsamhet. 
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Inom säkerhetsindustrin, som är ett undantag för volymfaktorn, värderas på motsva-

rande sätt kvalitetsfaktorn. En mätteknisk automatisering med antingen taktil eller op-

tisk utrustning kan då vara intressant eftersom mätningens repeterbarhet och resultat 

förbättras. Exempelvis flyg-, tåg- och den medicintekniska industrin har börjat imple-

mentera sådana lösningar med lyckade resultat. 

 

Slutsats: konkurrerar man med enklare produkter, har höga volymer och finansiella re-

surser bör man automatisera kvalitetsmätningen. Har man komplexa produkter, snäva 

toleranser och små volymer bör man hålla fast vid manuell mätning i tempererade 

mätrum. Konkurrerar man med kvalité inom säkerhetsapplikationer och har tillräckligt 

med kapital, bör man automatisera mätningen om man upplever variationer i mätdata 

och bristande kvalité trots att bearbetningsprocesserna är säkerställda.  

 

2. Risker med att automatisera mätningen av kvalité? 

När man talar om automatiserad mätning i produktion som återkopplar och korrigerar 

tillverkningen finns det två väsentliga nackdelar, nämligen:  

i. Under (och även efter) bearbetning blir komponenten varm (detaljen expan-

derar), mätdonet kan kompensera för detta men materialutvidgning sker inte 

jämt över detaljen. Exempelvis kan detaljen ha tunnare delar och håligheter 

som utvidgas mer än andra delar. Detta kan medföra att mätdata blir felaktig 

om kunden har snäva toleranser. 

ii. Vibrationer i marken och även i luften (beroende på noggrannhet) som upp-

står i en verkstadsmiljö. 

 

3. Hur ser framtiden ut för automatiserad mätning och hur ser trenderna ut? 

Kommer det bli mer utbrett i produktionen? 

Allteftersom framtida lättviktmaterial penetrerar tillverkningsindustrin (material 

såsom kolfiber) uppstår problem med att de är ”matta material” (reflekterar lite ljus) 

och optisk mätning har visat sig vara svårt att applicera på sådana material. Datorto-

mografi (datoriserad röntgen) är något som kan komma att appliceras i större utsträck-

ning i framtiden när man vill upptäcka och mäta sprickor i exempelvis kolfibermateri-

al. Tekniken används redan inom flygindustrin men är svår att automatisera på grund 

av små volymer och lång mättid. Det är ett spännande område och i framtiden, om pri-

serna pressas och utrustningen blir snabbare, kan en automatisering komma att bli 

möjlig.  

Generellt tror vi att automatiserad mätning av kvalité kommer att bli mer utbrett i in-

dustrin. Företagen vi besökt är positivt inställda till tekniken och om ekonomiskt ut-

rymme ges kan en framtida automatisering vara tänkbar. Vi tror även att fokus på kva-

lité kommer att öka i framtiden och då kommer nya krav ställas på mättekniken samti-

digt som man förändrar mentaliteten gällande mätning.  
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4.1 Rekommendationer 

Utifrån våra slutsatser har vi kommit fram till följande rekommendationer (starkt kopplade till 

empirin) till företag som överväger en eventuell automatisering av mättekniken: 

 All mätning (speciellt automatiserad sådan) bör kombineras med en välutvecklad mät-

planering. Det vill säga, det är viktigt att mäta och säkerhetsställa relevanta ”vär-

deskapande mått”. Exempelvis en sportbil ska enligt kravspecifikation göra 300 km/h, 

vilka krav och toleranser på vilka detaljer och komponenter möjliggör den egenskap-

en? Det är en lång och komplicerad kedja av kravnedbrytning som tillslut resulterar i 

toleranser som är relevant för en viss produkt och process. I vissa fall skiljer det sig 

mycket mellan slutkraven på produkten och de interna toleranserna. Vid slutkontrollen 

är mätningen sällan automatiserad utan det ger ofta mervärde att automatisera mät-

ningen i bearbetningsprocessen, man strävar efter att ha så pass säkra processer att en 

allkontroll i slutet inte är nödvändig. Man vill mäta tidigt i bearbetningsprocessen så 

att en eventuell felaktig produkt kan kasseras eller ombearbetas innan den når slutkon-

trollen, eftersom att det är i slutet av förädlingskedjan som produkten är som dyrast.  

 Om mätning sker optiskt och en virtuell 3D modell genereras uppstår en ny typ av 

problematik, hur ska den oerhörda mängden data hanteras? Mjukvaruutvecklingen är 

central och något mättekniska företag bör jobba mycket med. Själva kameratekniken 

är inte banbrytande. Men att leverera det beslutsunderlag som kunden är ute efter är 

svårt och det är här som exempelvis företaget Hexagon Metrologys kärnkompetens 

finns. Baserat på empirin kan vi dra slutsatsen att företagen generellt sätt ser positivt 

på bildgenererande mätning. För att möjliggöra detta i framtiden behövs mer resurser 

läggas på mjukvaruutveckling. Något både Amalia från Sandvik Coromant och Mag-

nus på Hexagon Metrology håller med om.  

 Vi tror att man skulle kunna utöka optisk bildgenererande mätning med en värmeka-

mera och utveckla algoritmer som bestämmer om och hur mycket man ska kompen-

sera mätresultatet med (för att råda bot på risken i underfråga 2. i). Förmodligen ställer 

det ännu högre krav (på den redan ansträngda) mjukvaruhanteringen.  

 Utveckla mätmaskiner som kombinerar taktil och optisk mätning för att få bra nog-

grannhet och precision i alla koordinataxlar. Tillexempel kan man utnyttja den taktila 

mätningens noggrannhet i z-led (där optisk utrustning är speciellt svag för yttre fak-

torer) och den optiska mätningens noggrannhet och snabbhet i x- och y-led.  

 Generellt är verkstadsindustrin konservativ och det tar lång tid att anamma ny teknik. 

Man värdesätter funktion, applicerar gärna en känd lösning (behöver inte vara effek-

tiv) som garanterar resultat. Hexagon Metrology till exempel upplever att kunderna är 

”rädda” för den nya tekniken. Mätmaskiner genererar inga ”metallspånor” och det är 

svårt att påvisa ekonomiskt resultat till följd av en investering. I framtiden tror vi på 

ökat kvalitetsfokus från marknaden vilket i sin tur borde öka satsningen på kvalitets-

mätningen i produktionen. Vi tycker att man bör förändra bilden av kvalitetsmätning – 

från att vara ett nödvändigt ont till något konkurrenskraftigt och värdeskapande, detta 

kräver att företagsledningen vågar satsa mer på mättekniken.  
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 Ofta är det en kontroversiell fråga att automatisera en process, oavsett om det gäller 

produktion, montering eller mätning. Det är mänskliga arbetsuppgifter som hotas och 

personal kan behöva sägas upp vilket får facken att ryta till. Vi väljer dock att se det ur 

ett annat perspektiv, om ny och avancerad teknik införs hos företag så kommer företa-

get att behöva höja sin kompetensnivå. Det gör man genom att utbilda folk. Så även 

om simplare arbetsuppgifter försvinner kommer nya mer utmanande och givande jobb 

att adderas till företag som anammar ny teknik. Detta hävdar vi i synnerhet gäller för 

automatiserade arbetsuppgifter. Exempelvis: jämför hur stor andel av befolkningen 

som jobbade i jordbruket på 1800-talet i Sverige och hur många som gör det nu? Ar-

betsuppgifter moderniseras och byts ut, vare sig facken vill det eller inte.  
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5 Diskussion 

Resultat som erhållits är baserat på vetenskaplig teori och empiri från olika tillförlitliga tek-

niska källor respektive intervjuer med kvalificerade, erfarna personer inom området mätteknik 

och automatisering. Resultatet kan därför anses vara realistiskt och trovärdigt. 

Eftersom empiri har införskaffats från fyra stycken olika intervjuer finns det givetvis en viss 

osäkerhet i vårt resultat, olika personer ”tycker” olika. Men vi anser teorin och empirin 

stämma bra överens och vidare kan resultatet tolkas som trovärdigt. Eftersom det här kandida-

texamensarbetet inte har en helt konkret teoretisk frågeställning har det funnits rum för olika 

tolkningar och perspektiv från de personer vi har intervjuat och från oss själva.  

Syftet med rapporten är uppfyllt, en skriftlig teknisk rapport har sammanställts och en muntlig 

presentation kommer genomföras. Vi tycker själva att frågeställningen har besvarats i så stor 

utsträckning som är möjlig och att vi fått fram relevanta resultat. 

Vi har utöver den tekniska biten vunnit många nya erfarenheter. Främst att man måste vara 

ute i god tid för att kunna få kontakt med företag och att strukturera arbetet. Det har varit nyt-

tig träning inför större framtida projekt. 

Vi har lagt stor möda på att jobba kontinuerligt och under arbetsgången har vi fått bra respons 

både från extern opponering och av handledaren. Vi är nöjda med vår insats och tycker att 

arbetet har varit mycket lärorikt och givande, både rent tekniskt men även sett ur en profess-

ionell synvinkel. 

Förbättringspotential finns bland annat i att ta kontakt och boka in intervjuer med företag 

ännu tidigare för att utöka antalet intervjuer och på så sätt få fler synvinklar på vår frågeställ-

ning. Teorin som vi inhämtat är relevant men vi har inte sökt igenom alla databaser och regis-

ter som finns och har därför med stor sannolikhet utlämnat relevant teori. Då området vi be-

handlat är relativt nytt så saknas det relevant teori, vilket har varit en anledning till att vårt 

resultat och våra slutsatser i stor utsträckning är baserat på vår empiri. 

Om vi skulle fortsätta att arbeta med detta projekt hade vi försökt att utveckla en beslutsmo-

dell för huruvida det är lämpligt för ett företag att automatisera sin mätning av kvalité och 

göra en fallstudie för att försöka kvantifiera och säkerställa våra redan dragna slutsatser. 
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Bilagor 

1. Intervju med Thomas Karlsson System 3R, 18/3-14 

Diskussionspunkter inför möte med Thomas Karlsson, System 3R 

Frågeställning: 

”Inom skärande bearbetning hos producerande företag krävs mätning av kvalité för att 

säkerställa produkternas funktion och kvalité. Vilka incitament finns för att automatisera 

denna process och vilka faktorer är avgörande? Varför är inte all mätning automatiserad?” 

Frågor: 

 Varför är inte mättekniken inom er produktion automatiserad? Komplicerade 

geometrier, små volymer eller noggrannhet på mikronivå? 

 

 Hur underlättar eller förbättrar System 3Rs produktsortiment kundernas produktion? 

 

 Hur går det att kombinera era automatiserade lösningar med automatiserad mätteknik? 

Är det något ni erbjuder eller på sikt vill erbjuda?  

 

 Hur kontrollmäter ni kvalitén era produkter levererar? 

 

 Vad tror du vi kommer se för trender i framtiden gällande resurseffektivisering inom 

produktion och automatisering? 
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Textad intervju 

Thomas: Man kan fråga sig den enkla frågan, varför om man nu gör den här formen varför 

försvinner inte… okej att det försvinner bearbetat material här, men om du då gnistar som då 

avverkar lite, pillar bort några atomer. Men varför försvinner inte lika många därifrån? Varför 

får du all avverkning i den delen och inte i den delen? Det är ju en bra fråga. Om man ska ge 

ett populistiskt svar på det hela, för att få en elektrisk urladdning så måste den positiva delen 

gå i en riktning och den negativa delen i en annan riktning och då ser man till genom att ha en 

pulserande generator att de positiva går i den riktningen och där slår det i stort sett atomkärnor 

bort(protoner) och i den andra riktningen går elektronerna som i princip inte slår loss 

någonting och de bara försvinner. För att få ett bra ledande material som i sin tur har de 

egenskaper man behöver så är koppar och grafit. 

Filip: Koppar och grafit. 

Thomas: Två väldigt enkla material däremot är de helt olika vad gäller… 

Filip: Strukturer. 

Thomas: Och vad det gäller i produktion, grafit är ett förskräckligt material ur 

smutshänseende… 

Gustaf: Damm och sådana där grejer. 

Thomas: Damm och pulver som kommer in i alla tätningar överallt. Och den här är ju känslig 

för slag och så, du kan ju lätt bryta av en liten bit.  

Gustaf: Sprött. 

Thomas: Medan koppar är hållbart och andra sidan ger det inge damm och så och sen kan du 

ju bearbeta som att skära i smör. Du har inga skärkrafter alls och kan göra små fina hål. Du 

kan i princip göra vad som helst, så grafit är bra på det sättet. Det är gnistning det. 2/3 av alla 

våra kunder, inte riktigt men nästan, handlar om verktygsmakare på olika sätt. Våra kunder 

använder våra produkter för att tillverka plastverktyg men det är inte dem som i sin tur gjuter 

plasten och det är inte heller dom som i sin tur gör konsumentprodukten. Verktygsmakaren är 

dom som gör själva platsverktygen och det är ett eget skrå, en egen nisch som är väldigt 

nischa på att göra bra verktyg, med rätt släppningar med rätt funktion. 

Gustaf: Men är det dom här fixturerna som är eran största produkt… 

Thomas: Ja, och sen finns det i 6-8 olika familjer som egentligen har olika egenskaper och en 

del, handlar det om storlek, det här är den minsta familjen…  

Gustaf: Vad är en typisk produkt man kan använda det där till då? 
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Thomas: Det här, det är till återigen att göra en elektrod för att i sin tur… eller ett rått ämne, 

så att det här kan du sen fräs ut vad du vill i för att sen använda för sänkgnistning. Men det 

minsta systemet är den här storleken och det största systemet har en fyrkant på 320. Det är 

dels en fråga om storlek och sen är det också frågan om vilken miljö ska de här produkterna 

användas i, en är ju i mer rostfritt för att vara i en korrosivmiljö med vattenmiljö och en del är 

ju då gjort i höglegerat vanligt stål vilket gör att de rostar i vanligt vatten men de ska inte vara 

i vanligt vatten så att så där att det blir olika produktfamiljer som i stort sätt bygger upp 600 

olika produkter som är sådana här typer av produkter. Det är det största och till det har vi 

automationslösningar som egentligen är mot palettiserad automation, vi automatiserar inte 

annat än när man använder sådan här för att växla in och ut. 

Gustaf: Det är lite vårt område, automatisering. 

Thomas: Man greppar ju inte. Vi är ingen konkurrent till Fanuk eller ABB, men en formrobot 

kan du givetvis växla våra, det är bara greppa på dom, men vi kan inte greppa på ibland en 

bilplåt och ibland på en godispralin och ibland på… Vi greppar egentligen bara våra egna 

produkter, vår automation är enbart palettiserad automation, det är vår nisch vad gäller 

automation.  

Gustaf: Med palettiserad menas med att det bara är era paletter. Läste på eran hemsida och 

där stod typ att om man köper in sådana fixturer så är det ett naturligt nästa steg att 

automatisera sin produktion. 

Thomas: Om man vänder på det och säger att, man har absolut inget nytta av att köpa våran 

automationslösning om man inte har våra paletter, vårt mätsystem. Den är ingenting då.  

Gustaf: Den är bara kompatibel… 

Thomas: Och steg ett är ju tooling system och steg två är automation och steg tre om man nu 

särskiljer det så är det att man kan ha lite olika mjukvaror och it lösningar. 

Gustaf: Erbjuder ni det också? 

Thomas: Ja, det här är tillför att sätta ett ID-chip. Då limmar man dit ett ID-chip, som man 

med i sin tur kan veta exakt vad man ska göra, man återkallar ett fräsprogram för den här och 

ett annat för den här. Och sen bestämmer man att man vill köra fyra sådana, även om du 

stoppat in 20 magasin, vill jag köra fyra sådana, 10 sådana och en sådan. Jag ska köra det i 

den ordningen, för det är den jag behöver dem i. Det är den typ av it-lösning eller 

mjukvaruhantering som är det tredje steget då. 

Gustaf: Okej, så du sa att ni har produktion av vissa av dem här, här i Stockholm? 

Thomas: Vi använder ju oss av underleverantörer också.  

Gustaf: Okej, det måste ju vara, i och med att. Som du sa det är hög ytfinhet, och kraft från 

kunden, då antar jag att det är väldigt snäva toleranser på era egna produkter.  

Thomas: Ja, det är väldigt snäva toleranser. Det är det vi tar betalt för. 

Gustaf: Hur säkerställer ni er kvalitet i produktionen? 

Thomas: Det är ett helhetstänk, men generellt sett är det väldigt mycket mätning och att man 

specificerar i förväg vad det är som ska mätas. Mät enligt ritning blir väldigt ineffektivt. Om 

man ska börja från början, upprättar man redan från underleverantörsnivå att de också ska 

mäta bitarna.  



Sida 4 av 6 

 

Gustaf: Är det mycket som är från underleverantörer?  

Thomas: Nej, inte mycket. Det beror på hur man ser det, vi har en egenförädling. Av 100 

kronor skapat värde på vårt lager så är 50-60 sådan vi har skapat själva. Så säg att våra 

underleverantörer gör 40 och då är det kartonger, alla standardkomponenter såsom ventiler, 

skruvar. Uddaholm, stålverket är en underleverantör om vi får råämne. Ibland börjar vi med 

ett råämne och svarvar och fräser ut och gör det vi ska åstadkomma. Ibland utgår vi från ett 

gjutgods och nu har man kommit till den nivån då det är bättre att göra ett gjutverktyg. Detta 

är ett gjutgods, då man ser delningshavlor och annat. Dessa vingar är gjutna och sen har vi 

slipat den sidan och den sidan Slipat upp ett kors här, och det är när man har gjort 

värmebehandling. Det kan vara ett gjutgods, råämne, och sen ibland köper en underleverantör 

ett gjutgods och gör ett halvfabrikat.  

Gustaf: Ni har inget gjuteri här? 

Thomas: Nej. Underleverantörer för de faktiskt produkterna, de ska göra rätt. Att man säger 

rätt och man måste upprätta ett avtal med dem att de måste mäta bitarna och det ser man i 

protokoll. Det är ett steg i att säkerställa kvaliteten, att vi sätter krav från underleverantörsnivå 

att de ska leverera rätt sak. Sen har vi dessutom stickprovs ankomstkontroll på det mesta som 

ankommer. 

Gustaf: Är det en kontrollant då? 

Thomas: Ja det är en kontrollant. Nästa steg är att man har kontrollförförande i produktionen. 

På skärande svarv och fräs är det ofta stickprov på var femte eller var tionde bit. Bitarna 

markeras så man kan återkoppla om det blir fel längre fram i kedjan. På slip-sidan där det är 

finare toleranser så är det allkontroll dvs alla bitar kontrolleras. Slipprocessen är inte lika 

säker så därför måste varje bit kollas. 

Gustaf: Upplever ni en spridning på mätdata beroende på vilken operatör som har mätt 

produkten? 

Thomas: Vi har en standard som följs och vi upplever inte ett att det är ett jätteproblem 

beroende på vem som mäter utan det är snarare hur man mäter. Vid manuell mätning så utgår 

man mot något fysiskt, ofta en planskiva eller ett block, som man har som referens det kan ge 

olika data beroende på vad man utgår från. En koordinat mätmaskin utgår inte från något 

fysiskt utan man skapar ett referensplan och bildar ett plan rent matematiskt och då kan man 

ibland få viss skillnad beroende på om man mäter i sin mätmaskin eller för hand. För att man 

utgår från olika saker och det kan vara problematik i det. 

Filip: Kontrollerar ni både mätmaskinen och det manuella? 

Thomas: För att fullfölja den här stegen så är det ankomstkontroll hos underleverantören där 

vi specificerar vad de ska mäta och att de ska leverera med kontrollintyg. Sen mäter vi i 

produktion stickprov före värmebehandling efter skärande operationer, sedan är det allkontroll 

på slipningen. All den här kontrollen görs av operatören själv, rätt från mig är ledordet här 

egentligen och man signerar att man mätt. Sen finns det en slutkontroll och den görs mot ett 

specifikt dokument som man plockat fram för just den specifika produkten. Man tar ut alla de 

viktiga funktionsmått på den översta nivån som kunden har behov av att känna till. Det mäts 

inte av operatörer för att det görs oftast i en mätmaskin och det här dokumentet kallar vi för 

ett kvalitetscertifikat och det följer även med till kunden. 
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Gustaf: Det är snyggt 

Thomas: Ja det är snyggt. Man visar det faktiska värdet och toleransgränserna, varje produkt 

har också ett speciellt serienummer så att man alltid kan spåra vad som gjorts.  

Gustaf: Men som det här med slipprocessen när alla produkter mäts, skulle det vara av 

intresse för er att automatisera den mätprocessen? 

Thomas: Nej vi har försökt det några gånger. Just slipprocessen är väldigt svår att mäta det är 

planhet, parallellitet, yt-finhet, kast och den typen av mått. Det är oftast inte avståndsmått, det 

är ganska sällan det förekommer, utan det är just de svårare måtten. 

Gustaf: Vad upplevde ni var svårt i automationsprocessen?  

Thomas: De toleranserna när de är så snäva så är det ett pass så litet fönster att passa in så att 

det inte ger någon bra effekt att automatisera mätningen. Dels vill man göra det direkt i 

anslutning till själva tillverkningen, det är den största anledningen, därför att man närmar sig 

hela tiden ett värde. Det är en iterativ process mot tillverkningen. Man kan inte först bearbeta 

alla och sen mäta alla och inse att det blivit fel någonstans. Man justerar allt eftersom och det 

är klart det går att göra en sån process, men då är det inte bara att mäta utan också att bearbeta 

i en gemensam cell. Och då kostar det ofta mer än vad det smakar, om man inte har väldigt 

stora serier och/eller väldigt likartade produkter så det är vårt största skäl. Det andra skälet är 

att man ibland vill ha en människas beslutsfattningsförmåga, blir det här egentligen bra eller 

är det fel? Har man en väldigt säker process så kan man mäta alla produkter efteråt, problemet 

då med massmätning av t.ex. med 400 bitar är att du ändå har ett ganska digert jobb framför 

dig, någon måste godkänna att det är 400 godkända bitar. Just i kontroll vill man ha en 

människa som kontrollerar att det har blivit rätt i alla fall och man förlorar då effekten av att 

automatisera. Men främst är det den första anledningen jag beskrev. Det är problematiskt att 

automatisera en iterativ process. Men sen använder vi automatiserad mätning i det lilla, jag 

kan visa här, man spänner upp fler produkter i en platta istället för en. Vi har en speciell platta 

för sex chuckar som man sen lyfter in i mätmaskinen och maskinen följer då ett speciellt 

mönster och mäter av varje produkt. Vi sparar cirka 5 minuter på det här.  

Filip: Men det är små partier då? 

Thomas: Ja små partier, men det är också en typ av automatisering. Man gör ett program som 

följer det här mönstret, blippar av varje produkt och sen är det klart. Men det är kanske inte 

vad ni menar med att automatiserad mätteknik! 

Gustaf: Nämen det är ändå de här småsakerna man är ute efter. 

Filip: Ja för det är ändå ett steg i rätt riktning. 

Thomas Ja i den riktningen ja, men så gör vi, det finns ett antal sådana exempel. Speciellt när 

det kommer till volymartiklar och man kan göra en rationellare hantering. 

Gustaf: Om man ska automatisera en mätprocess och sen kompensera i en 

tillverkningsmaskin typ en fräs eller svarv, vilka parametrar är det då som avgör om det går? 

Thomas: Ja främst är det volymerna, vi har väldigt många olika produkter som tillverkas i 

enstaka volymer, sen har vi också produkter som tillverkas i tusentals exemplar. Sen är det 

också toleranserna såklart.  
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Thomas: Inom skärande bearbetning, om man inte inkluderar såhär pass fin slipning, så 

skulle jag säga att det finns mycket större möjligheter till att automatisera kvalitetsmätningen. 

Sedan finns det en tredje parameter som avgör huruvida det går att automatiserar eller inte och 

det är naturligtvis vad det egentligen är man ska mäta? Vissa geometrier helt enkelt är svåra 

att mäta (Thomas visar på en produkt). Så det är inte bara volymerna som avgör helt. Vidare 

är det toleranserna som jag sa innan och geometrierna, vissa saker är helt enkelt simpla att 

mäta typ en diameter efter en svarv. Hamnar man som vi på små volymer, snäva toleranser 

och komplexa geometrier så är det helt enkelt inte attraktivt att automatisera mätningen. En 

framtida trend, som ni skrev här som en diskussionspunkt, är när man börjar komma in på 

andra mätmetoder. Som det här med optisk mätning, en teknik som är på frammarsch är 

mätning genom bildhantering. 

Gustaf: Man mäter i själva mjukvaran?  

Thomas: Ja. Man tar en bild av det hela och jämför med en ”perfekt bild”, bildanalys helt 

enkelt. Man godkänner och underkänner genom att titta på produkten. När man inte behöver 

beröring längre så öppnas möjligheterna för automatisering på ett helt annat sätt. 

Gustaf: Tror du det kommer fungera på de tusendels millimeter ni kräver i framtiden? För hur 

blir det med pixlar, det måste finnas en begränsning. 

Thomas: Ja. Någonstans går ju gränsen, en tusendel av en millimeter är en ljuslängd. Till sist 

kommer man till en begräsning med ljus och då är man inne på elektronmikroskop. Du kan 

aldrig komma längre än en halv ljusvåglängd, då fungerar det inte längre. Men jag tror att den 

här tekniken främst kan rationalisera en hundradels millimeter kanske, när man slipper ha 

mekanisk beröring.  

Gustaf: Vi har faktiskt begränsat vår frågeställning till mått större än mikrometer.  

Thomas: Det är nog klokt. Nya problem uppstår på mikrometer, för vad händer om det 

kommer smuts på det man ska mäta och det är svårt att automatisera en mänsklig tanke som 

avgör om produkten är mätbar eller inte. Ofta ska produkten tvättas med etanol innan den 

mäts och är man inne på att automatisera tvätt och tork processer kan det vara knepigt om vi 

talar om tusendels millimeter. Det är också temperatur, det är viktigt att vara konsekvent, 

mäter man vid en temperatur ska man godkänna vid samma temperatur.  

Gustaf: Men alla era mätrum är väl tempererade?   

Thomas: Ja de är tempererade, men ska man mäta ute vid maskinerna är det ju en annan 

temperatur. Ju större biten är så tempereras de på längre tid, vissa i flera dagar.  

Gustaf: Jag tror vi har fått med det mesta nu. 

Thomas: Ja ska vi göra så nu att vi går ut och tittar lite på mätning så får ni se direkt när det 

sker. Vi går till den här lokalen (Thomas pekar på en karta), här är det mer maskinell 

bearbetning och mest intressant för er.   
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2. Intervju med Peter Ekberg, KTH, 31/3-14 

Diskussionspunkter med Peter Ekberg - Doktor och forskare, 31 mars 

”Vilka incitament finns det för att automatisera mätning av kvalité i industrin? Vilka faktorer 

är avgörande och varför är inte all mätning automatiserad?” 

Avgränsningar: 

Inom skärande bearbetning, såsom svarvning, fräsning, slipning och borrning, hos 

producerande företag. Val av material är avgörande för mätning och vi avgränsar oss till stål. 

Noggrannhet > 10e6 m (mikrometer), vid mätning av dimensioner, geometrier och placering. 

 

Frågor: 

 

 Varför är inte mättekniken inom produktion automatiserad? Komplicerade geometrier, 

små volymer eller för hög noggrannhet? 

 

 När behövs nanometer noggrannhet? Berätta lite mer om MMS15000 projektet. 

 

 Vad tror du vi kommer se för trender i framtiden gällande resurseffektivisering inom 

produktion och automatisering, såsom mätteknik och automatisering av mätteknik? 

Mer optik? 

 

 Generella tips angående vår rapport. 
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Sammanfattad intervju 

 Trend: gå från Lean Production till kvalitetsorienterad produktion. Kräver mer och 

bättre mätning (mätteknik har länge ansetts ”icke-värdeskapande” och betungande i 

industrin). 

 Off- och inline mätning, mäta var tionde produkt eller samtliga produkter. 

 Att automatisera en process är ofta en kontroversiell fråga eftersom man ersätter en 

persons arbetsuppgift. Facken kan ryta till. 

 Ofta är lösningar som t.ex. Hexagon erbjuder dyra och endast avsedda för företag med 

storskalig produktion. 

 En billig kamera med ett bra bildbehandlingsprogram kan erbjuda bra resultat i 

framtiden 

 Roll to Roll produktion, tryckande produktion av elektronik. Kräver mycket mätning, 

automatiserad lösning. 

 

Nackdelar med optisk mätning (beröringsfri) 

o Olika ytor reflekterar ljus på olika sätt. 

o Svårigheter att få rätt belysning; ljus med parallella strålar är optimalt.  

o Brus från elektroniska komponenter, skuggor och belysning. 

o Kameror har ofta bra upplösning, problematiken ligger i bildbehandlingen.  

o Noggrannhet på 1/500 – dels pixel är den bästa idag (det efterfrågas bättre 

noggrannhet på många håll). 

o Problematik: ibland mäter man för mycket. Stora mängder mätdata, svårtolkat. 

Mätplanering är viktigt. Kommunikation mellan konstruktion- och produktionssidan 

viktigt. Asien och i synnerhet Japan har stora problem med detta eftersom 

organisationen ofta är väldigt hierarkisk (även i Tyskland), vi i Sverige är duktiga på 

detta.  

o Framtiden: Lättviktsmaterial i större skala, bygger med sandwichprocess. Ställer nya 

krav på mättekniken, t.ex. borrning i kolfibermaterial. Kan tyckas vara en enkel 

process men medför problem. Idag: mest i flygindustrin. 

o Ej skärande bearbetning (robotik): I efterhand montera på lasertrackers på exempelvis 

ABB-robotar för att förbättra rörelsenoggrannheten. Dyrt och svårt att uppnå bra 

mekanisk precision, kompletterar med ett s.k. Retroprisma (laser skickas fram och 

tillbaka för att kalibrera roboten).  
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3. Intervju med Magnus Lindbom, Hexagon Metrology, 10/4-14 

Diskussionspunkter inför möte med Magnus Lindbom, Hexagon 

o Berätta lite om dig själv. 
o Vi presenterar vårt arbete, bakgrund och syfte.  
o Vad för typ av personal anställs och vilken typ av bakgrund är vanligt förekommande? 

 

Frågeställning: 

”Vilka incitament finns det för att automatisera mätning av kvalité i industrin? Vilka faktorer 

är avgörande och varför är inte all mätning automatiserad?” 

Avgränsningar:  

För att smala av frågeställningen har följande avgränsningar bestämts:  

 Uppsatsen behandlar endast mätning av produkter som förädlats genom skärande 

bearbetning (exempelvis svarvning, fräsning, slipning och borrning). 

 Produkterna ska vara tillverkade av stål. 

 Mätnoggrannheten ska vara större än mikrometer (m). 

 Mätning av kvalité avser: dimensioner, geometrier, ytfinhet och planhet. 

 

 

o Reflektera över vår frågeställning, går den att besvara? 

Produkter: Hexagon Metrology 360° SIMS, Cognitens WLS400A. Vi såg en 

inspirerande video på hemsidan. Berätta gärna om den här utrustningen 

(mätsäkerhet, precision, pris, tillförlitlighet).  

o Vilken typ av industri är produkterna lämpade för? 

o Berätta gärna om avgörande faktorer för att automatisera mätning av kvalité: 

produktionsvolymer, toleranser (noggrannhet och precision) och geometrins 

komplexitet.  

o Hur underlättar eller förbättrar Hexagons produkter era kunders produktion? 

o Hur ser er produktion ut? Hur kontrollmäter ni kvalitén era produkter levererar? 
Använder ni era egna produkter för att säkerställa produkternas kvalité? 

o Hur stort fokus har ni på forskning och utveckling? 

o Vad tror du vi kommer se för trender i framtiden mättekniken och speciellt inom 

automatisering av mätteknik? 

o Har det hänt något spännande i branschen på sistone?  

o Vilken produkt säljer ni mest av? Hur ser en typisk kund ut, vilken bransch etc.  
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Sammanfattad intervju 

 Den stora indelningen av mätning sker om det är manuellmätning eller optiskmätning 

och berörande eller optisk.  

 CNC är mätstyrning. 

 Hexagon Metrologys erbjuder automation och då är det fullt integrerade lösningar i 

produktionen. En mätmaskin placerar i löpande produktionen. 

 Att införskaffa automatiserad mätutrustningen kräver stora investeringskostnader och 

är inte alltid ett självklart val. 

 De produkter som erbjuds är inte robotberoende och kan samarbeta med vilken robot 

som helst, det är alltså upp till kunden. 

 Systemen och mätutrustningen kalibreras varje år. 

 För att kalibrera en maskin används fasta referenser såsom passbitar och laser. 

 Det krävs stora volymer av en och samma produkt för att det ska vara lönsamt att 

automatisera. 

 Alla produkter är certifierade och håller en viss standard. 

 Alla produkter är kontrollade, eftersom man jobbar med allkontroll. 

 Mätmaskinerna kan hantera många olika sorters produkter och man får en bättre 

noggrannhet om man använder sig av berörande mätning med en prob istället för 

optisk mätning. 

 Mätmaskinerna mäter absolut och inte relativt något mått. 

 I x och y riktningarna kan man mäta noggrant med optiskutrustning, men i z riktning 

är det bättre med berörande mätning. 

 Temperatur, vibrationer och luftfuktighet är stora problem vid mätning och därför 

finns det maskiner som kompenserar med temperatur. 

 Lasertracker hjälper till att hålla koll på var en punkt på en produkt befinner sig med 

hjälp av laser kan den bestämma x,y och z koordinaterna, sedan med hjälp av dioder 

kan den hitta hur punkten är roterad enligt i,j och k koordinater. 

 Man jobbar mycket med mätstyrning så att så få bitar som möjligt hinner gå igenom 

processen innan man hunnit mäta de som redan är färdiga för att kunna justera 

maskinerna. 

 Till kunderna lämnar man måtten produkten har, med vilka avvikelser den innehåller, 

så kallade mätspecer. Det blir lättare spårbarhet från kunden. 

 I en mätmaskin sitter noggrannheten i bäraren av sensor medan i en robotlösning 

försvinner robotens noggrannheter när man fogar samman bilderna från ett vision 

system. 

 På Hexagon har de även fixturer som är produktspecifika och kommunicerar via PLC 

– Programmable Logic Controller till den operation som produkten körs i, till exempel 

en svarv. 
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 Ett nytt projekt är en Inline lösning som de har implementerat på spanska SEAT, där 

de mäter karossen på deras bilar med hjälp av två stycken WLS som sitter på robotar.  

 WLS- White Light Scanner System är ett vision system som med hjälp av optiska 

kameraögon kan ta bilder och ju större bilder man tar ju större noggrannhet kan man få 

på måtten då pixlar per yta gäller. Varje WLS har 3 stycken kameror(2 

trianguleringskameror som kan fotar ytor och en visionkamera som är skiljer på ljus 

och mörker) och en projektor som lägger ut ett fiktivt nät på karossen och kan på så 

sätt notera avvikelser från en perfekt modell. Stor mängd data som sedan jämförs med 

en CAD-modell. 

 Hexagon Metrology håller på med pilotprojekt som handlar om datordemografi, där 

det sker en genomlysning med hjälp av röntgen. Fördelarna med det här är att man kan 

upptäcka håligheter och invändiga hål. 

 I framtiden tror Magnus att det kommer bli mer WLS och att det kommer bli mer 

fokus på mjukvaran och det är också om den man diskuterar mest med kunderna. 

 Det finns också en konservativ bild av mätning, att den endast kostar pengar och tar 

mycket tid. Ett problem från styrelsens sida. 

 Magnus ser gärna en processförbättring med bättre återkoppling. 

 Trenden i framtiden kommer bestå mer av produktionsintegrerad mätning, det vill 

säga mätning tidigare i processen så att man kan utskiljer dåliga detaljer. 
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4. Intervju med Amalia Mattson, Sandvik Coromant, 24/4-14 

Diskussionspunkter inför möte med Amalia Mattsson, Sandvik Coromant 

o Berätta lite om dig själv. 
o Vi presenterar vårt arbete, bakgrund och syfte.  

 

Frågeställning: 

”Vilka incitament finns det för att automatisera mätning av kvalité i industrin? Vilka faktorer 

är avgörande och varför är inte all mätning automatiserad?” 

Avgränsningar:  

För att smala av frågeställningen har följande avgränsningar bestämts:  

 Uppsatsen behandlar endast mätning av produkter som förädlats genom skärande 

bearbetning (exempelvis svarvning, fräsning, slipning och borrning). 

 Produkterna ska vara tillverkade av stål. 

 Mätnoggrannheten ska vara större än mikrometer (m). 

 Mätning av kvalité avser: dimensioner, geometrier, ytfinhet och planhet. 

 

 

o Reflektera över vår frågeställning, går den att besvara? 

 

o Hur ser er produktion ut? Hur kontrollmäter ni kvalitén på era produkter? 

o Vilken typ av mätutrustning använder ni er av i dagsläget? Hur stor del av mätningen 

är automatiserad? 

o Vilken/vilka leverantör(er) använder ni er av? Hurdan är relationen? Sker mycket 

samarbete  

o Berätta gärna om avgörande faktorer för att automatisera mätning av kvalité. Vi 

anser att produktionsvolymer, toleranser (noggrannhet och precision) och 

geometrins komplexitet är de viktigaste faktorerna, håller du med? 

o Hur ser er mätplanering ut? Kommunikation mellan konstruktion och produktion? Är 

den viktig för att hålla hög kvalité? 

o Hur används mätdata för att bedriva en resurseffektivproduktion?  

o Vad tror du vi kommer se för trender i framtiden mättekniken och speciellt inom 

automatisering av mätteknik? 

o Har det hänt något spännande hos er på sistone, i termer av mätning?  
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Sammanfattad intervju 

Amalia är en maskingenjör från Uppsala Universitet och började som mättekniker på Sandvik 

Coromant i Gimo 2007. Hon kom till den del av fabriken som tillverkar verktygshållarna 

(kallat mjuka sidan). År 2012 bytte hon från mjuka sidan till den så kallade hårda sidan där 

skäreggarna tillverkas. Enligt Amalia hade man kommit väldigt långt, rent mättekniskt, på den 

mjuka sidan och större utmaningar fanns på hårda sidan.   

En mätteknikers uppgifter: skriva mätprogram, verifiera mätprogram, mäta rätt, repeterbarhet 

(oberoende av person och tid). Köpa och välja rätt maskiner, maskiner ska passa på olika 

siter. På Sandvik fungerar mätavdelningen som en tjänst, Gimo samarbetar med Sandviken. 

Bra kommunikation mellan produktion och konstruktion är viktigt.  

Mätplanering: konstruktion är inte alltid bekant med produktion, felaktiga toleranser och mått. 

Mätsidan kan ifrågasätta ritningarna, viktigt samspel. Köpa in nya maskiner. Mätning kostar 

pengar, man vill inte mäta onödiga mått.  

Automatiseringsgrad. Efter pressning (operation hårda sidan) finns automatiserad 

mätutrustning. Mätningen sker automatiskt med en optisk mätmaskin. Robotar laddar en 

mätmaskin, mätningen sker snabbt (ca 15 sekunder). Beroende på produkt sker allkontroll 

eller ett visst antal om processen är statistiskt verifierad. Duglighetsvärden. Vid slipning sker 

mätning iterativt och sporadiskt i processen. Själva mätningen varierar beroende på vad för 

slipning det handlar om. I en ”snabb” slipprocess som planslipning så skulle det kunna finnas 

utrymme för att automatisera mätningen. En batch är på ca 1000 skär.  

Stora volymer, schysta toleranser och enkla geometrier => automatisera.  

Mätmaskin eller handmätning (beroende på geometri).  

Volymer är främsta faktorn till om man vill automatisera eller inte.  

CPK (duglighet) beroende på hur ”säker” processen är.  

Mjuka sidan kommit längre. Två mätmaskiner, en ABB-robot emellan. Utgör en mätcell. 

Operatör matar cellen med paletter fyllda med detaljer. Resultat presenteras på en skärmen. 

Här skulle man kunna jobba vidare med cellen så att det automatiskt ställs om de skärande 

maskinerna beroende på mätdata. Fortfarande krav på operatören. Han ska korrigera 

maskinerna efter mätning. Infrastruktur saknas (info-hantering). Produktion av fräs och 

borrverktyg har kommit längst. Man vill implementera det här på de andra avdelningarna. 

Hårda sidan har krångligare produktionsflöde, svårt att standardisera en automatisk mätning.  

Prioriteringsfråga i styrelsen. Som student är man lite naiv och tror att den senaste tekniken 

alltid finns implementerad hos stora företag, så är inte alltid fallet. Speciellt inom mätningen, 

på den hårda sidan är mättekniken nedprioriterad medan övriga fabriken har en modern 

maskinpark; man återinvesterar mycket kapital i fabrikerna årligen. 

Finns mer att göra på hårda. Har skett en del kassaktioner på sistone och hade man mätt mer 

så skulle man förmodligen kassera fler produkter. Ofta mikrometer, lite hemligt.  
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Amalia ser just nu ingen satsning på kvalité, man pratar mycket om nya produkter och 

effektivitet. Mätning och kvalité hamnar bakom.  

Om Amalia hade fått bestämma: var tillverkar man produktens egenskaper? Vissa produkter 

får sina karaktäriserande egenskaper efter sintring eller slipning, då ska man lägga mer vikt på 

mätning på de stationerna. Ökad kommunikation internt, vissa produkter har interna 

toleranser. D.v.s. slipningen kanske kräver exakt planhet från sintringen etc. Idag kan vissa 

felaktiga produkter komma in till slipningen men ändå slipas och kasseras efteråt när felet 

upptäcks – kostar pengar.    

Mättekniker (ingenjörer) – mätoperatörer (utför mätningen). 

Oinspect (från Zeiss).  

Optisk mätning fungerar bra när ljussättningen är bra, problem uppstår när olika personer 

utför ljusinställningen. Svårt att hantera väldigt blanka ytor. Ny rönn: Alicona har utvecklat 

utrustning som kan mäta och scanna blanka speglar, inget man använder idag. 

I framtiden tror Amalia att man vill kombinera taktil och optisk mätning i sin utrustning för 

att plocka det bästa från de olika metoderna. Hon efterfrågar också ökad programerbarhet (en 

standard bland alla leverantörer) mjukvaran ska vara lätt att programmera. Amalia tycker att 

det är lite för stort fokus på hårdvaran, större framsteg kan förmodligen göras inom 

mätteknisk mjukvara.  

 I framtiden tror Amalia att man kan förutspå sitt mätresultat genom att simulera och mäta en 

deformerad CAD-modell och jämföra. På så sätt kan man ta fram nya, effektivare metoder 

redan i datorn. 

Idag går det att autogenerera en unik order på Sandvik Coromants hemsida. Kunden väljer 

produkt och specifikationer varefter NC-kod och program till mätmaskinerna skapas 

automatiskt. Pris och leveranstid presenteras direkt för kunden. Varje order får en speciell 

seriekod som sedan matas in vid varje station ute i produktion och vid mätningen.  

2006 skrev man en vision gällande mättekniken. Mjuka sidan har uppnått de resultaten men 

inte den hårda. ”Ett vinnande koncept” ibland blir man blind för förbättringar. 

 


