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Abstract 

Hitachi Energy is a world leading company in the production and installation of power 

transformers and the quality of their services is of the utmost importance. The majority of 

the company's current quality control methods are performed manually, the purpose of this 

study is to identify potential areas where the use of 3D-scanning technology as a method for 

quality control has potential, making use of interviews, literature studies and document 

analysis to do so. Further the study wishes to outline the specific methods that could be 

used to increase the efficiency of the production and present the steps that would be 

required for these methods to be implemented effectively.  

 
The results revealed that both the active core and final assembly processes currently face 

issues. The active core assembly with specific aluminum pipes that often differ from the 

specified tolerances. Most of these problems come from external suppliers and get 

noticeable when they arrive at the active core assembly. The final assembly faces issues 

with the lowering down of the active core into its container. A process that can vary 

drastically in the time it takes while simultaneously being a very time sensitive process. The 

study proposes three methods as solutions to these problems. An initial control of the 

aluminum pipes after delivery with FARO:s Quantum Max ScanArm and CAM2 Software. As 

well as a simulated lowering down of the active core, making use of FARO:s Focus Laser 

Scanner and the software program SCENE. Lastly, a more general use of 3D-scanning for 

quality control. It is concluded that committing to an investment is required to reach further 

results. 



 

 

 
 

Sammanfattning 

Hitachi Energy är ett ledande företag inom produktion och installation av transformatorer och 

ställer höga krav på kvaliteten. Idag sker kvalitetskontroller manuellt med enkla mätverktyg 

på Hitachi i Ludvika. Syftet med denna studie är att undersöka och identifiera 

användningsområden för 3D-scanningsteknik för mätning och kontroll i produktionen. Med 

hjälp av intervjuer, tidigare forskning och dokumentstudier identifiera specifika 

implementeringar som är av potential för tekniken. Studien avser att ge en mer detaljerad 

bild av dessa implementeringar och förklara de praktiska steg som behöver tas för att kunna 

utföra dem i produktionen av krafttransformatorer.  

 

Resultatet visar att avdelningarna Aktiv delmontage och Slutmontage upplever svårigheter i 

sina kvalitetskontroller. Aktiv delmontage med aluminiumrören som där behandlas och där 

avvikelser upptäcks på detaljen. En stor del av dessa avvikelser beror på leverantörsfel och 

upptäcks inte förrän de når aktiv delmontage, fel som bör upptäckas tidigare än vad de gör 

idag. Dessutom upplever Slutmontage svårigheter med nedsättningen av den aktiva delen i 

dess låda. En process som varierar stort i den tid det tar att utföra samtidigt som den är 

tidsbegränsad. Studiens slutsatser påvisar tre förslag att implementera 3D-scanningsteknik. 

Det första förslaget är för en ankomstkontroll av aluminiumrör med hårdvaran Quantum Max 

ScanArm och mjukvaran CAM2 Software. Det andra förslaget är för en virtuell nedsättning av 

aktiva delen i lådan med Focus Laser Scanner och SCENE och den sista är en allmän 

implementering av 3D-scanning. Vidare behöver företaget implementera teknikerna i 

verklighet samt bedöma om investeringen lönar sig långsiktigt och enlighet med företagets 

vision.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 3D-scanning, automatisering, digitalisering, FARO, Hitachi Energy, kvalitets- 
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1. Introduktion 

 
I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till examensarbetet som är både generell 

samt specificerad följt av en problembeskrivning. Därefter följer studiens syfte som 

sammankopplas till studiens huvudfrågor vilket presenteras sist i kapitlet.  

 

1.1 Bakgrund 

Den kontinuerliga utvecklingen i dagens samhälle är avgörande vad gäller skapandet av 

möjligheter som förr sågs som overkligt eller i princip omöjligt. Många industrier genomgår 

idag en revolution, även kallad den fjärde industriella revolutionen eller, på senare tid, 

industri 4.0. Industri 4.0 är ett begrepp som har utvecklats under de senaste årtiondena och 

innebär en sammansättning av olika system i en organisation för att bilda ett cyberfysiskt 

system (DXC, 2021). Ett sådant system hanterar interaktionen mellan många olika komplexa 

system, datorer och maskiner, i syfte att bland annat åstadkomma korta led- och 

omställningstider, minska haverier och slöseri, samt öka flexibilitet vid produktion. Det 

cyberfysiska systemet gör det möjligt att samla in stora mängder data som sedan bearbetas 

och analyseras för att sist kunna dra slutsatser (PWC, 2016). Robotar och sensorer utvecklas i 

syfte att förutse haverier och bestämma avvikelser på egen hand. Företag går mer mot 

“smarta fabriker” i syfte att uppnå en resurseffektiv produktion som både är mer hållbar samt 

konkurrenskraftig (Nyteknik, 2014). I den traditionella fabriken utförs datainsamling vanligtvis 

manuellt vilket är tidskrävande och väldigt svårt att utföra vid tillverkandet av komplexa 

former.  

En 3D-scanner är en teknik som fungerar som en videokamera, alltså en teknik som tar 

flertalet bilder av ett föremål som sedan bearbetas till en 3D-modell. Tekniken används i 

automatiserade eller digitaliserade arbetsflöden, och kan med enkelhet samla stora mängder 

data och analysera både form och utseende, oavsett komplexitet och storlek, för ett objekt 

eller omgivning med hög precision (Constantinou et al., 2017). I dag används 3D-scanning 

inom många olika ämnesområden, främst inom sjukvård för att undersöka delar av kroppen 

som är väldigt svårt att undersöka manuellt men även i tillverkningsföretag för 

processoptimering på grund av teknikens förmåga att snabbt och exakt generera de data som 

krävs (Artec3D, 2019). 3D-scanning kan användas under varje steg i bland annat 

produktdesign, produkttestning och produktutveckling. Med hjälp av tekniken kan företag 

öka sin konkurrenskraft och samtidigt erhålla flexibilitet i sin produktion (Artec3D, 2019).  

Företag strävar regelbundet efter förbättringar och effektiviseringar. 3D-scanning kan även 

användas för kvalitetskontroll på grund av dess förmåga att kunna generera stora mängder 

data, vara exakt och snabb. Kvalitetskontroll innebär att säkerställa att den tillverkade delen 
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uppfyller de förbestämda kvalitetskraven som har sammanställts av ansvarig. Syftet med 

kvalitetskontroll är att upptäcka fel och avvikelser och få dem åtgärdade för att kunna 

producera felfria produkter (Bergman & Klefsjö, 2020).  

1.2 Problembeskrivning 

Hitachi Energy, Ludvika är ett ledande företag inom produktion och installation av 

transformatorer och som har ett nätverk som sträcker sig över omkring 100 länder. Företaget 

sätter extremt höga krav på kvaliteten av sina transformatorer. En anledning till detta är att 

transformatorer inte säljs i speciellt stora mängder, Hitachi har själva totalt levererat 20 000 

transformatorer till den globala marknaden. Därför har en produkt förhållandevis mycket 

större vikt i Hitachis produktion än i andra industrier som massproducerar där exempelvis 20 

000 enheter produceras på en dag. Om montering eller skrotning på grund av oaktsamhet 

eller otillräcklig kvalitetskontroll kan bli extremt kostsamt.  

I dagsläget genomförs kvalitetskontroller manuellt och visuellt med enkla mätverktyg som 

exempelvis skjutmått och tumstock. Därför är kvalitetskontroll med hjälp av 3D scanning 

potentiellt väldigt användbart för Hitachi Energys produktion. Ett smart automatiserat sätt att 

kontrollera kvaliteten vilket innebär att flera kontroller kan ske utan att produktionens 

effektivitet behöver hämmas (Hitachi Energy Ltd., 2022). 

1.3 Syfte 

Studiens primära syfte är att sammanställa underlag inför en framtida implementering av 3D-

scanningsteknik i relevanta områden i produktionsflödet i syfte att förbättra nuvarande 

kvalitetskontroller. 

1.4 Frågeställningar 

 

● Vilka processteg i Hitachis produktion i Ludvika är mest lämpliga för kvalitetskontroll 

med 3D-scanningsteknik? 

 

● Vilka är de tekniska förutsättningarna och begränsningarna för respektive processteg 

med att utnyttja 3D-scanningsteknik för Hitachis kvalitetskontroll? 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Då studien bygger vidare på tidigare examensarbeten föll valet av företag som leverantör av 

3D-scanningsteknik naturligt på FARO och studien avser endast undersöka företagets 
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produkter i förhållande till Hitachis transformatorer. Andra 3D-scanningsföretag och 

produkter tas alltså inte med i studien, vilket möjligtvis skulle kunnat påverka resultatet.  
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2. Teori 

 
Under teoriavsnittet presenteras studiens teoretiska ramverk, följt av vad som har forskats 

kring ämnet och dessutom beskrivning av tidigare examensarbeten som har utförts hos 

Hitachi i Ludvika vilket denna studie bygger vidare på.  

 

2.1 Digitalisering 

Digitalisering har lett till ett paradigmskifte i form av förändrade beteenden, värdekedjor och 

processer i samhället till mer avancerade tjänster och verktyg. Termen används inom många 

olika utvecklingsområden och kan se olika ut mellan branscher och företag då 

implementeringen varierar beroende på syfte. Företag utnyttjar digitaliseringen främst för att 

förbättra och effektivisera processer, men också för att öppna upp för nya sätt att göra affärer 

(Fitzgerald et al., 2013). Enligt Nationalencyklopedin (2022) innebär digitalisering omvandling 

av information från analog till digital representation. Stora mängder information lagras och 

bearbetas snabbt för att komma fram till innovativa lösningar. Ett exempel på detta är att vi 

längre inte navigerar oss med hjälp av papperskartor i bilen utan i stället med ett digitalt 

system som kallas Global Positioning System, förkortat GPS, som informerar oss om vart vi 

ska köra.  

Företeelsen kan syfta till många olika saker. Som konsument har digitaliseringen redan givit 

oss ett intryck genom e-handel, smartphones och sociala medier. Vi kan idag handla i princip 

vad som helst via internet dygnet runt. Smartphones har givit oss möjlighet att lagra data som 

vi förut inte kunde och sociala medier har givit oss möjlighet att kunna kommunicera med 

vem som helst, vart som helst. Inom tillverkningsindustrin har digitaliseringen medfört 

enorma förändringar, som ett exempel har vi fordonsindustrin där stora delar av värdekedjan 

redan är starkt påverkade av digitaliseringen. Produktutveckling sker med avancerade 

simuleringsmetoder och den integrerade tillverkningen sker digitalt med autonoma robotar. 

Simuleringsmetoder framhäver effektivare modelleringar av nya innovationer och lösningar 

då det är enklare att experimentera i en virtuell miljö. Autonoma robotar har ersatt bland 

annat riskfyllda och monotona arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor (Bossen & 

Ingemansson, 2016).  

Med digitala verktyg, däribland 3D-scanning och autonoma robotar, kan övervakar kritiska 

processer och automatiskt hanterar avvikelser har processfel, slöseri och driftstopp minskats. 

Fördelarna med digitala verktyg har lett till ökad produktionskvalitet enligt Müller, Kiel och 

Voigt (2018).  
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2.2 3D-laserteknologi 

3D-laserscanning används inom många områden och akademisk forskning. Tekniken har 

gynnat många industrier, bland andra kläd- och produktdesign, bilindustrin och den 

medicinska/sjukvård branschen. Exempelvis skapas 3D-printade modeller av kroppsdelar som 

används för att analysera och planera komplexa operationer. Som tidigare nämnt innebär 

digitalisering en ersättning av riskfyllda arbetsuppgifter. Experiment utförs sedan med 3D-

printade modeller som är identiska med verkliga kroppsdelar vilket i sin tur innebär säkrare 

operationer och minskade risker för komplikationer (3Dverkstan, 2022). Tekniken har 

möjliggjort undersökning av fenomen i en virtuell miljö innan det sker i verklighet, vilket 

innebär att experiment och andra tester kan utföras utan dyr utrustning och komplicerade 

förberedelser. Genom att experimentera i en virtuell miljö kan man testa sig fram till olika 

lösningar utan fysisk interaktion mellan människa och utrustning, vilket sparar både tid och 

pengar. Laserscanning används även för att upptäcka byggnader och andra objekt i miljöer 

som inte nås av människor på grund av säkerhetsrisker eller andra begränsningar. Dessutom 

har tekniken använts vid olycks- och brottsplatser för att mäta platsen helt och visa den 

virtuellt. Det finns flera användningsområden som skiljer sig främst i kraften hos den använda 

lasern och resultatet av scanningsprocessen. Låg lasereffekt används när den skannade ytan 

inte behöver påverkas, då den endast ska digitaliseras. 3D-laserscanning är en metod som 

samlar in information om den skannade ytan (Edl et al, 2018), vilket är den metod som har 

undersökts i denna studie med syfte att förbättra de tidigare kvalitetskontrollerna i ett 

tillverkningsföretag som presenteras senare i studien. I figur 1 visas exempel på områden där 

3D-scanningsteknik används.  

 
Figur 1.Olika användningsområden för 3D-scanningsteknologi (Zeal3D, 2022) 
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2.2.1 Funktionalitet av laserscanning 

En 3D-scanner är ett digitalt verktyg som analyserar ett verkligt objekt eller miljö för att samla 

in data om dess form och eventuellt andra egenskaper som exempelvis färg och textur. Den 

insamlade data används sedan för att skapa tredimensionella digitala modeller och kan 

sträcka sig från enkel mätning av ett objekts avstånd från skannern till en hel tredimensionell 

bild av det skannade objektet. Detta görs oftast med hjälp av reflekterat ljus och sensorer. Ett 

vanligt sätt är att använda det som kallas lasertriangulering (Se figur 2). Reflekterande ljus 

mäts från en vinkel med hjälp av sensorer. Vinkeln skiljer sig beroende på hur nära scannern 

ljuset reflekteras och den skillnaden kan översättas till objektets tredimensionella avstånd 

från scannern. Då en sådan laserskanner kan mäta tredimensionellt avstånd kan flera olika 

lasrar och sensorer placerade i olika vinklar skapa ett punktmoln vilket med hjälp av 

komplicerade algoritmer kan översättas till en tredimensionell bild av det skannade objektet 

i ett CAD program (Sitnik & Karaszewski, 2007). 

 

 

 

Figur 2. Grundläggande princip om lasertriangulering (AZO Sensors, 2014) 
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2.3 Tidigare forskning inom 3D-scanning för kvalitetskontroll 

Tidigare forskning om 3D-scanning för kvalitetskontroll har sammanställts i syfte att erhålla 

djupare kunskap och förståelse över tekniken samt själva ämnet i sig. Forskning visar att 

tekniken är lämpad för olika typer av objekt och stöter då även på olika typer av problem.  

Under 2021 utövades en fallstudie för att analysera hur användningsbar 3D-scanning är för 

bland annat kvalitetskontroll. Helle och Lemus (2021) utförde ett experiment där en 3D 

printad cylinder skannades med två olika tekniker. Kvalitetsfelen som fanns hos CAD 

modellerna som togs fram med hjälp av 3D-scanning jämfördes mot kvalitetsfelen som mättes 

med manuell kontroll. Sedan ställdes resultaten från de egna experimenten mot annan 

litteratur. Resultatet stämde överens med litteraturen då det visade sig att 3D-scanning har 

potential i områden där objekt med komplex geometri som är svåra att mäta manuellt. Det 

fanns samtidigt flertal andra svårigheter avseende exempelvis noggrannheten och 

precisionen av ett håls geometriska form.   

En annan studie av, Zaimovic-Uzunovic och Lemes (2010), studerade hur mycket ytan av ett 

objekt påverkar hur exakta mätningar 3D-scanning ger. Parametrarna som mättes var främst 

ytans färg och glans. Sju olika färger testades med fyra olika kombinationer av matt och 

skinande vardera. Mätningarna utfördes för varje färg vid sju olika ljusstyrkor och resultaten 

för de fyra kombinationerna av varje färg plottades mot varandra för att visuellt kunna se 

eventuella skillnader. Resultaten visade att olika färger har en stor påverkan på 3D-

scanningens kvalitet. Till exempel var svarta ytor väldigt svåra att skanna medan gråa ytor gav 

bra resultat nästan oberoende av ljusstyrka. Glansen av en yta visade sig ha nästan ingen 

påverkan på resultaten för vissa färger och minimalt men möjligtvis betydelsefull påverkan på 

andra.  

2.4 Tidigare examensarbete hos Hitachi 

I detta underkapitel presenteras sammanfattningar och slutsatser från tidigare forskning som 

har genomförts hos Hitachi. Väldigt kortfattat har 3D-scanningstekniken en väldigt stor 

potential och kan komma till ordentlig användning hos Hitachi i Ludvika vad gäller produktion 

och förbättrad kvalitetskontroll.  

2.4.1 Digitalisering inom komplexa produktionsprocesser 

Under vårterminen 2020 gjorde en student från Karlstad Universitet en fallstudie hos Hitachi, 

dåvarande ABB, som handlade om att öka förståelsen för digitalisering och dess bidrag inom 

tillverkande företag som opererar med komplexa produktionsprocesser i syfte att 

komplettera samt förbättra det nuvarande kunskapsläget i fabriken.  

 

Författaren började studien genom att ta fram fakta om vad digitalisering innebär samt dess 

fördelar och förklarar att digitalisering effektiviserar företag då tekniker utvecklas i syfte att 
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göra företag mer anpassningsbara för förändringar. En digitalisering innebär att omvandla en 

organisations informationshantering från analog till digital i syfte att uppnå mer data, mer 

noggrannhet och precision som kommer att hjälpa till vid beslutsfattande om den fungerar 

som den ska (Andersson, 2020).  

 

Att omvandla en hel organisation mot en digitalisering visade sig vara en lång process som 

kräver en genomtänkt planering och identifiering av utmaningar som tillverkningen upplever. 

Sedan ska tekniken investeras och implementeras i de delar av organisationen som behöver 

det. En sådan omvandling kommer med stor sannolikhet att mötas av ett visst motstånd, 

vilket är väldigt normalt för förändringar, då det är en lång process och företag samt 

människor i allmänhet fastnar i sina komfortzoner. Men för att driva en framgångsrik och 

hållbar organisation är anpassning för förändringar en nödvändighet. Det var även viktigt att 

porträttera förändringen som nödvändig och skapa en miljö där samtliga personal är 

medvetna om betydelsen för att öka stödet för förändringen (Andersson, 2020). Författaren 

tar sedan upp 3D-scanning som ett digitalt verktyg som möjliggör mätning av dimensioner 

digitalt och med verkligheten som referens för kontroll. Verktyget uppmanades ersätta 

manuella inställningssekvenser som i dåläget krävde två operatörer och processen tog minst 

8 timmar, vilket motsvarar ett helt arbetspass. Författarens slutsats menar att digitalisering 

potentiellt förbättrar produktionskontrollen och ger stöd för en komplex produktionsprocess 

(Andersson, 2020).  

 

Studien analyserade för det mesta de ekonomiska fördelarna med 3D-scanning som denna 

studie kommer att bygga vidare på genom att analysera möjligheter för en implementering 

av 3D-scanning hos Hitachi i Ludvika i syfte att förbättra den nuvarande kvalitetskontrollen 

vid tillverkning.  

2.4.2 3D-scanning för kvalitetsarbete i produktionsprocessen för kraft- 

transformatorer 

En annan fallstudie avsåg att kartlägga Hitachi ABB Power Grids produktionsprocess och 

identifiering av potentiella områden där 3D-scanningsteknik kan göra nytta. Detta utfördes 

genom en nulägesbeskrivning där Hitachis produktion delades upp i åtta delområden. 

Lindning; där färdig isolerad kopparledare lindas kring en färdigmonterad cylinderbas. 

Lindningsmontage; där lindningarna färdigställs inför kommande steg. Kärnläggningen; där 

järnskivorna staplas till järnkärnor. Kärnklippningen; där järnskivorna klipps. Anslutningsdon; 

där strukturen som kopplar samman transformatorns inre komponenter byggs. Aktiv 

delmontage; där lindningarna, kärnorna och anslutningsdonet monteras ihop. 

Plåtverkstaden; där behållaren för den aktiva delen av transformatorn byggs. Det sista 

delområdet är slutmontage; där den aktiva delen läggs i plåthöljet och de avslutande stegen 

utförs. (Niroozad & Dellerer, 2021) 
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Ytterligare förklarades kvalitetskontrollen i processen som en kontinuerlig kvalitetskontroll 

som utförs av operatörerna med hjälp av kontrollkort. Kontrollkorten har checklistor med 

punkter som ska checkas av då den uppfylls. Vid upptäckt avvikelse från toleranserna 

noterades kontrollkortet och kvalitetstekniker för området kontaktades. (Niroozad & 

Dellerer, 2021) 

Problemområden i produktionen hittades med hjälp av en analys av felrapporteringar och 

kostnadsdata. Vilket visade att de största problemområden var, i ordning av kostnad, 

lindningstillverkningen, slutmontage, plåtverkstaden, kärnklippningen och aktiv delmontage. 

Lindningstillverkningen och aktiv delmontage var bäst på att upptäcka felen inom den egna 

processen medan plåtverkstaden och slutmontage upptäckte mindre än 50% av sina egna fel 

(se tabell 1) (Niroozad & Dellerer, 2021). 

 
Tabell 1. Statistik för inträffade fel i produktion, 2016–2020. (Niroozad & Dellerer, 2021) 

 
 

Sedan diskuterades framtida möjligheter för 3D-scanning där kärnklippningen inte ansågs 

vara ett potentiellt område för 3D-scanning då de mest kostsamma felen kunde upptäckas 

med hjälp av enkel visuell kontroll. Lägg på det att majoriteten av felen upptäcktes redan i 

den egna processen och att flera andra områden stod för högre felkostnader ansågs 

implementering av 3D-scanning för kvalitetskontroll inom kärnklippningen överflödigt. 

(Niroozad och Dellerer, 2021) 

Lindningstillverkningen ansågs vara området i störst behov av en nyutvecklad metod för 

kvalitetskontroll, eftersom den redan höga procenten av fel upptäckta i den egna processen, 

på grund av områdets höga felkostnader. Några möjligheter för användningen av 3D-scanning 

för kvalitetskontroll föreslogs till området lindning. Dock utgick dessa möjligheter på att 

kontrollmetoder som då höll på att undersökas skulle lyckas. Undersökningar som nu har lagts 

ned. Vidare bedömdes det finnas inga möjligheter till användning av 3D-scanning för 

kvalitetskontroll inom området lindningsmontage. (Niroozad och Dellerer, 2021) 

Aktiv delmontage stod för, relativt sett, låga felkostnader men är trots det ett av områden 

som upptäcker mest fel totalt, då fel som orsakats i tidigare steg i tillverkningen ofta 
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upptäcktes. Ett potentiellt användningsområde för 3D-scanning ansågs därför vara 

ankomstkontroll av delar från både interna och externa leverantörer. (Niroozad och Dellerer, 

2021) 

3D-scanning ansågs kunna förbättra kvalitetskontrollen inom plåtverkstaden då noggrann- 

heten på den dagliga kontrollmetoden, individuella kontinuerliga kontroller av det egna 

arbetet, kunde förbättras markant. (Niroozad och Dellerer, 2021) 

Slutmontage stod för högt antal upptäckta fel och ansågs likna aktiv delmontage i lämplighet 

för implementering av 3D-scanning för kvalitetskontroll. Det vill säga ansågs ankomst- 

kontroller ha mest potential för att förbättra den aktuella kontrollmetoden då inga 

ankomstkontroller utfördes samtidigt som en stor andel av de egna orsakade felen upptäcktes 

inom kort tid och med minimala kostnader (Niroozad och Dellerer, 2021).  
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3. Metod 

 
I metodavsnittet presenteras de metodologiska ansatserna som har selekterats och utförts för 

att genomföra och samla in data i syfte att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Sist följer 

de etiska överväganden som man har förhållit sig till under hela studien.  

 

3.1 Design av studien 

Denna studie avsåg att vidareutveckla tidigare arbeten inom samma område och företag. 

Dessa arbeten undersöktes och analyserades i syfte att identifiera de användningsområden 

som var i behov av 3D-scanningsteknik genom att analysera de nuvarande 

kvalitetskontrollerna och dess problematik. Enligt Säfsten och Gustavsson (2019) anses en 

undersökning som är unik för sin situation, alltså där en djupgående förståelse eller kunskap 

över specifik situation efterfrågas, vara en fallstudie. Då denna studie är unik för fabriken hos 

Hitachi i Ludvika anses det vara en fallstudie och resultatet kommer inte att kunna tillämpas 

hos samtliga tillverkningsföretag med säkerhet att förbättra den nuvarande situationen. 

Studien kommer endast att undersöka Hitachis produkter i Ludvika. Vidare menar Säfsten och 

Gustavsson (2019) att en fallstudie möjliggör en detaljerad undersökning för ett unikt 

fenomen i sin naturliga miljö. Vilket kommer att krävas för att svara på frågeställningarna och 

uppnå syftet med studien.  

 

 
 

Figur 3. Flödesschema för fallstudiens struktur. 

 

Denna fallstudie delades upp i fyra delar, som visualiseras i figur 3. Först behövde behövde 

problemområdet klargöras. Sedan kom den upprepade processen som majoriteten av studien 
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utgick ifrån. Denna upprepande process gav grunden för steg tre, att försöka hitta potentiella 

implementeringar för 3D-scanning och därmed svara på första frågeställningen, och för steg 

fyra, att hitta teknikens tekniska förutsättningar och begränsningar och därmed svara på 

andra frågeställningen. Litteratursökning, intervjuer/observationer och dokumentstudier var 

alla olika former av datainsamling. Därefter, i den repeterande processen redigerades den 

insamlade data och de som kunde hjälpa att svara på frågeställningarna togs vidare samtidigt 

som det skedde en återkoppling för att försöka hitta mer relevant data vid nästa upprepning 

av processen. En repetition av processen krävdes för att identifiera problemområden, 

ytterligare en repetition av processen krävdes för att specificera problemområdena till 

specifika processer och ytterligare en repetition av sökning, intervjuer och analys krävdes för 

att komma fram till implementeringsförslag.  

 

Intervjuerna, observationerna och litteraturundersökningen var avgörande vad gäller 

kartläggningen av potentiella områden som kan ha 3D-scanningsteknik till nytta.  

Respondenterna har bestått av både ledare samt medarbetare för att erhålla olika perspektiv 

över fenomenet. Intervjuerna riktades mot det specifika området som respondenten är en 

del av för att djupare gå in i detaljnivå i syfte att finna relevanta moment som skulle tänkas 

ha mest nytta med tekniken. Sedan har även användare av 3D-scanningsteknik intervjuats i 

syfte att kartlägga de tekniska förutsättningarna och begränsningarna med att utnyttja 3D-

scanningsteknik för respektive moment.  
 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

För att uppnå syftet med studien, samt för att öka förståelsen över 3D-scanningstekniken och 

den specifika situationen hos Hitachi i Ludvika, har en insamling och dokumentation av 

trovärdigheten hos data genomförts med en kombination av intervjuer samt observationer, 

vilket innebär att pålitliga metoder utfördes med hänsyn till teorier och kunskap inom 

området. 

3.2.1 Litteraturstudie 

I syfte att erhålla en djupgående förståelse, besvara frågeställningarna och bygga studien på 

data som är både tillförlitlig och vetenskaplig utfördes en litteraturstudie som en data- 

insamlingsmetod. I det här steget insamlades teoretisk kunskap i form av akademiska artiklar, 

tidskrifter och andra källor som tidigare arbeten som utförts hos Hitachi Energi inom samma 

forskningsområde i syfte att få kunskap över och identifiera betydelsen av tekniken 3D-

scanning för kvalitetskontroll inom tillverkningsindustrin. Detta medför även möjligheten att 

studera tidigare forskning. Vetenskapliga källor i form av artiklar och avhandlingar ska 

samlades in och bearbetades för att öka förståelsen över studiens fenomen, preliminära syfte 

samt problembeskrivning. 
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Verktyg som använts för den allmänna sökningen omfattade söktjänsterna Google- 

Scholar, Web of Science, ScieneDirect och Diva. Dessa söktjänster innehåller samlingar, e-

böcker, publikationer, artiklar, tidskrifter och vetenskapliga artiklar. I syfte att hitta relevant 

data och filtrera bort onödig information användes nyckelord som framställdes utifrån 

studiens syfte och frågeställningar; 3D scanning, kvalitetskontroll, digitalisering, tillverkning 

och tillverkningsföretag.  

 

Då dessa ord var väldigt omfattande och resulterade i väldigt många sökträffar, upp till 

tiotusentals, behövdes en filtrering. För att filtrera bort onödiga källor kombinerades dessa 

ord och specifika data erhölls; 3D scanning och tillverkning, 3D scanning och digitalisering, 3D 

scanning och kvalitetskontroll, digitalisering och tillverkning, digitalisering och kvalitets-

kontroll och sist, kvalitetskontroll och tillverkning.  

 

För litteraturstudien av tidigare arbeten som utfördes hos Hitachi Energi inom samma 

forskningsområde såg metoden annorlunda ut. På grund av fallstudiens design delades 

analysen av tidigare arbeten upp i flera repetitioner. Vid första repetitionen kombinerades en 

litteratursökning av allmän forskning och av tidigare forskningen digitalisering inom komplexa 

produktionsprocesser. Vilket var den enda tidigare forskningen som hade slutförts vid början 

av denna studie. Efter återkoppling från intervjuer och observationer utfördes en 

litteraturstudie på mängden anteckningar som tagits under det tidigare arbetets gång och 

som visade sig ha mer relevant innehåll till denna studies forskningsområde än själva 

rapporten. En till litteratursökning utfördes då ett annat arbete inom forskningsområdet blev 

klart, 3D-scanning för kvalitetsarbete i produktionsprocessen för krafttransformatorer.  

3.2.2 Intervjuer & Respondenter 

Intervjuer genomfördes och tolkades för att ge en fördjupad bild av vad som sker i 

verkligheten i fabriken hos Hitachi i Ludvika. Detta möjliggjorde en jämförelse över det som 

händer i praktiken med det som framhävs i teorier och tidigare arbeten. Dessa intervjuer gav 

information och data från olika individers upplevelser och erfarenheter, vilket har bidragit till 

en rättvis och reliabel studie. Till exempel har åsikter från chefer ställts mot åsikter från deras 

arbetare, samtidigt som skillnaden i perspektiv mellan de olika produktions- 

avdelningarna har analyserats.  

 

Valet av intervjumetod föll på semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide formulerades 

som intervjuerna utgick ifrån. Men det fanns samtidigt möjligheter att ställa följdfrågor i den 

riktning intervjun fördes för att erhålla ett tillfredsställande svar (Säfsten & Gustavsson, 

2019). Det passade just denna fallstudie då intervjuerna var i första fallet för 

informationsinsamling i syfte att hitta relevant data om potentiella användningsområden för 

3D-scanningsteknik. Semistrukturerade intervjuer lämnar utrymme för frågor som är riktat 

mot det specifika området vilket möjliggör värdefull inblick i aktuella området i syfte att hitta 
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de moment som är mest lämplig för 3D-scanning, vilket besvarar första frågeställningen. 

Strukturerade intervjuer möjliggjorde att potentiellt användbar information i förväg ansågs 

vara irrelevant och på detta sätt undveks under intervjun. För ostrukturerade intervjuer skulle 

detta istället leda till att samtal kommer bort från fallstudiens huvudsakliga syfte. Den primära 

utgångspunkten vid utformningen av intervjufrågor var att besvara på studiens 

forskningsfrågor med hänsyn till det teoretiska ramverk som valts. Intervjufrågorna mejlades 

ut till samtliga respondenter i förväg innan den fysiska intervjun tog plats. Detta för att ge 

respondenterna möjlighet att tänka igenom sina svar i syfte att erhålla fylliga och 

uttömmande svar för datainsamlingen (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Denna studie har bestått av två frågeställningar där den första frågeställningen handlar om 

att identifiera vilka moment i ett specifikt område som har potential för en eventuell 3D-

scanningsteknik i syfte att förbättra de nuvarande metoderna för kvalitetskontroll. 

Respondenter som valts föll naturligt på personer som sitter på en chefsposition, detta på 

grund av att de besitter kunskap och information som vanliga medarbetare inte gör, men även 

medarbetare intervjuas för att erhålla bredare perspektiv över fenomenet. 

 

I syfte att undersöka 3D-scanningens egenskaper och lämplighet med hänsyn till de moment 

i produktionen hos Hitachi som kartlagts, vilket förklarades ovan, intervjuades även experter 

hos 3D-scanningsföretaget FARO. Intervjuerna med experter gav information om det som 

behövdes för en lyckad implementering av 3D-scanningsteknik, vilket bland annat är att ha 

personal som är beredd att ta till sig den nya tekniken samt information om respektive 

produkter som sedan kunde jämföras och analyseras efter behov. För att identifiera vilka 

tekniska förutsättningar och begränsningar 3D-scanningstekniken erbjuder i industriell 

tillverkning, och på det sättet besvara den sista frågeställningen, utfördes även intervjuer med 

FARO:s referenskunder. Samtliga intervjuer var av semistrukturerad slag på grund av att föra 

intervjun i den riktning som ansågs vara mest lämpad för studiens syfte. Genom att intervjua 

långvariga användare av tekniken kunde en bättre bild av de praktiska stegen som krävs för 

en lyckad implementering skapas. Företagens egna experimenterande som de själva utfört 

över den tid som tekniken har varit i arbete kunde fylla kunskapshålet som experimenten i 

Hitachis egen produktion var utsedd att fylla. Genom att intervjua FARO:s befintliga kunder 

påverkas trovärdigheten för företaget samt dess tjänster och produkter. Dessutom tillför 

detta andra perspektiv samt bredare bild över fenomenet då det är kunder som använder 

tjänsten eller produkten i verkligheten.  

 

Samtliga respondenter framgår i tabell 2 och har tilldelats bokstäver istället för namn i syfte 

att säkerställa anonymitet.  
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Tabell 2. Respondenternas roller och avdelning 

 
 

3.2.4 Observationer 

En observation är en teknik för att samla in kvalitativa data genom att se på 

aktiviteter/handlingar som utförs av arbetande personer i det område som studeras. För en 

framgångsrik observation krävs det förberedelse i syfte att forma observationen efter 

studiens syfte och frågeställningar, samt förstå teorin som fungerar som ett underlag för 

studien och själva observationens utformning (Säfsten & Gustavsson, 2019).   

 

Observationerna gav en djupare bild över nuläget hos Hitachis produktion i Ludvika, och 

kommer dessutom att vara ett komplement till intervjuerna i syfte att besvara 

frågeställningar, där påståenden kan jämföras med egna observationer.  
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3.2.6 Dokumentstudie 

För att säkerställa behovet av en effektivisering och för att identifiera implementeringar 

utfördes dokumentstudier. För att konfirmera slutsatserna från tidigare forskning, vad det 

gällde potentiella användningsområden, återanalyserades den data som användes tidigare 

forsknings dokumentstudier när de själva svarade på denna fråga. Genom att kombinera 

denna utförliga studie med mer uppdaterade data kunde slutsatser nås som kunde appliceras 

på situationen i den nuvarande produktionen.  

 

En egen utförlig dokumentstudie utfördes sedan på en mer specifik nivå. Tidigare 

forskningsarbete kunde identifiera områden i produktionen där förbättringar skulle behövas. 

Den nya dokumentstudien hade i fokus att identifiera vilka förbättringar som skulle kunna 

implementeras. Feldata på specifika detaljer analyserades och kunde användas för att 

bedöma var samt vilka moment som skulle ge största effektiviseringen och för att säkerställa 

att 3D-scanningstekniken hade potential på sättet som varit tänkt 

3.3 Dataanalys 

Studiens datainsamlingsmetoder har genererat både kvalitativa och kvantitativa data. Dessa 

två typer av data har sedan analyserats utifrån typ. Under kapitel 3.3 presenteras hur de 

erhållna kvalitativa respektive kvantitativa data har analyserats. 

3.3.1 Kvalitativa data 

En stor del av den insamlade datamängden var kvalitativa data från intervjuer och 

observationer. Alla intervjuer transkriberades och observationerna antecknades på ett 

jämförbart sätt då alla transkriptioner från intervjuer och alla anteckningar efter möten och 

observationer samlades i samma mapp med liknande och jämförbar struktur. Intervjuerna 

och observationernas primära uppgift var att kartlägga Hitachis produktion genom att 

jämföras med tidigare forskning som utförts inom området och att identifiera specifika 

implementeringsområden för 3D-scanning. Detta kunde påverka syftet och de slutliga 

resultaten på både ett direkt och indirekt sätt. Noggrannheten av dataanalysen berodde till 

viss del på dess innehåll. En förenklad tematisk analys utfördes på både intervjuerna samt 

observationerna i början av studien där mönster och likheter (teman) söktes och sorterades 

efter. När flera, mycket spridda åsikter om till exempel potentiella användningsområden för 

kvalitetskontroll som stred emot tidigare forskning kom fram, blev det aktuellt att använda 

en mer noggrann kvalitativ dataanalys. Då kunde slutsatserna som dragits från den enklare 

tematiska analysen användas för att förfina koderna i analysen, genom att till exempel lägga 

grunden för mer relevanta intervjufrågor eller ändra hur data visualiseras. När tydliga enade 

svar som konfirmerar resultaten från tidigare forskning framträdde från den inledande 

tematiska analysen utfördes en något noggrannare tematisk analys och slutsatserna från den 

användes till grund för de olika stegen i studien. Först för att hitta problemområden, sedan 
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för att identifiera specifika implementeringar och sist för att lägga grund för att hitta de 

tekniska förutsättningarna och begränsningarna med tekniken 

3.3.2 Kvantitativa data 

En liten del av den insamlade datamängden från tidigare forskning och från egna 

dokumentstudier bestod av kvantitativa data. Datamängden från dokumentstudierna 

analyserades på ett sätt som hjälpte studien att uppnå syftet, primärt genom att besvara 

första frågeställningen ”Vilka processteg i Hitachis produktion i Ludvika är mest lämpliga för 

kvalitetskontroll med 3D-scanningsteknik?” Likt för den kvalitativa dataanalysen ändrades 

noggrannheten av den kvantitativa dataanalysen beroende på tydligheten och enigheten I 

den insamlade datamängden. Inledande grafer och tabeller framställdes för att potentiellt 

besvara frågorna om implementeringar. Om resultaten var neutrala eller otydliga utfördes 

vidare analyser med hjälp av kvalitativa data från intervjuer och observationer som kunde 

lägga grund till mer relevanta dokumentstudier som gav mer relevanta resultat. Om 

resultaten från de inledande graferna och tabellerna var tydliga och konsekventa förfinades 

dem och framställdes I mål att besvara syftet. 

3.4 Validitet & reliabilitet 

För att få en hög trovärdighet i studien har fenomenet undersökts ur olika perspektiv där 

intervjuer av både personal med chefsroller samt deras medarbetare har utförts, vilket bidrar 

till helhetssynen. Olika metoder användes för att samla in nödvändiga data. 

 

Dessa metoder valdes med syfte att komplettera varandra och säkerställa att nödvändiga 

data erhålls och speglar verkligheten. När det talas om trovärdighet brukas validitet och 

reliabilitet tas upp. I grunden handlar validitet om hur hög grad mätningarna mäter det man 

avser att mäta och delas upp i intern och extern validitet. (Säfsten & Gustavsson, 2019) 

 

Intern validitet handlar om studiens slutsatser är trovärdiga eller inte, alltså hur väl resultatet 

som presenteras påverkas av de aktiviteter och händelser som anges vara anledningen till 

resultatet (Säfsten & Gustavsson, 2019). Den interna validiteten har säkerställts genom att 

författarna har använt syftet och frågeställningarna som riktlinjer vid datainsamling och 

genomförande. De valda intervjurespondenterna besitter olika positioner för att få en 

helhetsbild över den nuvarande situationen och hela processkedjan. Dessutom har 

intervjuerna spelats in för att säkerställa att validiteten uppnås.   

 

Extern validitet handlar om generalisering, alltså frågan utifrån studiens resultat om i vilken 

utsträckning allmänna slutsatser kan dras (Säfsten & Gustavsson, 2019). Då är frågan om 

resultatet går att implementera i andra tillverkningsföretag framgångsrikt. Även fast studien 

är en fallstudie och behandlar Hitachis produkter specifikt finns det en viss generaliserbarhet 
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på grund av att det har utförts intervjuer med användare av tekniken från andra företag. 

Metoder och teorier bör kunna utnyttjas hos andra företag för en snarlik undersökning, 

däremot kommer mätningarna inte överensstämma då denna undersökning är unik för 

Hitachis processer och produkter.  

 

Reliabilitet innebär i vilken grad samma resultat kan uppnås vid upprepade mätningar 

(Säfsten & Gustavsson, 2019). Eftersom detta är en fallstudie där varje tillvägagångssätt 

kommer att dokumenteras så ökar reproducerbarheten och därmed även reliabiliteten. 

Intervjufrågor har formulerats efter studiens syfte och frågeställningar för att säkerställa att 

relevant data erhålls. Även då semistrukturerade intervjuer har genomförts, har även varje 

följdfråga dokumenterats. Dessutom har frågorna skickats till respondenterna i förväg med 

syfte att erhålla entydiga och uttömmande svar. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2018) har forskare en viktig position i dagens samhälle och ett stort 

ansvar gentemot de människor och djur som medverkar i forskningen. Säfsten och 

Gustavsson (2019) förklarar att datainsamling som involverar människor bör uppmärksamhet 

ägnas åt val av deltagare och krav på individskydd. Vid intervjuerna informerades därför 

respondenterna först om studiens syfte och sedan tillfrågades möjligheten för ett 

intervjudeltagande, vilket de hade möjlighet att avböja. Dessutom skickades intervjufrågorna 

till respondenterna i förväg, vilket innebar att två tillfällen att avböja intervjun erbjöds. 

Respondenterna fick även ha möjlighet att vara anonyma för att skydda identitet. Inspelat 

material hanterades varsamt och exkluderade personuppgifter, inhämtade data användes 

uteslutande och enbart i denna undersökning. Det inspelade materialet visade inte någon 

form av personuppgift och sparades inte längre än nödvändigt.  
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4. Leverantör för 3D-scanning 

 
Under kapitel 4 presenteras valet av företag som 3D-scanningsleverantör samt företagets 

produkter som anses vara aktuella och relevanta för Hitachis produktion och komponenter. 

Dessa produkter beskrivs detaljerat för att få kännedom om vilka typer av komponenter dem 

avser att mäta som mest fördelaktigt, samt under vilka förhållanden. Kapitlet bygger på de 

intervjuer som har genomförts med personal från FARO samt referenskunderna Epiroc och 

Metrona som presenteras i form av bokstäver (M, N, O och P se kapitel 3. Metod) för att 

erhålla anonymitet.  

 

4.1 FARO: 3D Measurement, Imaging & Realization Solutions 

Denna studie bygger vidare på tidigare examensarbete som kontakt med ett företag vid namn 

FARO. FARO är ett ledande företag inom 3D-teknologi och erbjuder mätning, visualisering och 

digitalisering med 3D-laserteknik globalt. Valet av leverantör föll därav naturligt på FARO men 

även på grund av att de tidigare haft kontakt med Hitachi AB angående 3D-scanningslösningar 

och är därmed bekant med företaget.  

 

Företaget har som vision att hjälpa tillverkningsföretag genom att erbjuda 3D-scannings- 

teknologi där man övergår från manuella arbeten till delvis eller hel automation och på det 

sättet reducerar bland annat kostsamma avvikelser och förbättrar konstruktionen av 

komplicerade produkter då detta kan först ske i en virtuell miljö (FARO, 2022). Företaget 

konstaterar att tekniken har fler fördelar jämfört med traditionella mätningsmetoder. En 

fördel är att data kan samlas in med hög noggrannhet och exakthet vilket innebär minskade 

kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten. Data som samlas in finns även kvar som underlag 

för dokumentation i framtida projekt och dessutom är tekniken väldigt tidseffektiv då man 

kan skanna flera miljontals punkter över hela synfältet parallellt (Zani, 2022).  

4.2 Produkter för 3D-scanning 

Under kapitel 4.2 följer information om företagets nyckelprodukter. Dessa produkter har valts 

med Hitachis produkter i tanke, studiens relevans samt intervju med experter från FARO. 

Inhämtad information om respektive produkt kommer från datablad som har erhållits från 

FARO samt även intervjuer med respondent M och N, se tabell 2.  

4.2.1. Quantum Max ScanArm 

Respondent M förklarar att Quantum Max ScanArm är en fleraxlig ledad arm med sfärisk 

arbetsvolym som erbjuder noggranna 3D-mätningar och scanning på små till medelstora 

detaljer. Hårdvaran är bärbar, flexibel och användarvänlig. Kan användas till detaljer med 
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olika dimensioner och komplexa strukturer då hårdvaran har dubbla kinetiska säten som 

möjliggör utbytbara positioner för givaren som enkelt kan flyttas från topp till frontfäste, 

vilket i sin tur möjliggör större åtkomst till små eller svåråtkomliga utrymmen utan att behöva 

kalibrera om hårdvaran.  

 
Figur 4. Quantum Max ScanArm (FARO, 2022) 

 

Hårdvaran har tre olika modeller, modell S, M och E, som varierar i noggrannhet, samt tre 

givare att välja till armen beroende på detalj att skanna. För stora detaljer eller expansiva ytor 

där en snabb datainsamling önskas är FAROBlu xS att föredra på grund av givarens breda 

laserrand som ger större scanningsyta. För högprecisionsuppgifter med snäva toleranser är 

FAROBlu xR att föredra på grund av att den fångar data med högsta noggrannheten och bästa 

möjliga upplösning jämfört med de andra två givarna. Den tredje givaren kallas FAROBlu xP 

och kan skanna vad som helst med en balanserad blandning av FAROBlu xSs snabbhet och 

FAROBlu xRs noggrannhet och upplösning. Alla tre givare kan enkelt fånga tiotals miljoner 

datapunkter men har olika noggrannhet beroende på kombinationen med givare och modell, 

vilket har sammanställts i tabell 3. 
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Tabell 3. Noggrannhet för olika modeller med olika givare och arbetsvolym (noggrannhet i mm) (FARO, 2022). 

 
 

 

Ledande flyg- och fordonstillverkare förlitar sig på detta verktyg för att med enkelhet fånga 

data de behöver på produktionsgolvet. Enligt respondent N kan hårdvaran hantera alla 

miljöer inklusive extrema temperaturer. Skannerarmens arbetsyta varierar från två meter till 

fyra meter, har en optimerad noggrannhet och repeterbarhet på grund av förbättrad styvhet 

och stabilitet. Hårdvaran är effektivt integrerad med relaterad programvara som har en 

funktion som erbjuder förprogrammering av inspektionsrutiner som operatörer sedan kan 

följa och därmed utföra exakt samma inspektionsrutin, vilket minimerar variationen och ökar 

repeterbarheten. Data lagras, analyseras och underhålls digitalt i syfte att identifiera trender 

och vidta lämpliga åtgärder när komponenter börjar avvika från sina nominella toleranser.  

 

4.2.2 Vantage Laser Tracker 

Vantage Laser Tracker (hädanefter Vantage) är, jämfört med ScanArm, ett större och mer 

bastant verktyg som består av två modeller som erbjuder mätning av detaljer med olika 
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räckvidd. VantageE modellen klarar mätningar med räckvidd upp till 35 meter, och VantageS 

modellen för mätningar med räckvidd upp till 80 meter.  

 

Vantage har ett antal funktioner som förbättrar arbetsflödet och minimerar risken för 

uteblivna eller felaktiga data. En funktion som snabbt lokaliserar och låser sig på ett mål, vilket 

innebär att hårdvaran kan följa en rörlig detalj, bakom hinder och låsa sig på detaljen igen när 

den är i ett stabilt läge. Hårdvaran har även en funktion som förbättrar arbetsflödet genom 

att tillåta användare att styra funktioner som livevideoflöde och rörelsespårning med hjälp av 

en mobiltelefon eller surfplatta.  

 

Hårdvaran kan med enkelhet flyttas från en plats till en annan och har testats för att klara av 

motstånd som stötar, vibrationer, olika temperaturer och fuktighet. Kameran i hårdvaran har 

ett synfält på 30॰, klarar temperaturer från -15℃ till 50℃ och har en noggrannhet på ± 0,018 

millimeter till ± 0,078 millimeter beroende på objekt samt dess dimensioner och distans från 

hårdvaran.  

 

 
Figur 5. Vantage Laser Tracker (FARO, 2022) 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Super 6DoF 

Super 6DoF är en kombination av tidigare nämnda hårdvaror, Quantum Max ScanArm och 

Vantage Laser Tracker. Verktyget levererar hög flexibilitet, användarvänlighet och kompro- 
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misslös noggrannhet för krävande mätbehov. Systemet kombinerar den långa räckvidden 

som Vantage erbjuder med flexibiliteten, detaljerna och konsistensen hos ScanArm. 

  

 

 
Figur 6. Kombination av Vantage Laser Tracker och Quantum Max ScanArm (FARO, 2022) 

 
 

ScanArm möjliggör scanning av alla objekt där även dolda punkter runt hörn och komplexa 

dimensioner kan nås. Detta innebär att dolda punkter (se figur 6) kan nås även om de är 

utanför Vantage sikt, samtidigt som mätdata bibehålls. Vantage lokaliserar ScanArm i ett 

gemensamt koordinatsystem, varefter mätprocessen kan starta. Mätpunkter på detaljen kan 

sedan kombineras och visualiseras i realtid i mjukvaran och sedan jämföras med nominella 

data. Kombinationen av dessa två verktyg erbjuder mätmöjligheter på stora objekt som 

normalt sett skulle vara utom räckhåll för en enskild ScanArm, eller punkter på små objekt 

med komplexa dimensioner som annars är omöjlig för Vantage att nå. Kombinationen 

erbjuder således hög flexibilitet, mer data, hög upplösning och noggrannhet. Dessutom går 

det att kombinera flera ScanArm med Vantage. Mätvolymen varierar från 70 meter till 120 

meter beroende på modell på ScanArm och Vantage, med en noggrannhet för samtliga på 

mikrometernivå (μm).  
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4.2.4 Focus Laser Scanner 

Focus Laser Scanner är, likt Vantage Laser Tracker, en portabel och mer stabil hårdvara som 

är avsedd att utföra snabba, exakta och precisa mätningar på stora objekt. Tekniken är 

designad för mätningar både inomhus och utomhus, och kan mäta allt från stora objekt till 

scanning av hela områden. Mätverktyget står på ett stativ som med enkelhet kan flyttas 

mellan olika positioner för att säkerställa en tillförlitlig mätning. 

 

 

 
Figur 7. Focus Laser Scanner (FARO, 2022) 

 

Hårdvaran klarar mätningar upp till 350 meter, beroende på objektets färg. För ljusa/vita 

objekt klarar hårdvaran 350 meter i räckvidd men går ner till 50 meter för mörka/svarta 

objekt. Tekniken klarar av olika väderförhållanden från -20℃ till 55℃ med en hög HDR-

funktionalitet. HDR står för High Dynamic Range vilket betyder högt dynamiskt omfång och 

är en funktion som producerar bilder med märkbar skillnad mellan väldigt ljusa och väldigt 

mörka områden. Denna funktion ger livfulla bilder och bevarar exakta detaljer från 

ljusvariationer och nyanser. Likt Vantage kan Focus Laser Scanner förflyttas mellan olika 

positioner för att säkerställa en mer precis mätning och tillförlitlig datainhämtning.  

 

Hårdvaran har en noggrannhet på ± en millimeter och har effektiv integration med relevant 

mjukvara där fullständiga mätningar utförs på en minut. Kombinationen möjliggör även 

registrering och bearbetning i realtid vilket bidrar till lägre cykeltider och snabbare åtgärder 

av scanningsfel och saknade data. 
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4.2.5 Mjukvara 

Mjukvaruprogram för 3D-scanning kan hantera data på olika sätt, allt från film och under- 

hållning till industridesign och dokumentation. Respondent M förklarar att mjukvaran 

hanteras genom att först förprogrammera ett program för den specifika detaljen i syfte att 

erhålla önskade data. Detta program kan sedan sparas och användas för samtliga likadana 

detaljer. Flera sådana program kan förprogrammeras och sparas för att användas för 

relevanta detaljer.   

 

När scanningen är färdig resulterar det i en CAD-fil som visar avvikelser på detalj i form av 

färger som visar hur mycket den skannade detaljens dimensioner skiljer sig från den korrekta 

detaljen, vilket har förprogrammerats i mjukvaran med 3D-ritningar och CAD-filer på den 

perfekta detaljen. 

 

 

 

 
Figur 8. Demonstrering på hur det kan de ut i mjukvaran 

 

 

Resultatet av scanningen visar detaljen i mjukvaran med varma till kalla färger beroende på 

avvikelser. Varma färger avser färger som får oss att tänka på solen eller värme; rött, gult och 

orange. Kalla färger är i sin tur färger som påminner oss om is och kyla; blått och lila. Grön 

färg är nominella värdet som eftersträvas. Alla värden som ligger ovanför det nominella 

värdet visar varma färger medan alla värden som ligger under det nominella värdet visar kalla 

färger. Ju längre ifrån det nominella värdet visar resultatet av scanningen alltså kalla färger 

eller varma färger beroende på i vilken riktning avvikelsen är. Vid skannad detalj är det 

optimala resultatet att hela detaljen visar färgen grönt, då indikerar mjukvaran att detaljen är 

inom de angivna toleranserna och kvaliteten uppfyller kravspecifikationer som tidigare har 

förprogrammerats i mjukvaran. Blir det skannade resultatet i stället rött eller blått måste 
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åtgärder ske. Exempel på mjukvaruprogram som är relevanta för ämnet är FARO:s CAM2 

Software. Mjukvaran är designad för användning med vilken FARO mätmaskin som helst och 

är ämnad att effektivt kunna slutföra kvalitetssäkrings- och inspektionsarbeten. Exempel på 

en annan mjukvara som är relevant för studien är SCENE. Denna mjukvara är mer för att 

skanna områden och kan komma till bra användning vid en virtuell nedsättning i 

slutmonteringen, vilket kommer att förklaras i mer detalj under kapitel fem. 

4.3 Utbildning och processteg  

För samtliga nyckelprodukter krävs det en utbildning innan de kan användas. Längden på 

utbildningen varierar beroende på vilken mjukvara kunden önskar sig använda. För 

användning av FARO:s egna mjukvaruprogram, som är anpassade efter deras egna produkter 

och är därför enklare att använda, krävs 2-dagars utbildning. Medan för mer komplicerade 

program som ger fler möjligheter men inte är lika intuitiva, krävs 3-dagars utbildning. Samtliga 

utbildningar följer samma struktur. De börjar med att de som ska utbildas lär sig hantera 

produkten, sedan får de lära sig alla processteg som behövs för att använda den och avslutas 

med repetition. Representanten från FARO säkerställer att alla kan utföra stegen utan 

problem innan utbildningen avslutas. Utbildningen kan ta plats antingen i produktionen hos 

kunden eller på FARO:s enda och egna kontor som är belägen i Göteborg, beroende på vad 

kunden önskar sig. 

 

Processtegen variera en aning beroende på vilken produkt som används men de följer i 

grunden samma principer. För att få användbar information från den enorma mängden data 

som produceras under scanningen måste ett program skapas för varje unik detalj där måtten, 

vinklarna och toleranserna som är av intresse förprogrammeras i mjukvaran. Beroende på 

komplexiteten på detaljen som ska skannas kan skapandet av ett program ta allt från fem 

minuter till två timmar. Om samma typ av detalj ska skannas flera gånger behöver 

programmet bara skapas en gång och kan därefter laddas upp varje gång en liknande detalj 

ska skannas. Själva scanningsprocessen ser väldigt annorlunda ut för FARO:s olika produkter. 

För deras ScanArm krävs det att en arbetare aktivt hovrar över varje del som ska skannas med 

handtaget och får ta sig runt detaljen eller vinkla verktyget för att komma åt alla relevanta 

ytor. Tiden det tar att skanna klart en produkt kan varier stort beroende på dess komplexitet. 

För Focus Laser Scanner serien ser processen lite annorlunda ut. Efter att skannern har ställts 

på plats skannar den allt inom synhåll, 360॰ grader kring sig själv förutom en blindpunkt på 

marken på mellan 200–2000 mm i diameter direkt under scannern beroende på höjden på 

stativen den sitter på. Inget manuellt arbete behövs under scanningen, men för att få in en 

komplett bild av produkten som ska skannas kan det krävas flera scanningar och då krävs det 

att verktyget manuellt flyttas. En scanning kan ta ungefär 15 minuter och den totala tiden 

beror därför helt på hur många gånger verktyget måste flyttas.  
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Nästa steg i processen kommer efter att scanningen har avslutats. Då skapas en rapport som 

visar all relevanta mått och toleranser i en format som användare själv kan bestämma. Hur 

mallen för dessa rapporter skapas går FARO igenom på utbildningen och efter att mallen ha 

skapats en gång kan man bara klicka på en knapp för att den skannade datan presenteras på 

önskat vis. 

 

Om scanningen tar väldigt lång tid eller av någon annan anledning måste pausas kan det aktiva 

programmet enkelt sparas. Problemet uppkommer ofta då programmet ska startas upp igen. 

Om ingenting har rört på sig sedan scanningen pausades kan den återstarta utan några hinder. 

Men för att säkerställa att det inte blir några fel från okända förflyttningar eller om detaljen 

medvetet ska flyttas, kan specialiserade trackers användas. Om tre trackers placeras på en 

detalj kan programmet enkelt komma ihåg var den var genom att skanna dessa innan man 

fortsätter. För Focus Laser Scanner är det lite annorlunda. Inga trackers behövs vanligen i 

användningen av detta verktyg då den använder sig av överlappande data för att orientera in 

sig. Det vill säga, så länge tillräckligt mycket av en tidigare scanning finns inom synhåll kan 

verktyget orientera sig och kombinera två separata scanningar. Men ifall två scanningar som 

inte har tillräckligt med överlapp ska kombineras, till exempel insidan och utsidan av ett 

objekt, kan specialiserade tracker spheres användas för övergången. Om de placeras på ett 

ställe som är inom synhåll för båda tänkta scanningar kan verktyget orientera sig och 

kombinera dessa. 

 

4.4 Referenskunder 

Genom att intervjua FARO:s referenskunder Epiroc och Metrona kan information om FARO:s 

produkter och service från andra synvinklar än företaget själva erhållas. Detta ger även en 

trygghet till Hitachi, eller vilka nya kunder som helst, genom att säkerställa att produkter samt 

relationer fungerar på ett bra sätt. Att redogöra för tidigare framgångar leder till större 

förtroende för företaget i fråga. Dessa referenskunder behöver nödvändigtvis inte ha upplevt 

samma kundvärde som överensstämmer med FARO:s företagsledning. De tekniska 

förutsättningar och begränsningar som har erhållits via intervjuerna hos Epiroc och Metrona 

som erfarit hur det såg ut innan samt efter implementeringen kommer att presenteras under 

4.4.1 och 4.4.2. 

4.4.1 Epiroc 

Epiroc är ett företag som utvecklar och säljer ett brett utbud av maskiner och utrustning för 

gruv- och infrastrukturföretag. Företaget är verksamma i 150 länder med mest fokus i Asien, 

Australien, Afrika, Mellanöstern och Nordamerika enligt respondent O.  

 

Epiroc har använt FARO:s 3D-scanningprodukter i över fem år och deras egna erfarenheter 

kan användas för att bedöma vilka tekniska förutsättningar och begränsningar tekniken skulle 
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kunna ha i Hitachis produktionsprocess. Produktionsprocessen i fråga är Epirocs produktion 

av maskiner för bergbrytning. För att utföra kontrollerna har Epiroc en heltidsanställd 

mättekniker vars arbetsuppgift är att både identifiera möjliga användningsområden och att 

utföra de olika scanningarna som anses lämpliga. Då mätteknikern är så pass erfaren med 

tekniken går de allra flesta kvalitetskontrollerna mycket snabbare med hjälp av 3D-

scanningtekniken. Då kontroller redan sker i många olika steg i produktionsprocessen kan 

mätteknikern testa vilka kontroller som bäst lämpar sig för 3D-scanning utan att störa 

produktionen och har gjort det i över fem år. Områdena där tekniken används som mest visas  

i tabell 4 med en kort förklaring på vilket sätt tekniken används och till vilken nivå 

produktionsprocessen gynnas genom att bespara tid för kvalitetstekniker med effektivare 

kontroller och genom att öka själva pålitligheten av kontrollerna. Till vilken nivå 

användningsområdet påverkades visas med plustecken (+) tecken där fler plustecken innebär 

större påverkan.  

 
 

Tabell 4. 3D-scanningsteknikens användningsområde och påverkan hos Epiroc 

 

 

Fördelarna och nackdelarna med 3D-scanning-teknik i Epirocs produktion av maskiner för 

gruvbrytning presenteras i tabell 5. Att kontrollerna ökar i noggrannhet gynnar företaget 

ekonomiskt på ett direkt sätt genom att felaktiga detaljen kan upptäckas och reklameras. Det 

gör att företaget inte behöver betala för en detalj vars fel möjligen hade upptäckts senare i 

produktionen och ökar även kvaliteten på slutprodukterna. Bättre kontroller gynnar även 

företaget ekonomiskt på ett indirekt sätt genom att effektivisera produktionsprocessen. Det 

främsta sättet det gör detta på är genom att reducera monteringstiden för de olika 

produkterna. Då kvaliteten på de olika detaljerna som ska monteras ökar, minskar även 

problemen som uppkommer vid montage då det oftast passar som det ska. Summerat ger 3D-

scanningsteknik störst effektivisering vid kvalitetskontroll av detaljer med komplex geometri 

men enligt respondenten blir i princip alla kontroller både bättre och snabbare med tekniken. 
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Tabell 5. Fördelar och nackdelar med Epirocs implementering 

 

 

 

3D-scanning skulle i överlag förbättra alla kvalitetskontroller men bara för att en metod 

förbättrar processen betyder inte att den bör implementeras. Om kontrollerna förbättras 

men tiden som går åt vid kontrollerna ökar kan implementeringen överlag försämra 

processen. Även om både kontrollerna och tiden som går ut vid dem förbättras måste dessa 

förbättringar vägas mot den initiala investeringen. Det leder till nackdelarna som Epiroc har 

upplevt med 3D-scanning. Tekniken är väldigt dyr vilket gör att det är en stor initial 

investering. Med Epirocs valda implementeringsmetod av att ha en heltidsanställd 3D-

scanningsexpert blir det ytterligare en investering. Enligt mätteknikern tar det lång tid att bli 

bekväm med tekniken. Detta kombinerad med kostnaden för tekniken utgör anledningarna 

till att Epiroc begränsar sin användning av tekniken. Det blir därför även viktigt att ta till 

hänsyn hur mycket tekniken effektiviserar produktionsprocessen och inte bara att processen 

effektiviseras. 3D-scanning skulle kunna effektivisera nästa alla processer i produktionen men 

investeringen för att kunna implementera ett sådant system skulle vara alldeles för stor och 

därför har Epiroc identifierat områdena med störs påverkan på både kontrolltiden och 

kontrollkvaliteten.  

 

Trots att Epirocs produktion av gruvbrytning-maskiner och Hitachis produktion av 

krafttransformatorer skiljer sig finns det ändå tydliga likheter. Båda producerar stora 

produkter med relativt små batchstorlekar och vissa av Epirocs användningsområden går att 

översätta direkt till ett motsvarande användningsområde i Hitachis produktion. I ett försök 

att illustrera detta identifierades motsvarande användningsområden i Hitachis produktion 

för varje användningsområde som togs fram i tabell 5. Jämförelsen presenteras i tabell 6 

med en korrelation mellan noll och fem för att visa hur väl Epirocs implementering hade 

passat för det motsvarande området. 
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Tabell 6. Jämförelse av Epirocs användningsområden med exempel i Hitachis produktion 

 

 

Den egenskapade korrelationssiffran är menad för att visualisera hur översättningsbar Epirocs 

implementering är för just Hitachis produktion. Att det går att hitta motsvarande 

användningsområden med någorlunda likheter i produktionen av två helt olika produkter 

tyder på stora likheter i produktionsprocessen. 

4.4.2 Metrona 

Metrona AB är ett företag som applicerar diverse teknologiska verktyg som till exempel FAROs 

Focus Laser Scanner för bland annat kartläggning av geologiska landskap inom 

arkitektbranschen. Respondent P, som intervjuades är ensam ägare och drivare av företaget 

och har använt tekniken i sitt företag i snart tio år. Förutom alla de olika 

användningsområdena som Respondent P arbetar med numera, har han tidigare använt 

tekniken i bilindustrin vid Volvo Cars. 

 

Jämfört med för Epiroc ser situationen lite annorlunda ut för Metrona. Då Respondent P redan 

hade kunskaper inom 3D-scanning och ett samarbete med FARO solutions innan han 

grundade företaget finns det ingen jämförelse att göra med hur företaget såg ut innan 3D-

scanning implementerades. För att förstå hur tekniken har ändrat verksamheten kunde 

Respondent P förklara vilka tekniker som användes i branschen innan 3D-scanning kom. Ett 

exempel var att använda totalstation för att ta en punkt i taget. Men då det områden som 

Metrona numera använder tekniken för bygger mycket på fördelarna som 3D-scanning ger är 

jämförelsen med hur det såg ut tidigare meningslöst. Dock finns det fortfarande tydliga 

fördelar och nackdelar med tekniken som Metrona upplever, vilka presenteras i tabell 7. 
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Tabell 7. Fördelar och nackdelar med Metronas implementering 

 
 

 

Mängden data som till exempel Focus Laser Scanner ger i form av punktmoln är enorm 

jämfört med att mäta en punkt i taget manuellt. Därför öppnas det upp helt nya möjligheter 

inom digital kartläggning av verkligheten vilket är den största fördelen som Metrona upplever. 

Att få en tredimensionell digital bild på hur insidan av ett rum ser ut i verkligheten var förut 

omöjlig, utan stora antaganden. Utöver de nya möjligheterna som öppnas upp effektiviseras 

nästan alla de gamla användningsområdena. Då det är väldigt enkelt att sätta igång en 

scanning går det nästan alltid snabbare att mäta med 3D-scanning men har inte alltid samma 

noggrannhet. Till exempel Focus Laser Scanner säger sig ha en noggrannhet på ± en 

millimeter, men enligt respondent P är det oftast säkrare att utgå ifrån att den ger ± fem 

millimeter då det är väldigt sällan som en helt perfekt scanning utförs. Förutom den ibland 

otillräckliga noggrannheten är den största nackdelen för Metrona att det inte går att använda 

tekniken utomhus när det till exempel regnar, vilket inte är något större problem för Hitachi. 

Vad det gäller svårigheter vid användning anser respondent P att det ibland kan vara 

förhållandevis svårt att koppla den insamlade datamängden till verkligheten på ett 

användbart sätt. Det är tydligen väldigt enkelt att starta i gång en scanning och samla in ett 

punktmoln men för att få ut någonting måste det finnas referenspunkter vilket är enligt 

respondent P inte riktigt lika enkelt. Behovet av referenspunkter är även kopplad till den 

fjärde svagheten med tekniken som togs upp vilket att ackumulationen av fel från flera 

kombinerade scanningar utan referenspunkter kan leda till enorma fel i slutskedet. Båda 

dessa svagheter är viktiga att ta hänsyn till men kan undvikas med rätt kompetens. Den 

enorma datamängden ger även fördelen att man väldigt sällan behöver mäta om inom samma 

område. Om det till exempel dyker upp ett nytt problem där ett nytt mått sökes, behövs det 

ofta att en ny mätning tas. Men då Focus Laser Scanner samlar in data från allt inom synhåll 

för skannern har det sökta måtten förmodligen redan mäts.  

 

Metrona AB och Hitachi Energy har inte många likheter som företag men det finns ändå 

relevanta lärdomar att ta från de olika användningsområden som Metrona har använt 

tekniken för. Exakt hur relevant dessa lärdomar är för Hitachis produktion visualiseras med 

hjälp av tabell 8. Respondent Ps olika användningsområden presenteras och deras relevans 

till Hitachi graderas på en skala från noll till fem. 
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Tabell 8. Relevansen av Metronas användningsområden med Hitachi 

 

 

Första användningsområdet, “Skanna väldigt stora objekt och jämföra med design” håller inte 

till de vanliga för Metrona men togs ändå upp av respondent P. När stora objekt som till 

exempel fartyg skannades, märktes tydliga fel i den fysiska konstruktionen jämfört med 

designen som inte tidigare hade märkts med manuella mätningar. I just dessa fall var felen 

inte speciellt relevanta men att fel som inte hade märkts av manuella mätningar kunde 

upptäckas, nästan av misstag, bevisar teknikens potential för att effektivisera en produktion. 

Orsakerna till många av felkostnaderna i Hitachis produktion är fortfarande ett mysterium 

vilket innebär att förmågan att upptäcka oförutsedda fel anses väldigt relevant. Att skanna av 

terräng inför olika byggprojekt är kanske det som Metrona använder 3d-scanning mest för 

och är tyvärr inte speciellt relevant till Hitachis produktion. Men Metrona använder även 

tekniken ofta för att skanna insidan av byggnader för att få en exakt digital version av 

byggnadens layout. Detta har många användningar och bedöms därför vara någorlunda 

relevant till Hitachis produktion. Att “skanna i produktionen för att simulera en ny robotcell” 

är ett användningsområde som respondent P har erfarenhet av från sin tid med Volvo Cars. I 

deras produktionslina är varje millimeter viktig, för att kunna designa om en robotcell eller 

för att lägga till en ny kunde de använda Focus Laser Scanner för att få en 3D-modell av 

området där olika lösningar kunde testas. Vilket är väldigt relevant för hitachi då det visar 

teknikens förmåga att kombinera skannade objekt i en virtuell simulering.  
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5. Hitachis nulägesanalys 

 
I detta kapitel presenteras en kartläggning av produktionsflödet hos Hitachi, möjligheterna 

för en implementering av 3D-scanning inom dessa områden samt potentiella moment inom 

respektive område som har nytta av 3D-scanning. Detta har framställts genom genomförda 

intervjuer, observationer och dokumentstudier som även har jämförts med tidigare forskning 

inom samma område.  

 

5.1 Kartläggning av produktion 

Tillverkningsprocessen för att tillverka transformatorer vid Hitachi i Ludvika illustreras i ett 

förenklat flödesschema över den totala produktionsprocessen (Se figur 9). Tre områden 

arbetar parallellt och förklaras mer detaljerat i avsnitt 5.1.1–5.1.3; anslutningsdon, 

kärntillverkning och lindning. Dessa avdelningar tillverkar alla komponenter som hör till 

transformatorns insida, vilket även kallas aktiv del. Komponenterna transporteras via 

lyftkranar till Aktiv del som ansvarar för monteringen av transformatorns insida, d.v.s. 

tranformatorkärnan, A-donet och lindningarna. Till sist transporteras den aktiva delen till slut-

montering som ansvarar för att montera ihop den aktiva delen med en plåtlåda, 

transformatorns chassi, och se till att produkten uppfyller kravspecifikationer genom prover 

innan den anses vara klar för leverans till kund.  

 

Figur 9. Förenklat flödesschema över Hitachis produktionsprocess 
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5.1.1 Anslutningsdon / A-don 

För att sammankoppla komponenter i transformatorer och reaktorer krävs interna 

anslutningar vilket enheten Anslutningsdon, även benämnt A-don, ansvarar för. Här tillverkas 

grindar och rör av komponenter som cellulosabaserat material, trä, pappersisolerade ledare 

och aluminiumrör som erhålls från externa leverantörer. En grind är själva ramen för 

anslutningsdonet som har till syfte att ställa i ordning och koppla ledare på. Grind- 

tillverkningen består av isoleringsmaterial och cellulosabaserat material som bearbetas och 

skruvas ihop och motsvarar basen för anslutningsdonet som ledare appliceras på. 

Rörtillverkning innefattar sammanpressning av ledare och anslutningshyllor i ledarnas ändar, 

vilket också lindas med papper för att fungera som isolering. Vid ett färdigt anslutningsdon 

utförs kvalitetskontroller av bland annat papperslindningens tjocklek, kabelarea, 

skarvningsmetod och rengöring innan den transporteras vidare till Aktiv del.  

5.1.2 Kärntillverkning 

Parallellt med anslutningsdon förekommer kärntillverkning. Kärntillverkningsenheten 

ansvarar för tillverkningen av transformatorkärnan och kan delas upp i två delar, 

kärnklippning och kärnläggning. Under kärnklippningen klipps plåt maskinellt efter specifika 

mått innan en travers lyfter plåten till nästa arbetsmoment, alltså kärnläggningen. Under 

kärnläggningen staplas plåtarna och utgör transformatorns kärna. Varje plåt staplas manuellt 

av operatörer antingen två och två eller fyra och fyra beroende på plåtens dimensioner, 

plåtarna har olika längder och väger därmed olika mycket.  

 

 
Figur 10. Exempel på en sammanställd kärna som består av plåt och pressbalkar. (Tesca, 2019) 

 

 



 

 

35 
 

Som visas i figur 10 monteras kärnan ihop med pressbalkar som håller ihop transformator-

kärnan innan den, tillsammans med lindning och A-don, skickas över till Aktiv del. 

Tidsåtgången för tillverkning av en färdig transformatorkärna är upp till två veckor.  

5.1.3 Lindning 

Oberoende av och parallellt med A-don och kärnklippning finns området Lindning. En lindning 

är en ledare där växelström kan flöda genom. Tillsammans med kärnan möjliggör lindningarna 

ett elektromagnetiskt fält, som i sin tur möjliggör kraftöverföring.  

 

 

 
Figur 11. Exempel på hur lindningar skapas (Waukesha, 2022) 

 

 

Produktionen i Lindning börjar med att erhålla pappersisolerad kopparledare från externa 

leverantörer som sedan, se figur 11, lindas manuellt av montörer runt ett lindningsställ innan 

den skickas vidare till aktiv del. Ledarna lindas alltså runt en cylinderbas och inte själva 

transformatorkärnan. Lindningarna utgör spolar som påverkar varandra och är lindade runt 

transformatorkärnan, vilket monteras ihop i Aktiv del. Kvalitetskontrollen i detta område sker 

manuellt med digitala skjutmått av både operatörer och kvalitetstekniker.  

5.1.4 Aktiv del 

Avdelningarna anslutningsdon, kärntillverkning och lindning arbetar parallellt men 

oberoende av varandra, där samtliga tillverkar delar vilket tillsammans bildar stommen i en 

transformator, alltså transformatorn insida som även är benämnd aktiv del. 

 

Aktiv del är alltså beroende av de tidigare avdelningarna och kan benämnas vara en 

samlingspunkt för de komponenter som skapas hos de tre föregående avdelningarna. Dessa 
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komponenter transporteras till Aktiv del, monteras ihop och formar transformatorns insida, 

hädanefter benämnt aktiv del.  

 

 

 
Figur 12. Exempel på färdigställd aktiv del (Euroguld, 2022). 

 

I figur 12 illustreras en sammanställd aktiv del där samtliga komponenter har monterats ihop. 

När komponenterna når avdelningen monteras lindningarna på transformatorkärnan, detta 

görs med hjälp av traverser som lyfter lindningarna och sedan försiktigt sänker ned den tills 

ledarna omfamnar kärnan. Därefter pressas kärnplåtar och beläggs vid det övre oket. Efteråt 

ansluts A-donet till lindningarna och ledningskopplingar. När samtliga komponenter har 

monterats ihop utförs isoleringstester och besiktningar av bland andra kvalitetstekniker, 

montörer och projektledare. Vid isoleringstesterna bildas fukt i transformatorn som måste 

avlägsnas vilket genomförs via en torkning i en processpanna. Avslutningsvis genomförs 

efterdragning på skruvförbanden då torkning innebär kompression.  
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5.1.5 Plåtverkstaden 

Plåtverkstaden arbetar parallellt med andra avdelningar för att tillverka de yttre 

komponenterna till transformatorn, alltså ett plåthölje eller ett kärl som den aktiva delen 

sedan sänks ned i och fästas i fästningspunkter. I den här avdelningen tillverkas alltså fyra 

olika sidoplattor, pressbalkar, lock och bottenplattor. Pressbalkar är ett mekaniskt stöd som 

används för att fästa något (se figur 10). Plåt bearbetas och komponenter tillverkas som sedan 

svetsas ihop och formar ett plåthölje.  

 

 
Figur 13. Exempel på ett plåthölje (KRYFS, 2022). 

 

I figur 13 illustreras ett exempel på hur ett plåthölje kan se ut. På bilden ser vi att samtliga 

plåtväggar har svetsats ihop med basen och höljet är redo för slutmontage. Plåthöljet har 

komplexa dimensioner med genomgående hål för montering av olika rör och andra 

anslutningar.  
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5.1.6 Slutmontage 

Den sista avdelningen kallas för slutmontage och innebär en slutmontering av samtliga 

ingående komponenter som till slut utgör hela transformatorn, både insidan, aktiva delen, 

samt plåthöljet. Det börjar med att ett plåthölje och andra komponenter till höljet anländer 

från plåtverkstaden. Dessa delar monteras ihop mekaniskt innan den aktiva delen sänks ner i 

plåthöljet. Därefter ansluts den aktiva delen till anslutningspunkter i insidan av höljet.  

 

Nedsättningen av den aktiva delen i plåthöljet sker med en travers. För att kunna fästa den 

aktiva delen med plåthöljet krävs det att båda detaljerna ligger parallellt mot varandra, 

speciellt fästpunkterna på den aktiva delen, som kallas “benen”, samt hålen som dessa ben 

ska fästas i på botten av plåthöljet. Om den aktiva delen lutar sig en aning förfaller passningen 

och en nedsättning kommer inte att fungera. För att åtgärda detta tilläggs glasfiber som 

justerar lutningen. Mellan hålen på plåthöljet och benen tillsätts gummi som är till för att 

minska vibrationer och isolera aktiva delen. Dessutom finns det anslutningar på den aktiva 

delen som man måste ta hänsyn till. Om dessa anslutningar ligger för nära plåthöljets väggar 

kan det bli överslag. Förändringar av dessa anslutningar kan förekomma till och med från sista 

torkningen. Därav är det viktigt att kontrollera dessa innan nedsättning.  

 

 

 
Figur 14. Illustration på en färdigställd transformator lager för lager (Siemens Energy, 2022) 

 

I figur 14 illustreras hur en hel transformator kan se ut lager för lager. Inne i plåthöljet kan vi 

se transformatorkärnor som är ihoplindade med isolerad kopparledare och andra inre 

anslutningar, vilket tidigare har redogjorts. När samtliga delar har monterats ihop stängs det 

in med en lockplatta från plåtverkstaden, som i slutmontage svetsas på höljet och stänger in 

den aktiva delen. När monteringen av hela transformatorn är fulländad fylls höljet med olja 
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och utsätts för tryck i syfte att hitta eventuella läckage. Sedan sker provning och tester på den 

fullständiga transformatorn för att säkerställa att kravspecifikationer uppnås. 

5.2 Potentiella områden för 3D-scanning 

Intervjuer genomfördes för att verifiera resultatet från tidigare examensarbeten, som har 

förklarats och motiveras i metodavsnittet, samt för att erhålla en mer djupgående uppfattning 

om verkligheten i dagsläget. Resultat från tidigare forskning kommer här att ställas mot 

intervjuer som är av semistrukturerad slag i syfte att förstå möjligheterna för en 

implementering av 3D-scanning i respektive avdelning. Intervjuerna genomfördes med 

produktionschefer och medarbetare där alla respondenter ingår i sina respektive avdelningar 

samt frågor och svar är endast för just den specifika avdelningen.  

5.2.1 Anslutningsdon 

Tidigare forskning av Niroozad och Dellerer (2021) konstaterar att vid svar på frågor om 

kvalitetsproblem är avdelning anslutningsdon mest återkommande och därmed ett område 

att analysera. Antalet fel som orsakas i området är lågt och nästan hälften av felen som 

upptäcks i området beror på externa leverantörer. 

 

Kvalitetskontroller utförs av kvalitetstekniker vid ankomst av leverans, och av operatörer med 

enkla mätverktyg. Samma forskning visar att aluminiumrören som behandlas i processen, som 

köps in från externa leverantörer, är svåra att mäta och därmed en av de största 

utmaningarna. De visuella kontroller och befintliga verktygen som används i dagsläget är 

bristfälliga på grund av rörets komplexa dimensioner. Defekter på röret upptäcks längre in i 

produktionskedjan, oftast vid aktivdelmontage eller slutmontage, vilket försvårar åt-

gärdandet avsevärt. Avdelningen kan därmed ha till nytta av en ankomstkontroll med 3D-

scanning för att försäkra att hitta defekter tidigt och se till att aluminiumrören har korrekta 

dimensioner innan processen kan börja.  

 

Andra kvalitetsparametrar som kontrolleras i avdelningen är isoleringen på kablar samt 

avståndet mellan kablarna. De vanligaste defekterna är bristfällig isolering på kablar och 

otillräckligt avstånd mellan kablar, vilket vanligtvis upptäcks under egna kontroller som utförs 

av avdelningens operatörer.  

5.2.2 Kärntillverkning 

Intervjuerna visade kärntillverkningen som ett potentiellt förbättringsområde när det gäller 

kvalitetskontroll inom produktionen, vilket stärks av felkostnadsdata från tidigare arbeten. 

Produktionsledare vid avdelningen betonar att avvikelser i plåt bör hittas i ett tidigare skede 

än vad det görs idag. 

 

“...det har blivit så att man inte upptäcker dålig plåt förens på plåtläggningen. Då 
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stannar läggningen och står still och dessutom måste klippen (maskin) stanna för 

att klippa ny plåt.” - Respondent B, Produktionsledare 

 

Det är alltså vid plåtklippningen som produktionsledaren önskar förbättring och betonar att 

maskinen alltid kommer att klippa fel, i stället gäller det att hitta felet tidigt i processen. 

 

“Maskinen kommer alltid att klippa dålig plåt och inte perfekt, men vi måste bli 

bättre på att upptäcka det tidigare. I dagsläget kontrollerar klipparna manuellt 

och visuellt plåthögarna, plockar ut en plåt från en hög och mäter den för kontroll.” 

- Respondent B 

 

Tidigare forskning och intervjun visar att kvalitetsbristerna i området mestadels beror på 

maskinfel och inkorrekt utrustning och kan med enkelhet identifieras med visuella kontroller. 

Avdelningen behöver således i dagsläget inga ytterligare kvalitetskontroller och en 3D-

scanningsteknik i området anses inte vara lämpligt då tekniken inte kan åtgärda eller upptäcka 

fel effektivare än nuvarande metoder.   

5.2.3 Lindning 

Enligt tidigare forskning (Niroozad & Dellerer, 2021) var implementeringen av 3D-scanning 

inom lindningstillverkningen möjligtvis värt att undersöka på grund av de överlägset högsta 

felkostnaderna som området stod för. Däremot uteslöts behovet av en implementering av 

3D-scanningsteknik på grund av nödvändiga visuella kontroller som anses vara dugliga samt 

att kvalitativa data från tidigare arbeten visar att det aktuella kvalitetsarbetet är 

välfungerande.  

 

“Även fast det är en komplicerad produkt så är det så enkelt att de mesta ser på 

en gång visuellt om det är något fel. Ju längre in ner i kedjorna kommer att få större 

nytta tror jag.” - Respondent A, Produktionsledare 

 

I intervjun med produktionsledare för lindningstillverkning är 3D-scanningsteknik för 

kvalitetskontroll inte relevant för området i dagsläget. Större vinning av tekniken finns i andra 

områden. Manuella kvalitetskontroller är enkelt och tillräckligt för lindningen enligt samma 

produktionsledare och betonar att 3D-scanning kan ha större nytta senare i 

produktionskedjan, området uteslöts. 

5.2.4 Aktiv del 

Aktiv del är den avdelning som sammanbinder komponenter från de tidigare produktions-

avsnitten och formar transformatorns insida. Kvalitetskontroller utförs av kvalitetstekniker 

vid speciella tillfällen eller när produktionen har avstannat, och dessutom av egna 

medarbetare efter i princip varje moment. Vid fråga om utmaningar och svårigheter med 
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dagens kvalitetskontroller som sker i avdelningen svarar en montör om att det inte finns några 

svårigheter. Kontrollerna som utförs anses vara enkla men tidskrävande, vilket sistnämnda är 

anledningen till att montören önskar 3D-scanning i avdelningen. 

  

“...det är väl för att vi ska slippa göra arbetsmoment så många gånger som är 

tidskrävande. Det är q-tekniker som utför kvalitetskontroller men oftast så är det 

egenkontroller från vår del. Efter varje moment, i princip, utförs det kontroller av 

personal från aktiv del, som då även måste dubbelkollas med en kollega för 

säkerställande. ” – Respondent D, Montör 

 

 

Samtidigt belyser intervjuer och observationer problem med vissa potentiella 

implementeringar av tekniken för just kvalitetskontroll, vilket innebar att fokus gavs åt en 

implementering av tekniken för ankomstkontroll och en slutgiltig scanning till slutmontage 

som tidigare forskning betonar hade genererat kostnadsbesparing av både material- och 

personalkostnad. Avdelningen upptäcker många felorsaker där de flesta är konstruktionsfel, 

vilket stärker argumentet för en 3D-scanningsteknik som ankomstkontroll i syfte att 

säkerställa att korrekta dimensioner erhålls innan monteringen kan genomföras.  

5.2.5 Plåtverkstaden 

Kvalitetskontroller i avdelningen genomförs dagligen av operatörer som ansvarar för den 

kontinuerliga kvalitetskontrollen av sitt individuella arbete, enligt tidigare forskning. 

Intervjuer och observationer belyste flera områden inom plåtverkstaden där den regelbundna 

manuella kontrollen tog mycket tid och gav tveksamma resultat som orsakas naturligt på 

grund av den mänskliga faktorn. Manuella kontroller brister alltså i kvalitetssäkring jämfört 

med automatiska kontroller. 3D-scanning erbjuder högre precision, noggrannhet och 

dessutom snabbhet i jämförelse med manuella kontroller vilket konfirmerades i tidigare 

forskningens slutsatser att området passade och aktuell för en potentiell implementering av 

3D-scanning för kvalitetskontroll. 

5.2.6 Slutmontage 

Tidigare forskning rekommenderade två idéer för en potentiell implementering av 3D-

scanning för delområdet slutmontage. En ankomstkontroll samt en virtuell nedsättning av 

den aktiva delen i lådan. Då intervjuerna och observationerna belyste aktiv del och plåt- 

verkstaden som de största problemområden skulle en scanning av den inkommande 

plåthöljet och den inkommande aktiva delen vara aktuellt för båda dessa förslag.  

 

Dessutom visar tidigare forskning att avdelningens procentuella antal upptäckta fel är hög. 

Dessa defekter är främst orsakade tidigare i processkedjan men som upptäcks i berörd 

avdelning. Fel som avdelningen själva har orsakat upptäcks och åtgärdas snabbt. Avdelningen 
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erhåller material som kommer in på pallar och defekter upptäcks inte förrän vid montage. 

Därmed rekommenderas en ankomstkontroll som en potentiell implementering av 3D-

scanning för delområdet slutmontage. Som beskrivits tidigare måste den aktiva delen ligga 

parallellt med hålen på plåthöljet och dess lock för att erhålla stabilisering. Dessutom är det 

av stor vikt att de inre anslutningarna inte ligger för nära plåthöljets väggar vilket kan resultera 

i överslag. Därav bör lutningen på aktiva delen samt de inre anslutningarna kontrolleras och 

mätas när den ankommer till slutmontage.  

5.3 Objekt att skanna 

Då frågeställning ett handlar om att identifiera vilka moment i produktionen som är av stor 

potential för 3D-scanning kommer här de olika moment att presenteras och motiveras.  

5.3.1 Aluminiumrör 

Efter att ha intervjuat flertalet personal och analyserat resultat från tidigare forskning 

identifierades monteringen av aluminiumrör som ett tydligt problemområde inom aktiv 

delmontage där orsakerna till problemen är många och komplexa. Det sker tre kvalitets- 

kontroller på aluminiumrör under aktiv delmontage, ett efter monteringen, ett efter första 

torkningen och ett till efter andra torkningen.  

 

“Efter att ha kontrollerat rören och utfört första torkningen av aktiv del får vi 

pumpa upp och justera in röret igen och dra åt allting igen sen går pannan 

ytterligare en gång på en ny tork och sen kör vi in han då i lådan efter det, det är 

då det spårar ur ytterligare.” - Respondent D, Montör 

 

Det som kan “spåra ut ytterligare” är hur bra lådan passar med den aktiva delen vilket 

förklaras i detalj under kapitel 5.3.3. 

Många av problemen gällande kvalitetskontroll av aluminiumrör inom aktiv delmontage beror 

på fel tidigare i produktionsprocessen, antingen inom Hitachi krafttransformers eller 

leverantörsfel. På grund av detaljens komplexa struktur kan det även vara extremt svårt att 

upptäcka dessa fel på ett effektivt sätt. Enligt tidigare forskning saknas det utrustning för 

mätning av dessa aluminiumrör, dessa rör kommer i en låda med ett femtiotal rör av olika 

former som kvalitetstekniker får kontrollera vilket inte är tidseffektivt. Därför beslutades en 

kontroll av aluminiumrör vid leverans vara av störst intresse. Den nuvarande 

ankomstkontrollen består främst av en visuell kontroll för att se om några tydliga fel märks. 

Baserad på tidigare erfarenhet kontrollerar sedan kvalitetstekniker vissa rör som det ofta kan 

bli problem med. Detta görs med tumstock och andra manuella metoder. Ofta förlitar sig 

Hitachi på att externa leverantörerna levererar varor inom de önskade toleranserna. Om en 

reliabel kontroll kunde utföras vid ankomsten av aluminiumrör skulle det i värsta fall leda till 

att de verkliga problemområden, alltså fel orsakade av Hitachi själva, enklare kunde 
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identifieras, och i bästa fall skulle det kunna lösa många av problemen som uppkommer vid 

aktiv del/slutmontage.  

Under intervjuer med kvalitetstekniker kom det fram att antalet aluminiumrör som 

producerades på plats av Hitachi själva hade ökat under de senaste åren då det märktes att 

de uppkom mycket färre fel med dessa. För att konfirmera detta letades data fram på 

leveranser av aluminiumrör. Figur 15 visar hur många aluminiumrör som levererades per 

månad av externa leverantör mellan 2016 och 2020 och grafen visar en tydlig nedåtgående 

trend. 

 

 
Figur 15. Antal externt levererade aluminiumrör/månad samt kostnaden (Hitachi, 2020) 

 

För att identifiera skillnader mellan leverantörer för att bestämma vilka leverantörer att bryta 

kontakt med i samband med den sänkta efterfrågan gjordes en felrapportsanalys under 5.3.2. 

Tabell 9 visar kvalitetsutfallet för de olika leverantörerna i procent. Värdet visar andelen av 

ordervärdet som Hitachi fick ut genom att ta ordervärdet minus felkostnader sedan delat med 

ordervärdet, (ordervärde - felkostnader) / ordervärde. Resultatet visade tydligt att RZ ABAK 

gav bästa resultat och att Essverk gav sämsta. 
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Tabell 9. Kvalitetsutvärdering av leverantörer av aluminiumrör (Hitachi, 2020) 

 
 

På grund av den högre kvaliteten från leverantören RZ ABAK så lade Hitachi större fokus på 

att minska användningen av rör från de andra leverantörerna i första hand vilket visualiseras 

tydligt i grafen under. Figur 16 visar antalet rör som levererades per halvår med RZ ABAK i 

blått och de andra leverantörerna i orange. 

 

 

 
Figur 16. Antal externt levererade aluminiumrör/halvår uppdelat efter leverantör (Hitachi, 2022) 

 

Från felrapportsanalysen som gjordes mellan 2018 och 2020 kunde det även urskiljas vilka 

problem som vanligast uppkom med aluminiumrören i Hitachis produktion. I figur 17 visas 

hur problemen fördelas över de fem problemen som uppkom 2019. Fel dimensioner på rören, 

otillräcklig rengöring, dåliga svetsar och saknad eller dålig gänga. 
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Figur 17. Djupanalys av aluminiumrör felorsaker 2019 (Hitachi, 2019) 

 

 

Figur 18 visar hur felen fördelades 2020. Samma fem fel som skedde under året innan uppkom 

under 2020 men till skillnad från 2019 blev det även problem med saknad avgradning och en 

gång blandades dimensionerna av två olika rör ihop av leverantörerna. Det är tydligt att fel 

på dimensionerna var det vanligaste felet för både 2019 och 2020. 

 

 
Figur 18. Djupanalys av aluminiumrör felorsaker 2020 (Hitachi, 2020) 
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5.3.2 Lämpligheten av ankomstkontroll för aluminiumrör 

Det har framkommit tydligt att läget har förändrats något sedan tidigare arbeten har utförts. 

Vad det gäller aluminiumrör är det tydligt att det fortfarande förekommer problem men 

åsikterna verkar lite spridda. För att komma fram till hur situationen med aluminiumrör har 

förändrats under de senaste åren i Hitachi Energis produktion utfördes en noggrann analys av 

företagets feldata. 

 

Tabell 10 visar snittkostnaden per fel för de olika problemen som uppkom med aluminiumrör 

under 2019 och 2020 samt vilket område där det var vanligast att felet upptäcktes. Som 

tumregel kostar det mer att fixa ett problem desto senare i produktionen den upptäcks. Det 

framgår tydligt att dimensionsfel är den klart dyraste felorsaken och var, under den 

analyserade perioden, också den klart vanligaste felorsaken. Att det är den dyraste felorsaken 

är inte speciellt konstigt då området det som vanligast upptäcktes inom (aktiv delmontage) 

ligger väldigt sent i produktionsflödet vilket förklaras djupare i kapitel fem. 

 

 
Tabell 10. Vikten av olika felorsaker för aluminiumrör år 2020 (Hitachi, 2020). 

 
 

 

Figur 19 visar fördelningen av antalet felaktiga rör mellan de olika felorsakerna för bara 

leverantören Essverk. Det visar att nära 65% av felen som rapporterades med rör från Essverk 

var av typen dimensionsfel, vilket var den klart dyraste felorsaken. 
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Figur 19. Djupanalys av aluminiumrör felorsaker för Essverk 2019–2020 (Hitachi, 2020) 

 

Distributionen av felorsakerna för AQ Estland presenteras i figur 20 och visar att väldigt få av 

deras rör skapade problem på grund av felaktiga dimensioner. Dock var över 50% av felen på 

grund av dåliga svetsar eller saknade gängor vilka var de andra och tredje dyraste fel- 

orsakerna.  

 

 

 
Figur 20. Djupanalys av aluminiumrör felorsaker för AQ Estland 2019–2020 (Hitachi, 2020) 
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Distributionen av felorsakerna för RZ ABAK presenteras i figur 21. Likt för AQ Estland berodde 

en relativt liten del av felen på dimensionsfel, speciellt om det jämförs med rören som 

levererades av Essverk. Dock berodde över 30% av felen på dåliga svetsar vilket var den näst 

dyraste felorsaken. Detta visar att den tidigare analysen av felorsakerna, vilket visade att 

dimensionsfel var den absolut vanligaste felorsaken, inte visar hela sanningen.  

 

 

 
Figur 21. Djupanalys av aluminiumrör felorsaker för RZ ABAK 2019–2020 (Hitachi, 2020) 

 

Det är svårt att bedöma bara från dessa grafer vilken leverantör som orsakar färre 

felkostnader men en sådan bedömning har redan utförts och presenterats i kapitel fem. Den 

visar klart att Essverk rör orsakade mest felkostnader medan RZ ABAK rör orsakade minst. 

Men distribueringen av felorsakerna är mer intressant för en annan anledning. 3D- 

scanningsteknik är mycket bättre på att upptäcka vissa fel över andra. Felorsaker som 

otillräcklig rengöring och dåliga svetsar är närmast omöjliga för 3D-scanning att upptäcka. 

Medan tekniken är perfekt anpassad för att upptäcka till exempel dimensionsfel. Om 

felorsaker delas upp efter om de är upptäckbara med hjälp av 3D-scanning eller inte, med 

rengöring och svetsning sätt som icke upptäckbara och resten som upptäckbara, så är 

resultaten väldigt intressanta.  
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Tabell 11. Vikten av olika felorsaker för aluminiumrör 2022 (Hitachi, 2022) 

 
 

 

Tabell 11 jämför perioderna 2019–2020 och våren 2022 vad det gäller fördelningen av 

felorsaker. Då över 40% av felorsaker åren 2019 och 2020 var dimensionsfel, vilket var den 

dyraste felorsaken är det inte konstigt att nästan 140 000 kr av de totala felkostnaderna per 

halvår bedömdes vara upptäckbara av 3D-scanning. Då det bara levererades rör från RZ ABAK 

under våren 2022 kunde en approximativ bedömning göras med hjälp av hur RZ ABAKs 

felorsaker fördelades under åren 2019 och 2020. Det vill säga fördelningen under åren 2019 

och 2020 kombinerades med snittkostnaden för de olika felorsaker och med hur många rör 

som levererades under våren 2022 för att få siffrorna som presenteras i tabell 11. Då den 

totala mängden externt levererade rör har minskat drastiskt sedan 2019 är det inte speciellt 

konstigt att de totala felkostnaderna per halvår också har minskat drastiskt. Men fördelningen 

mellan felorsaker som kan och inte kan upptäckas av 3D-scanning har förändrats markant. 

Icke upptäckbara kostnader har bara minskat med ungefär 5 000 kr per halvår medan 

upptäckbara skillnader har minskat med över 120 000 kr per halvår. 

5.3.3 Plåthölje & Aktiv del 

Under tidigare forskning togs även möjligheten upp att använda 3D-scanning för en virtuell 

nedsättning av den aktiva delen i plåthöljet (lådan). Efter att aktiva delen har monterats och 

alla mått och toleranser har kontrollerats ska den sättas ner i en färdigmonterad och 

kontrollerad låda. Även om alla mått ligger inom toleranserna så kan vissa delar som borde 

ligga i fas med varandra ligga markant utanför läget de borde vara på och ofta måste de 

justeras utanför originaltoleranserna. 

 

“Vi hade en jättelång serie för några år sedan som då konstatera att om vi ställde 

alla rör åt ett håll 20 mm för mycket utanför våran tolerans, då behövde vi i stort 

sett, när det var nedsättning och vi fick göra det där i lådan, så var vi tvungna att 

gå in mer eller mindre bara knuffar till röra åt något håll och så låste vi alltihop och 

sen var det bra.” - Respondent C, Montör 
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För just denna serie kunde en trend synas och problemen justeras efter i förväg men då de 

flesta serier som produceras är på 2–4 enheter så är det oftast svårt att märka trender. Hur 

det kan bli så fel skulle kunna bero på flera orsaker. 

 

“Det kan ha att göra med att till exempel om pressbalkarna inte sitter parallellt 

med varandra.” - Respondent C 

 

“De har ju pottor som det kallas, som de ställer ner den och då kan ju det skilja lite 

grann mot lådväggar och så vidare och då blir ju måtten fel.” - Respondent D, 

Montör 

 

 

Men för att säkerställa att rören och andra komponenter ligger i ett läge där det går att justera 

dem utefter hur det borde ligga mot lådan krävs en provnedsättning. Enligt 

produktionsplanerare för aktiv delmontage sker provnedsättningar bara i ett fåtal fall då 

tydliga problem har märkts i förväg. Om till exempel aktiv delmontage har noterat en ovanligt 

stor mängd fel eller om designavdelningen noterar att själva konstruktionen skulle kunna 

orsaka oförutsägbara problem. Själva nedsättningen kan ta mellan två och fyra timmar för 

HVDC enheter jämfört med en till två timmar för reaktor-enheter. Sedan kan det ta mellan 

fyra och tolv timmar att koppla ihop allt och slutföra montaget. Under nedsättningen och 

slutföringen finns det vissa processteg som är väldigt tidspressade. Den aktiva delen torkas 

under flera tillfällen för att få bort så mycket fukt som möjligt. Enligt en montör för aktiv 

delmontage så kan för mycket fukt göra vissa delar av transformatorn som inte önskas leda 

ström, ledande, och desto längre tidnedsättningen och slutföringen tar desto fuktigare hinner 

det bli. 

5.3.4 Plåthölje 

Från tidigare forskning föreslogs 3D-scanning som ett möjligt verktyg för att effektivisera 

kvalitetskontrollerna i plåtverkstaden. Enligt kvalitetstekniker inom plåtverkstaden kan det ta 

mycket tid att kontrollera alla mått och toleranser i de olika stegen och även efter denna 

långdragna process så kan det vara osäkert om kontrollerna var korrekta. De viktigaste 

delarna av plåthöjlet (lådan) att skanna påpekas av tidigare forskning vara kylarstativen, 

lådsidorna och locket. 

 

Storleken på lådan och dess delar utesluts användningen av Quantum Max ScanArm för 

scanning. För noggrann scanning på stor skala lämpar sig Vantage Laser Tracker men som 

tidigare nämnt är noggrannheten på plåtverkstadens toleranser relativt låg. Trots det skulle 

Vantage Laser Tracker kunna passa i det här fallet då den är snabbare än Fokus Laser Scanner 

och intresset av en inskannad 3D-modell inte finns i detta fall.   
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6. Resultat & Analys 

 
I följande kapitel presenteras och analyseras resultatet av empirin från kapitel 4 och 5, i 

förhållande till de frågeställningar som studien bygger på. Vilket är att redogöra vilka moment 

i produktionen som är mest lämplig för kvalitetskontroll med 3D-scanning samt de tekniska 

förutsättningarna och begränsningarna med tekniken för respektive moment. 

 

6.1 Potentiella användningsområden 

Vilka moment i Hitachis produktion i Ludvika är mest lämplig för kvalitetskontroll med 3D-

scanningsteknik? 

 

Studiens första frågeställning avser identifiera potentiella områden i Hitachis produktions- 

flöde som lämplig för en implementering av 3D-scanningsteknik. Resultatet från den 

framställda empirin visar tydligt att en implementering av 3D-scanningsteknik för ankomst- 

kontroll, oberoende område, är av mest nytta då defekter på komponenter i respektive 

område härleder främst från tidigare avsnitt i flödet. Avdelning Kärnklippning och lindning 

utesluts först då nuvarande kvalitetskontroller i respektive område anses vara tillräckliga och 

tekniken anses ha större nytta någon annanstans i produktionsflödet.  

 

De områden som kvarstår som aktuella baserat på intervjuer, observationer och tidigare 

forskning är Anslutningsdon, Aktiv del, Plåtverkstad och Slutmontage. Samtliga områden 

framstår behöva ankomstkontroll för komponenter de erhåller från tidigare avsnitt i 

produktionsflödet. I tabell 12 illustreras respektive område och dess potential för 3D-

scanningsteknik. De nuvarande kvalitetskontrollerna anses vara dugliga hos fyra av de totalt 

sex områdena, däremot har fyra av sex områden ett behov av tekniken. Direkt utesluts två 

områden, kärnklippning och lindning, då dessa områden har kvalitetskontroller som är dugliga 

samt har inget behov av tekniken. 
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Tabell 12. Sammanställning av produktionsavsnitt och dess potential för tekniken 

 
 

Anslutningsdon har kvalitetskontroller som utförs av kvalitetstekniker och operatörer vid 

ankomst av leverans. Dessa kontroller utförs med enkla mätverktyg på objekt som har väldigt 

komplexa dimensioner. Därmed upplevs kontrollerna som bristfälliga och en implementering 

av 3D-scanningsteknik är behövligt och området anses vara aktuell för tekniken.  

 

Aktiv del är som tidigare nämnt, den avdelning som monterar ihop komponenter från tidigare 

produktionsavsnitt och bildar transformatorns insida. Kvalitetskontroller som utförs i 

dagsläget utförs av operatörer och kvalitetstekniker. Kvalitetstekniker utför kontroller när 

produktionen avstannat och operatörer utför kontroller efter varje arbetsmoment. 

Kontrollerna är däremot dugliga på grund av enkla dimensioner men tidskrävande på grund 

av så många defekter i området. Men en klar majoritet av de defekter som identifieras i 

området härrör från tidigare produktionsavsnitt vilket leder till behovet av en 3D-

scanningsteknik för ankomstkontroll. Som står skrivet i 5.2, har samtliga områden ett behov 

för en ankomstkontroll då defekter kommer från tidigare produktionsavsnitt och önskas 

upptäckas tidigare än vad det gör i dagsläget. Detta stärker argumentet för en 

implementering av 3D-scanning för ankomstkontroll och inte för scanning av objekt som 

bearbetas i området.  

 

Plåtverkstad har regelbundna kvalitetskontroller som dagligen utförs av operatörer som 

kontrollerar sitt individuella arbete. Kvalitetskontroller i området tar väldigt långt tid på grund 

av den stora variationen på objekt som bearbetas i området, som är från små objekt till väldigt 

stora. Detta innebär att kvalitetskontrollerna är väldigt tidskrävande och ger, enligt intervjuer, 

tveksamma resultat på grund av den mänskliga faktorn. Som förklarats i kapitel 2 innebär 3D-

scanning digitalisering och automation, som avlägsnar den mänskliga faktorn och väldigt 

precisa och noggranna kontroller kan utföras. Tekniken, jämfört med människor, erbjuder 



 

 

53 
 

högre precision, noggrannhet och snabbhet, vilket är anledningen till att området är aktuell 

för 3D-scanningsteknik. 

 

Slutmontage är det område som står sist i produktionsflödet, och som sänker ned den aktiva 

delen i plåthöljet. Området tillverkar alltså inte nya objekt, komponenter kommer från aktiv 

del samt plåtverkstaden och monteras slutligen ihop i slutmontage. Majoriteten av de 

defekter som upptäcks i området härrör, som för i princip varje område, från ett tidigare 

avsnitt i produktionsflödet. Med den anledningen anses området vara aktuell för 

implementering av 3D-scanningsteknik för ankomstkontroll och då en ankomstkontroll för 

komponenter som kommer från aktiv del och plåtverkstaden. Området anses därför vara 

aktuell för 3D-scanningsteknik även då de nuvarande kvalitetskontrollerna anses vara dugliga.  

6.2 Tekniska förutsättningar och begränsningar 

Vilka är de tekniska förutsättningarna och begränsningarna för varje moment med att 

utnyttja 3D-scanningsteknik för Hitachis kvalitetskontroll? 

 

Inom de fyra områden där 3D-scanningsteknik för kvalitetskontroll ansågs ha potential kunde 

tre specifika implementeringar identifieras. En ankomstkontroll för de problematiska 

aluminiumrören, regelbundna kontroller inom plåtverkstaden för kontrollerna som med den 

nuvarande metoden är extremt komplicerade och en scanning av aktiva delen samt plåtlådan 

för en virtuell nedsättning. Regelbundna kontroller inom plåtverkstaden framstod av 

intervjuerna vara av lägst intresse av dessa tre och vidare forskning av förslaget uteslöts från 

denna studie. Efter att ha utfört intervjuer med användare av tekniken stod det klart att en 

allmän införskaffning av 3D-scanningsteknik är att föredra. I avsnitt 6.2.1 till 6.2.3 presenteras 

och analyseras de moment samt de tekniska förutsättningar och begränsningar i de två 

användningsområdena som har föreslagits, samt den allmänna implementeringen.  

6.2.1 3D-scanning för ankomstkontroll av aluminiumrör 

Ett av områdena i Epirocs produktion där det fanns ett direkt motsvarande område i Hitachis 

var att skanna olika rör med komplicerad geometri som är svår att mäta med manuella 

metoder. I Hitachis produktion motsvarar det aluminiumrören som används till att isolera 

kablarna som kopplar den aktiva delen med funktionerna på utsidan av lådan. 

Aluminiumrörens storlek kan variera mellan mindre rör på under en meter och rör som 

sträcker sig närmare fyra meter (Se figur 22). Rören som orsakar flest problem i produktionen 

och som är svårast för kvalitetsteknikerna att kontrollera med nuvarande metoder kan vara 

bockade flera gånger och med svårmätta vinklar. Därför valdes Quantum Max ScanArm som 

den mest lämpliga tekniken för att skanna rören. Detta på grund av hårdvarans flexibilitet och 

användarvänlighet, och är skapad för scanning på små till medelstora detaljer vilket förklaras 

tydligare under kapitel fem.  
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Figur 22. Olika typer av aluminiumrör (Hitachi, 2022) 

 

För att kunna implementera 3D-scanningsteknik för en ankomstkontroll av aluminiumrören 

finns det tre förutsättningar som måste uppfyllas. Hitachi och deras designavdelning måste 

ha det som tekniken behöver för att kunna funka, tekniken måste användas på ett effektivt 

sätt, vilket förklaras i stycket nedan, och slutligen måste insamlad data kunna hanteras av 

Hitachi och deras kvalitetstekniker. Designavdelningen skapar redan CAD-modeller på alla 

aluminiumrör vilket underlättar skapandet av program för scanningar och är det enda som 

Quantum Max ScanArm behöver mjukvarumässigt för att användas. Tekniken är även 

transportabel och har laddningsbara batterier så Hitachi Energi har redan allt som behövs för 

att den ska kunna användas. Mjukvaran som samspelar bra med ScanArm heter CAM2 

Software och är skapad för användning med vilken FARO teknik som helst. Mjukvaran kräver 

två dagars utbildning som FARO tar hand om.   

 

För att tekniken ska kunna användas på ett effektivt sätt behövs det främst utbildad personal 

men även vissa praktiska förutsättningar. En stadig uppställning krävs för en lyckad scanning 

av objektet då det inte får förflyttas från sin ursprungliga position, alltså rörets position vid 

start av scanning. Röret måste ligga helt stilla genom hela scanningsprocessen. Förflyttas röret 

en aning finns det en väldigt stor chans att resultatet kommer att bli dåligt och scanningen 

måste börjas om på nytt. Det kan även vara bra att ha ett sätt att säkra rören med, ifall deras 

geometri inte lätt ligger stilla på ett bord. Det kan göras med lite lim eller med vissa andra 

tekniker som FARO introducerar på utbildningen. För att ge störst flexibilitet för 

användningsmöjligheter kan fyra arbetare som mest vara med på utbildningen. Med fyra 

utbildade arbetare skulle flera olika varianter av den rekommenderade scanningsprocessen, 
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som illustreras i figur 23, kunna utföras beroende på mängden och variationen av rören som 

ska skannas. Steg två till fem borde alltid utföras av en person. Steg två visar då röret ställs 

och säkras på ett stadigt bord, steg tre visar själva scanningsprocessen, steg fyra visar då den 

klargjorda scanningen sparas som en rapport och steg fem då den kontrollerade detaljen 

förvaras. Flexibiliteten kommer in med steg ett, skapandet av programmet som används 

under scanningen. Då steg ett kan ta väldigt lång tid i förhållande till de andra stegen skulle 

hela processen effektiviseras enormt om en operatör var stationerad att skapa program 

medan en annan var utsedd till att skanna. Men då samma program kan återanvändas om 

flera av samma detalj ska skannas kan effektiviteten variera beroende på hur många detaljer 

ska skannas. Allt från att extremt många, helt olika detaljer behöver skannas under en viss 

tidspress, där två uppställningar av en stationerad programskapare och en stationerad 

operatör skulle vara den maximalt effektiva användningen av de fyra utbildade operatörerna. 

Till att en mindre mängd av samma detalj önskas skannas eller att det fanns ingen som helst 

tidspress, där det skulle räcka med att en operatör skötte både skapandet av programmet och 

själva scanningen.  

 

 

 
Figur 23. Visualisering, processtegen för scanning av aluminiumrör 

 

För att den data som scanningen producerar ska kunna hanteras av Hitachis kvalitetstekniker 

så måste rapportmallen som all data visualiseras med anpassas efter de nuvarande fel- 

rapporteringsrutinerna. Då mallen skapas ska hänsyn tas till att den enkelt kan läsas så att 
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kvalitetschecklistan kan bockas av steg för steg och resultaten kan integreras i Hitachis egen 

nuvarande analys och felrapporteringssystem. 

6.2.2 Virtuell nedsättning 

För att utföra en virtuell nedsättning av den aktiva delen i plåtlådan måste båda dessa 

komponenter 3D-skannas. Både plåtlådan och den aktiva delen kan variera i storlek, men de 

har oftast flera mått som sträcker sig långt utanför Quantum Max ScanArms maximala räck- 

vidd på fyra meter vilket utesluter användningen. För noggrann scanning på stor skala lämpar 

sig Vantage Laser Tracker men Hitachis toleranser kräver inte speciellt hög noggrannhet. 

Dessutom skapar inte laser trackern en tredimensionell bild av objektet, vilket är vad som 

sökes i detta fall. Därför lämpar sig Focus Laser Scanner bäst för denna implementering. Dess 

lägre noggrannhet på ± en millimeter ligger fortfarande inom Hitachis toleranser på ± 5 

millimeter och den skapar en tredimensionell bild av det skannade objektet.  

 

För att 3D-scanningsteknik ska kunna användas för att utföra en virtuell nedsättning måste 

lösningar till samma problem som för en ankomstkontroll av aluminiumrör hittas. Likt för 

ankomstkontrollen så har Hitachi allt som behövs för att tekniken ska kunna användas. Vilket 

är främst CAD modeller för att underlätta för skapandet av programmet.  

 

För att tekniken ska kunna användas på ett effektivt sätt så måste flera lite kluriga problem 

lösas. Under nedsättningen ska “benen” på aktiva delen läggas ner i hål som kallas “pottor” 

som ligger på botten av plåtlådan, vilket även har förklarats under kapitel 5.1.6. Benen på den 

aktiva delen måste vara parallell med hålen på locket samt botten av plåthöljet. Hålen, eller 

“pottor” låser fast den aktiva delen på plats. Mellan plåthöljets hål och aktiva delens ben finns 

det gummi för att minska vibrationer och för isolering. Det är dessa som avgör aktiva delens 

position i lådan och det är därför extremt viktigt att de skannas. Lutar sig den aktiva delen en 

aning kommer detta inte att fungera, vilket kräver mätning av lutningen innan montering. 

Finns det en lutning i dagsläget kompenseras detta med glasfiber som då justerar lutningen 

så att benen på den aktiva delen står parallella med hålen på plåthöljets lock och undersida.  

 

Men när aktiva delen är färdigmonterad så ligger dess ben utanför synhåll för laserskannern. 

En lösning till detta visualiseras i figur 24. Under kärnläggningen ligger den aktiva delen på 

sidan och benen ligger då inom synhåll och kan skannas, vilket visas i steg ett. Resten av den 

aktiva delen kan sedan skannas när den är färdigmonterad vilket visas i steg två. För att 

kombinera dessa två scanningar behövs användningen av speciella trackers som tidigare 

nämnts i kapitel fyra. Genom att limma fast några små cirkulära plattor på objektet, inom 

synhåll för scannern så kan speciella tracker sfärer som är anpassade efter just Focus Laser 

Scanner sättas på under scanning och tas bort emellanåt. Med en placering av dessa plattor 

likt den som visas i steg ett och två så skulle verktyget kunna orientera sig och kombinera 

dessa två scanningar. För att skanna lådan finns det ett liknande problem fast med insidan 

och utsidan av lådan. Båda behöver skannas men för att verktyget ska kunna orientera sig 
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behöver trackersfärer användas även här. Då plåtlådan står utan lock tills efter nedsättningen 

skulle trackersfärer kunna placeras på toppen av lådans väggar likt det som visualiseras i steg 

tre och fyra, och skulle på så sätt vara inom synhåll både på insidan och utsidan av lådan.  

 

 

 
Figur 24. Visualisering, processtegen för scanning av låda/aktiv del 

 

 

Ett annat problem som måste lösas är när objekten ska skannas. För lådan är detta inte något 

större problem där det finns flera bra tillfällen, men för aktiva delen är det inte lika enkelt. 

Precis innan nedsättningen kommer aktiva delen från torkningen vilket misstänks ändra på 

positionerna av vissa delar samt lutningen på aktiva delen. För bäst resultat skulle aktiva delen 

behöva skannas mellan den sista torkningen och nedsättningen men då denna period är 

extremt tidspressad skulle det här vara omöjligt. Ett potentiellt alternativ skulle vara att utföra 

scanningen precis innan sista torkningen då aktiva delen står i ‘ugnen’. På grund av begränsad 

med plats skulle det krävas lite fler scanningar för slutföra men det skulle förmodligen 

föredras över att den vanliga produktionsprocessen skulle behöva anpassas. 

 

Utbildningen är det viktigaste steget för att se till att all data som produceras av scanningar 

kan hanteras av Hitachis kvalitetstekniker. Det är inte av högsta prioritet att alla fyra möjliga 

platser som FARO erbjuder för en utbildning utnyttjas. FARO erbjuder även möjligheten att 

utbildningen för skannerarmen skulle kunna göras på deras degna kontor i Göteborg. Men i 

detta fall är det extremt viktigt att den sker på plats då den önskade användningsområdet är 
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väldigt specifik. Under perioden av utbildningen då dataanalysen förklaras är det väldigt 

viktigt att fokuset ligger på simulering och kvalitetskontroll. Focus Laser Scanner är ett verktyg 

som används på flera olika sätt av vilka många inte alls är lika relevanta för Hitachis önskade 

användningsområde. 

 

6.2.3 Allmän implementering av 3D-scanning 

En tredje metod, som har visat sig var lyckad för företaget Epiroc, är en mer allmän 

implementering av 3D-scanning. I stället för att ha förutbestämda användningsområden där 

tekniken utnyttjas så har Epiroc en heltidsanställd mättekniker som hela tiden letar efter nya 

potentiella användningsområden. Detta kräver en ännu större investering då en helt ny 

mättekniker måste anställas utöver kostnaderna för tekniken men det höjer sannolikheten 

att teknikens potential kan utnyttjas. Om alla punkter och objekt som tekniken ska mäta är 

redan förutbestämda finns det en risk att en av teknikens stora styrkor, den mängd data som 

samlas, inte kommer till nytta. Det är troligt att implementeringarna som skulle skapa störst 

nytta är, likt en virtuell nedsättning, helt nya kontrollmetoder i stället för uppgraderade gamla 

metoder. Att hitta helt nya kontrollmetoder är svårt och att bedöma hur effektiva de är ännu 

svårare, men en mer allmän implementering skulle förenkla processen enormt. För att 

illustrera hur mycket potential 3D-scanning skulle kunna ha i Hitachis produktion utöver de 

användningsområden som denna studie har fokuserat på, presenteras alla de olika 

användningsområden som har nämnts tidigare i studien plus några till som bedöms ha 

potential, i tabell 13.  
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Tabell 13. Användningsområden och dess potential samt säkerhet 

 
 

Hur mycket potential de olika områden bedöms ha visats med en siffra mellan noll och fem 

där fem visar stor potential. Då flera av de olika potentiella implementeringarna knappt har 

utforskats alls i denna studie ges det även en säkerhet siffra från noll till fem, där en låg 

säkerhet innebär att områdets potential skulle kunna vara mindre än det som presenteras i 

tabellen. Till exempel skulle både ankomstkontroll av aluminiumrör och virtuell nedsättning 

ha bedömts att ha fem i potential i början av studien. Nu anses en ankomstkontroll av 

aluminiumrör att ha tre i potential med en femma på säkerhet, då studien har visat att 

tekniken skulle definitivt kunna utnyttjas men att behovet av en implementering är mindre 

än det tidigare uppskattningar. ”Skanna utrustning” inspireras av ett av Epirocs 

implementeringar och har därför en liten nivå av säkerhet trots att ingen forskning tidigare 

har utförts inom området. Medan ”kontroll efter slutmontage”, ”skanna innan och efter 

torkning” och ‘skanna i syfte att hitta gömda problem’ bedöms alla ha stor potential men då 

det inte finns forskning eller tidigare exempel att utgå ifrån så är den bedömningen väldigt 

osäker och det får därmed siffran ett. 
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7. Diskussion 

 
I diskussionsavsnittet kommer forskningsresultatet relaterade till forskningsämnet och 

problemet att diskuteras. Diskussionen innehåller delar där resultatet står sig mot litteraturen, 

hur resultatet kan implementeras i verkligheten och dess generaliserbarhet, samt styrkor och 

svagheter med studien. Kapitlet avslutas med en kort metoddiskussion.     

 

7.1 Diskussion frågeställningar 

Studiens resultat visar två moment i Hitachis produktion som anses vara mest lämplig för 

kvalitetskontroll med 3D-scanningsteknik, och en generell implementering. Dessa två 

moment är scanning av aluminiumrör vid ankomst från externa leverantörer och en virtuell 

nedsättning. Jämför vi dessa tre resultat är den allmänna implementeringen att föredra på 

grund av att de två förstnämnda förslagen inte är helt passande för 3D-scanning. Att investera 

i tekniken för endast scanning av aluminiumrör är inte något som rekommenderas på grund 

av analysen av hur felorsaker för aluminiumrör har förändrats under de senaste åren, jämfört 

med tidigare studier där området var av större behov, och att tekniken kan användas för så 

mycket mer. Detta framgick efter att ha intervjuat två företag som använder 3D-

scanningsteknik från FARO. Tekniken kan användas i flera olika områden som inte upptäcks 

förrän efter implementeringen och då dagens kvalitetskontroller, oavsett avdelning, 

genomförs manuellt med enkla verktyg och visuellt går det även att argumentera för att flera 

områden är i behov av en förbättring vilket stärker argumentet för en allmän implementering.  

 

Efter att ha intervjuat Epiroc och Metrona hittades likheter samt andra fördelar med en 

allmän implementering av tekniken. Särskilt att en allmän implementering leder till att nya 

användningsområden upptäcks då tekniken visade sig vara applicerbar på flera områden hos 

båda företagen. Vilket skulle kunna leda till att helt nya användningsområden inom Hitachis 

produktion upptäckdes. Detta innebär även att studien går att argumentera för att vara 

generaliserbar även då studien anses vara en fallstudie ämnad åt Hitachis produktion. Men 

med detta sagt används olika utrustningar och tekniker i olika tillverkningsföretag beroende 

på företagets produkter och andra ändamål som exempelvis toleranser, detta innebär att 

studien går att generalisera i en viss skala men inte helt fullständigt. 

 

Ett av kraven för en lyckad implementering är att ha personal som är beredd att ta till sig den 

nya tekniken. Intervjusvar från operatörer pekar på att motivationen för detta inte finns där 

riktigt ännu då samtliga respondenter svarade med att de inte ville ha något “extraarbete” 

utöver sina nuvarande arbetsuppgifter. Detta innebär att Hitachi istället måste anställa en 

mättekniker som endast fokuserar på 3D-scanning. En implementering av 3D-scanningsteknik 

ses som en början på något större. Att gå från manuella processer till automatisering leder 

Hitachi ett steg närmare digitalisering. Men samtidigt som man vill implementera olika 
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tekniker för detta är det viktigt att personal förstår sig på tekniken och är redo att omfatta 

den för optimalt utnyttjande. Antingen ska operatörer själva utföra scanningarna och 

förberedelser eller så måste Hitachi anställa en heltidsanställd mättekniker likt systemet som 

används av företaget Epiroc.  

3D-scanningsföretaget FARO var väldigt villiga att visa tekniken men för att använda tekniken 

på det sätt som skulle krävas för att uppnå önskat bidrag skulle en helt ny överenskommelse 

behöva uppnås. Examensarbetarna skulle behöva gå en utbildning för att kunna utföra 

experiment på egen hand. Detta väckte frågan om vem som skulle betala för den utbildningen 

samt ifall det i stället hade varit bättre om Hitachis arbetare gick på utbildningen ifall en 

implementering hade varit aktuellt i framtiden. Samtidigt uppgav Hitachis egen produktion 

vissa problem. För att bedöma ifall 3D-scanning av vissa detaljer skulle kunna öka kvaliteten 

skulle detaljerna som skannas behöva följas genom hela produktionsprocessen. Detta 

hävdades vara fullt möjligt men inte inom tidsramen för studien. Det kan ta över en månad 

från att detaljerna först levereras till att slutmontaget färdigställs. Brist på tid och resurser 

innebar att ett experiment försummas vilket skulle bli nästa steg för Hitachi ifall det bedöms 

önskvärt. Med en heltidsanställd mättekniker som är utbildad inom användningen av 3D-

scanningtekniken skulle detta enkelt kunna genomföras och produktionen skulle garanterat 

gynnas av den förbättrade kontrollmetoden. Men investeringen för en sådan implementering 

är stor. 

7.2 Metoddiskussion 

I denna studie har bland annat nuvarande kvalitetskontroller hos Hitachi i Ludvika undersökts 

i syfte att identifiera användningsområden för 3D-scanningsteknik som har till syfte att 

effektivisera och förbättra de nuvarande metoderna. För detta har i första hand 

semistrukturerade intervjuer genomförts för datainsamling. Data från intervjuer analyserades 

och ledde fram till, tillsammans med observationer och tidigare studier, en nulägesanalys hos 

Hitachi. Respondenterna är från olika områden i företaget vilket ger en bredare och 

varierande bild av verkligheten. Respondenterna är både chefer och montörer som valdes 

varsamt i syfte att få en så bred och djup bild av verkligheten som möjligt. Samtliga intervjuer 

är av semistrukturerad slag. En fördel med semistrukturerade intervjuer är möjligheten 

erhålla objektiva svar genom frågor som är fastställda sedan tidigare, men även subjektiva 

svar genom frågor som dyker upp baserat på svaren från respondenten. En nackdel var 

däremot att mycket av intervjutiden spenderades på specifika, ledande frågor då intervjuaren 

inte har erfarenhet av intervjuer. Efter att ha utfört intervjuerna upptäcktes brister i 

intervjuguiden. Några intervjufrågor var av ledande slag vilket innebar att majoriteten av 

tiden spenderades åt dessa. Detta uppmärksammades tidigt och togs i beaktning under de 

andra intervjuerna. Detta skulle även kunna undvikas med en pilotintervju som innebär att 

identifiera brister och omarbeta dessa innan de riktiga intervjuerna kan ta plats.  
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Endast två intervjuer hos andra tillverkningsföretag än Hitachi har genomförts, vilket innebär 

att resultatet blir svår att generalisera. Med detta sagt finns det argument för en viss 

generaliserbarhet på grund av likheten mellan företagen och Hitachi vad gäller 3D-scanning i 

produktion även då de tillverkade produkterna skiljer sig avsevärt.   

 

Studiens validitet innebär att i så hög grad som möjligt undersöka det som avses att 

undersökas. Validiteten i denna studie anses vara god på grund av att under intervjuerna 

användes en intervjuguide som har utformats med studiens syfte och frågeställningar i 

åtanke. Syftet och frågeställningarna som presenteras i kapitel ett har alltid legat i åtanke vid 

datainsamling och genomförande vilket ökar studiens validitet. Genom att noga dokumentera 

varje tillvägagångssätt och diskutera de inspelade intervjuerna har en hög reliabilitet 

säkerställts. 
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8. Slutsats 

 
I det avslutande kapitlet kommer en kort återkoppling till studiens syfte och sedan kommer 

slutsatser presenteras där studiens konklusion sammanfattas i sin helhet. Slutligen kommer 

ett kort stycke med rekommendationer för fortsatt arbete att presenteras.  

 

8.1 Slutsats frågeställningar 

Syftet med denna studie var att sammanställa underlag inför en framtida implementering av 

3D-scanningsteknik i relevanta områden i produktionsflödet i syfte att förbättra nuvarande 

kvalitetskontroller. För att uppnå syftet har två forskningsfrågor framställts och besvarats. 

Första forskningsfrågan har formulerats på ett sätt där specifika processteg i Hitachis 

produktion efterfrågas och undersöks i syfte att hitta potentialen för 3D-scanningsteknik. 

Andra forskningsfrågan handlar om de tekniska förutsättningarna och begränsningarna med 

tekniken för respektive processteg.  

 

Vilka moment i Hitachis produktion i Ludvika är mest lämplig för kvalitetskontroll med 3D-

scanningsteknik? 

 

I början av studien visade det sig att Aktiv del och Slutmontage hade mest potential av 3D-

scanningsteknik för kvalitetskontroll. Mer specifikt en ankomstkontroll för aluminium- 

rören som behandlas i Aktiv del och en virtuell provnedsättning för Slutmontage. Det 

förstnämnda momentet, ankomstkontroll för aluminiumrör, rekommenderas inte på grund 

av att Hitachi inte är i lika stor behov som det framgick i tidigare studier. I dagsläget 

producerar Hitachi en stor del av rören själva jämfört med tidigare år då de tidigare studierna 

genomfördes. Det andra momentet, en virtuell provnedsättning, rekommenderas inte på 

grund av flera logistiska problem i Hitachis produktion som ställer frågetecken kring hur 

tekniken skulle kunna användas. Det går inte att skanna undersidan av den aktiva delen när 

den är färdigmonterat och därför skulle två scanningar från två helt olika stadier i 

produktionen behöva kombineras för att få en fullständig 3D-modell. Förutom det så är 

perioden direkt innan nedsättningen av störst intresse vilket också är den mest 

tidsbegränsade steget i hela produktionen. Därför anses inte heller denna implementering i 

sig självt rättfärdiga en investering. 

 

Utöver de uppmärksammade processtegen, d.v.s. aluminiumrören och provnedsättningen, 

märktes tydliga likheter mellan Hitachis egen produktion och den av företaget Epiroc som har 

i flera år utnyttjat 3D-scanning för kvalitetskontroll. Detta, tillsammans med svårigheterna för 

en specifik implementering, ledde till slutsatsen att en liknande implementering som den 

Epiroc använder skulle även kunna passa för Hitachis produktion av krafttransformatorer. I 

stället för att bestämma i förväg exakt vilka implementeringar som kommer att göras så läggs 
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fokuset på att ha välutbildad personal som kan anpassa användningen av tekniken utefter 

behov, alltså en allmän implementering av tekniken. Genom att testa olika mätningar och 

analysera resultaten ser denna metod även till att tekniken inte slösas på fel 

användningsområde. Därmed blir svaret på första forskningsfrågan att det blir svårt att 

utpeka ett specifikt moment i Hitachis produktion som är mest lämplig för 3D-scanning. 

Tekniken kan effektivisera fler än ett moment men trots att de nämnda momenten står ut 

marginellt räcker de inte för en investering och en allmän implementering är därmed mest 

fördelaktig.  

 

 

Vilka är de tekniska förutsättningarna och begränsningarna för varje moment med att 

utnyttja 3D-scanningsteknik för Hitachis kvalitetskontroll? 

 

Aluminiumrörens komplexa geometri kräver ett flexibelt verktyg som klarar att skanna från 

flertalet olika vinklar utan för mycket besvär. FAROs Quantum max scanarm är designad för 

detta ändamål och skulle passa väl till uppgiften. Räckvidden på verktyget innefattar 

majoriteten av alla rör som används i Hitachis produktion och noggrannheten räcker med god 

marginal för toleranserna. Mättekniker som har använt tekniken för väldigt liknande ändamål 

konstaterar att kontrollerna inte bara blir bättre utan även blir snabbare med 3D-scanning. 

Likheten mellan Hitachis produktion och företaget med erfarenhet av 3D-scanning bedöms 

vara tillräckligt bra för att konstatera att tekniken skulle kunna implementeras på ett lyckat 

sätt i detta område rent tekniskt. En teknisk begränsning är att vissa av de vanligt 

uppkommande felen med aluminiumrören inte upptäcks av 3D-scanning. Tekniken skulle vara 

ett tillägg och visuella kontroller skulle kunna ske samtidigt, men att en stor del av felen inte 

skulle upptäckas hjälper inte att rättfärdiga den stora investeringen. 

Plåtlådan och den aktiva delens enorma storlek kräver ett verktyg med större räckvidd än 

Quantum max scanarm och då hela tredimensionella bilder av delarna behövs för 

simuleringen utesluts även användningen av Vantage Laser Tracker. Focus Laser Scanner 

uppfyller dessa krav. Hela tredimensionella bilder av plåtlådans insida finns det inga tekniska 

begränsningar med att få. De skulle krävas 15-30 minuter för att skanna och det finns gott om 

tid för det i produktionsflödet. Det blir dock svårare för den aktiva delen. För att skanna in 

hela den aktiva delen skulle den behöva skannas vid två olika tidpunkter i produktioner med 

ibland flera månader emellan vilket skulle göra hela processen mycket mer komplicerat. 

Montaget av den aktiva delen ligger även under större tidspress än för plåtlådan och 

problemet för exakt när den skulle skannas behöver fortfarande lösas. Focus Laser Scanners 

noggrannhet ger också en teknisk begränsning. Enligt FARO ligger noggrannheten på +- 1 mm 

vilket ligger klart under Hitachis toleranser. Men enligt en kund till FARO är det oftast säkrast 

att räkna med +- 5 mm. Vilket inte skulle vara tillräckligt noggrant för att upptäcka ett av felen 

som orsakade många felkostnader som en chef för slutmontage gav som exempel. 
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Tekniska förutsättningarna för en allmän implementering av 3D-scanning för kvalitetskontroll 

finns helt klart i Hitachis produktion. Det finns stora likheter mellan Hitachis och Epirocs 

produktionsanläggningar där Epiroc har funnit stor nytta av att använda 3D-scanning på detta 

sätt. Förbättringspotentialen för kvalitetskontrollmetoderna som används är stor, vilket 

speglar Hitachis vilja att undersöka möjliga förbättringar. Men förutsättningarna för mer 

specifika implementeringar är otillräckliga för att rättfärdiga en investering. 

Problemområdena är många och spridda över hela produktionen vilket pekar mot en mer 

flexibel användning av tekniken. Exemplet med en heltidsanställd mättekniker passar även 

perfekt för hur mycket produktionen förändras. Det är väldigt sällan som det produceras 

samma enhet om och om så det är sannolikt att det alltid kommer att finnas 

förbättringsarbete. Orsakerna till många av problemen i produktionen är inte fastställda vilket 

gör att potentialen skulle kunna vara mycket större än vad det nu bedöms som. Den största 

begränsningen är investeringen vilket skulle bli ännu större för en mer allmän implementering 

då helt ny personal måste anställas.   

Inga moment hittades vilka skulle själva rättfärdiga en investering. Men två av de mest 

lämpliga moment togs fram samt ett förslag på en mer lönsam implementering vilket därmed 

svarar på den första forskningsfrågan. De tekniska begränsningarna och förutsättningarna för 

användningen av 3D-scanning för kvalitetskontroll för de utvalda momenten togs upp och 

analyserades. Därmed är även den andra forskningsfrågan besvarad och med den uppnås 

syftet med studien att sammanställa underlag inför en framtida implementering av 3D-

scanningsteknik i relevanta områden i produktionsflödet i syfte att förbättra nuvarande 

kvalitetskontroller. 

8.2 Förslag på fortsatt arbete 

Förslag på fortsatt arbete är att testa tekniken i verklighet på aluminiumrören och för en 

virtuell nedsättning hos Hitachi genom att de rekommenderade implementeringarna utförs 

och utvärdera samt analysera över en längre period ifall tekniken är något som företaget vill 

investera i ytterligare. Därifrån kan man sedan undersöka om tekniken i stället ska användas 

som en allmän implementering för andra saker som faller inom produktspecifikationerna. 

Exempelvis kan man använda Quantum Max ScanArm på samtliga små till medelstora objekt 

så länge de är inom teknikens specifikationer som har redogjorts i denna studie. 

 

Ifall Hitachi vill utföra en noggrannare bedömning innan en investering sker så skulle en sådan 

studie säkert kunna utföras över en längre tidsperiod men då rekommenderar vi att man tidigt 

gör upp en planering med personal från relevanta områden, detta för att tillsammans vara 

aktuella vid implementeringen då det berör väldigt många områden och personer inom 

Hitachis ledning och kommunikationen som skulle krävas med 3D-scanning företaget utgör 

mer än vad utomstående forskare har makt att utföra. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 1 (Hitachi) 

Agenda 

● Introduktion 

● Fråga om tillåtelse för inspelning 

● Information om syftet med studien och intervjun 

● Erbjuda anonymitet och informera om GDPR 

● Respondent kan avstå från att svara samt avbryta intervjun när som helst 

● Intervjutid ca 45 minuter 

● Frågor från respondent 

● Avslut 

 

Syfte 

● Nulägesbeskrivning i produktionen hos Hitachi och dagens kvalitetskontroller.  

● Utmaningar med dagens metod/er 

● Förbättringsförslag från arbetare/chefer ute i produktion och vad dem tycker om 

implementering av 3D-scanningsteknik för att kontrollera kvaliteten på produkterna samt 

hitta avvikelser.  

● En kartläggning av potentiella implementeringsområden.  

● Sedan gå djupare in i detaljnivå i respektive avdelning 

 

Vilka respondenter: 

● Huvudansvariga för olika produktionsområden 

● Några mer ‘hands on’ arbetare inom olika produktionsområden 

 

Dokumentation 

Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att intervjuaren kan tillägga följdfrågor i syfte att 

erhålla uttömmande svar och tillfredsställa behovet av information för att uppnå studiens syfte. 

Intervjuerna kommer att hållas av båda forskare för att erhålla en så objektiv bedömning som 

möjligt, och anteckningar kommer att ske i form av dokumentation av följdfrågor då intervjun är av 

semistrukturerad karaktär. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och endast användas för att besvara på studiens frågeställningar 

innan det raderas för gott. Svar från respondenter kommer inte att antecknas då allting kommer 

spelas in och transkriberas i ett senare tillfälle.   

 

Frågor 
Nulägesbeskrivning: 

1. Berätta om dig själv: 

a) Vad har du för roll? 

b) Vad består dina arbetsuppgifter av? 

 

2. Utförs några kvalitetskontroller inom ditt område? 

a) När? 



 

 

 
 

b) Var? 

c) Vem? 

 

3. Hur ser dagens kvalitetskontroll ut? 

a) Metod? 

b) Finns det några utmaningar?  

c) Finns det möjligheter för förbättring? 

 

4. Vilka är de primära problemområden inom ditt arbetsområde när det gäller 

kvalitetskontroll? 

 

Implementering av 3D scanning: 

5. Har ni funderat på att använda 3D Scanning? 

a) Är tekniken rimlig? 

 

6. Har ni några idéer på vart i produktionen man skulle kunna implementera 3D-

scanningsteknik? 

 

7. Skulle du tänka dig ta en kort intern utbildning för att kunna hantera en 3D-scanner för 

kvalitetskontroll? 

 

8. Tidigare framtagna användningsområden 

a) Exempelvis installering av dc-rör eller efter torkning 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 2 (FARO) 

Agenda 

● Introduktion 

● Fråga om tillåtelse för inspelning 

● Information om syftet med studien och intervjun 

● Erbjuda anonymitet och informera om GDPR 

● Respondent kan avstå från att svara samt avbryta intervjun när som helst 

● Intervjutid ca 45 minuter 

● Frågor från respondent 

● Avslut 

 

Syfte 

● Information om FAROs produkter och allmänt om 3D-scanning 

● Utförande 

● Utbildning 

● Information om företaget och deras kunder 

● Hur FAROs produkter kan hjälpa oss 

● Matcha produkt med detalj 

 
Frågor 

1. Berätta om dig själv: 

a) Vad har du för roll i FARO? 

 

2. Hur fungerar laserscanning i praktiken, hur går man tillväga steg för steg? 

 

3. Lite allmänt om 3D-scanning: 

a) Vad har tekniken för styrkor och svagheter? 

b) Vad kan man göra med 3D modellen? 

c) På vilket sätt påverkar dessa svårigheter användaren?  

 

4. Vad krävs det utbildning för att hantera mjukvaran och all data? 

a) Vad är det då för utbildning? 

b) Hur lång? 

b) Är det ni som sköter utbildningen? 

 

5. Inom vilka industrier används era produkter/3D-scanners för kvalitetskontroll? 

a) Hur har ni implementerat era produkter hos de företagen? 

b) Finns det möjlighet för oss att ta kontakt med 2 av era kunder? 

 

6. Har era tidigare kunder behövt anställa nya eller är det något så enkelt att vem som helst 

kan hantera mjukvaran och hårdvaran? 

 



 

 

 
 

7. Vi har i uppdrag att förbereda all underlag för ett eventuellt besök från er där man testar 

tekniken på vald detalj. Vi förbereder nu underlag för scanning av medelstora aluminiumrör 

med komplexa dimensioner. Vad skulle behövas för att skanna en sådan detalj. T.ex 

ställning? 

a) Behövs det en specifik uppställning för objektet för att kunna säkerställa att 

laserscanningen kan nå alla punkter på objektet? 

b) Vad behöver man tänka på då? 

 

8. Vi har tittat på era produkter och tror att Quantum Max ScanArm skulle kunna passa för en 

sådan detalj: 

a) Vad behöver ni veta för att kunna säkerställa detta? 

b) Vad har produkten (ScanArm) för styrkor och svagheter? 

c) Återkoppla lite till fråga 3-5 för just ScanArm 

 

9. Vi har även i uppdrag att undersöka möjligheten för att scanna in en stor aktiv del och dess 

låda och sedan simulera en nedsättning av den ena i den andra. Vad har ni för mjukvara för 

simulering av skannade objekt? 

a) Vilken hårdvara rekommenderar ni för en sådan nedsättning? 

 

10. Vi har tittat på era produkter och tror att Focus Laser Scanner skulle kunna passa: 

a) Vad behöver ni veta för att kunna säkerställa detta? 

b) Vad har produkten (Focus) för styrkor och svagheter? 

c) Skulle man istället kunna kombinera en Vantage Laser Tracker med en ScanArm för en 

sådan nedsättning? 

d) Återkoppla lite till fråga 3-5 för just Focus 

 

11. Kan scanningen detektera metallpartiklar, isåfall hur små partiklar? 

 

 

  



 

 

 
 

Bilaga 3 - Intervjuguide 3 (FAROs referenskunder) 

 

Agenda 

● Introduktion 

● Information om syftet med studien och intervjun 

● Erbjuda anonymitet och informera om GDRP 

● Respondent kan avstå från att svara samt avbryta intervjun när som helst 

● Intervjutid ca 30 minuter 

● Frågor från respondent 

● Avslut 

  

Syfte 

● FAROs referenskund 

● Mer teknisk förståelse över implementering av 3D-scanning 

● Förbättringar 

● Svårigheter och utmaningar 

 

  

Frågor 

 

1. Vilken teknik använder ni? (Både hårdvara och mjukvara) 

 

2. Vad använder ni 3D-scanning till? 

 

3. Vad var det som fick er att implementera 3D-scanning? 

 

4. Hur såg det ut innan implementering? 

 

5. Hur blev det efter implementering?  

 

6. Vilka är de största utmaningarna med tekniken? 

 

7. Vad har fördelarna med tekniken varit? 

 

8. Hur gick ni tillväga för att implementera 3D-scanningsteknik? 

a) Vad behövdes innan själva implementeringen? 

b) Vilka kriterier bör uppfyllas innan implementering? 

c) Hur gick det till? 

 

9. Har ni fått problem efter implementering? 

a) Hur löste ni då problemet? 

b) Finns FARO tillgängliga för support? 

 



 

 

 
 

10. Är ni nöjda med tekniken generellt?  

a) Tekniska fördelar och begränsningar? 

 

11. Är ni nöjda med FARO? 

 

 

 

 

 


