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Bättre lönsamhet i industrin med artificiell intelligens 

 

RISE, Research Institutes of Sweden, tillsammans med Sogeti och Level21 har 

i februari 2021 inlett samarbeten med batteritillverkaren Nilar och 

ståltillverkaren Surahammars Bruks för att effektivisera och förbättra 

inspektionsprocessen med hjälp av artificiell intelligens, AI. 

–Detta är en nyckel till lyckad volymökning och förbättrad produktkvalitet, 

säger Kjell Bergman, dataanalytiker hos Nilar, ett företag som står inför en 

stor utmaning, med kraftigt växande produktionsvolym. 

På Surahammars Bruks upplevs en liknande situation: 

–Vi anser oss kunna frigöra 75 procent av den tid som används för manuell 

syning för andra arbetsuppgifter, säger Karin Haglund, utvecklings och 

teknikchef på Surahammars Bruks. 

Redan idag samlas industridata in i stora mängder för kvalitetsinspektion. Även om denna 

information är i digitalt format görs inspektionerna fortfarande oftast manuellt och utförs 

av personal med specialkunskaper. För att effektivisera och förbättra inspektions-

processen har Nilar och Surahammars Bruks tillsammans med RISE, Sogeti och Level21 

startat ett nytt projekt inriktat på att automatisera inspektionsprocessen genom att 

använda AI. 

–Automatisering är av mycket hög prioritet också i ekonomiska termer eftersom ca 70% 

av all inspektion hos Nilar idag är manuell. Det orsakar kostnader både i arbetskraft och 

produktionstid, fortsätter Kjell Bergman. 

Den svenska batteritillverkaren med produktionen i Gävle står inför en stor utmaning med 

kraftigt växande produktionsvolym. Projektet ”AI för ökad processeffektivitet” siktar på att 

implementera AI-baserad kvalitetskontroll för att svara mot ökande efterfrågan och 

förhöjda kvalitetskrav från Nilars och Surahammars Bruks kunder.  
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–Genom att införa en automatisk syning av elektroplåtband kommer också kvalitetsnivån 

att höjas vilket möjliggör framgång även hos nya kunder i mer krävande applikationer som 

motorer för elbilar, säger Karin Haglund på Surahammars Bruks. 

Maskininlärning och bildanalys kommer att användas för att automatisera inspektions-

processen. Målsättningen är att påvisa en minskad kassation med över 30 procent och 

minskat manuellt arbete med över 50 procent samt bidra till att öka utnyttjandet av 

tillgänglig information i processindustri generellt. Projekt genomförs med RISE som 

koordinerande partner och expert inom AI och finansieras genom det strategiska 

innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT & Automation). PiiA är ett av de 17 

strategiska innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och 

Formas. 

 

Kontakt:  

Projektledare, RISE: Eveliina Juntunen, Eveliina.Juntunen@ri.se 

Nilar: Kjell Bergman, kjell.bergman@nilar.com 

Surahammars Bruks: Karin Haglund, Karin.Haglund@sura.se 

Level21: Inger Ekvall, inger.ekvall@level21.se 

Sogeti: Emil Lundgren, emil.lundgren@sogeti.se 
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