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Automatiserad kvalitetskontroll med bildigenkänning testas av 

svensk industri 

 

Ökande efterfrågan och högre kvalitetskrav från kunderna kräver bättre 

kontroll. För att svara på behovet så testar företagen Nilar och Surahammars 

Bruks nu att automatisera kvalitetskontrollen med hjälp av avancerad 

bildbehandling i deras produktionsanläggningar. Detta är en del i det nyligen 

startade projektet “AI för ökad processeffektivitet” som ska implementera 

resultaten från det tidigare samarbetet med RISE. 

Både Surahammars Bruks och batteritillverkaren Nilar testar just nu AI-baserade 

bildigenkänningsverktyg. 

-Vi installerade Parsytec-systemet i vår och är nu i driftsättningsfasen, berättar Feike 

Politiek, ansvarig för installationen vid Surahammars Bruks. 

RISE har bland annat varit partner i diskussioner om kvantifiering av defekter, specifika 

kundkrav och systemets beslutsregler. Personalutbildningen genomfördes förra veckan 

och nu lär personalen gradvis upp systemet att fungera på önskat sätt.  

-Med den nya tekniken kommer inspektionsprocessen att vara annorlunda, så det är 

viktigt att engagera våra operatörer till utvecklingen för att kunna skapa verktyg baserad 

på deras behov på ett optimerat sätt, förklarar Feike Politiek. Ett mål med projektet är att 

lägga till ny funktionalitet hos systemet när det är i drift. 

För batteritillverkaren Nilar utvecklade RISE ett eget AI-baserat bildigenkänningsverktyg 

som nu testas i Nilars process. 

-Detta är den första prototypen vi testar för att ge värdefull insikt i vidareutveckling, säger 

Mats Tallfors, som leder projektets AI-utveckling på RISE. 

Det nyligen startade projektet "AI för ökad processeffektivitet" är en uppföljning på det 

tidigare SALLPI-projektet, som både Nilar och Surahammars Bruks deltog i. Nu med syfte 

att implementera de resultat som kommit fram. I projektet används maskininlärning och 
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bildanalys för att automatisera inspektionsprocessen. Målen är att kunna visa en 

minskning av avfall med mer än 30% och minska manuellt arbete mer än 50%. Projektet 

genomförs med RISE som samordnande partner och expert på AI och finansieras genom 

det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustrial IT & Automation). PiiA är 

ett av de 17 strategiska innovationsprogrammen 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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