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Sammanfattning 

GKN Automotive i Köping ser ett behov av att utreda möjligheten av att utöka spårbarheten 

inom kronhjulstillverkningen. Med en utökad spårning finns möjligheter att lagra information 

om referensmått, tidpunkt för tillverkning och detaljernas väg genom produktionsflödet. 

Informationen kan användas till att se trender, analysera rotorsaker och planera produktionen. 

I examensarbetet utförs en förstudie om vilka möjligheter som finns för en utökad spårbarhet 

på 2 artikeltyper i kronhjulsflödet, Artikel 1 och Artikel 2. Nuläget i tillverkningsflödet 

analyseras genom observationer och intervjuer. En litteraturstudie genomförs för att hitta 

möjliga lösningar för spårbarhet. Genom att kombinera nulägesanalysen med litteraturstudien 

kan 3 lösningskoncept skapas. Lasermärkning som var en av de tre lösningskoncepten valdes 

ut för vidare utvärdering.  

Tester utfördes för att undersöka huruvida en lasermärkning på detaljerna klarade sig genom 

produktionsflödet. Resultatet visade att lasermärkningen inte påverkades av 

tillverkningsflödet på Artikel 1. Däremot upptäcktes det en del svårigheter för Artikel 2. 

Märkningen var omöjlig att läsa efter kulpening samt svår att läsa av efter fosfatering. Ytan 

var tvungen att rengöras efter fosfatering för att märkningen skulle kunna läsas av. 

Resultatet av arbetet visar att individmärkning är möjlig på Artikel 1. På Artikel 2 behöver 

vidare undersökning göras huruvida det går att bygga bort de problem som uppstod. För 

vidare arbete rekommenderas det att undersökas hur avläsning av detaljer ska ske och vilka 

parametrar som ska användas i lasermärkningsmaskinen. Det behöver även undersökas mer 

huruvida RFID på korg och nålprägling fungerar i produktionen. Vilket var de två lösningar 

som valdes bort för vidare tester. 
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Abstract 

GKN Automotive Koping requested an improved traceability in ring gear manufacturing. 

Improved traceability gives the opportunities to store information about measure values, 

timestamps and the parts way through the production flow. The information can be used to 

recognize trends from measurement, root cause analyses and production planning. 

This student thesis is a pilot study about the opportunities to improve traceability for two 

product types in the production flow for ring gears, Product 1 and Product 2. The current state 

in production flow is analyzed trough observations and interviews. A literature study was 

made to find possible solutions for traceability. The status analysis was combined with the 

literature study to create three solution concepts. Laser marking was picked out from the rest 

of the solutions for further investigation.  

Test were made to investigate how laser marking was suited to maintain readability trough the 

production flow. The results showed that Product 1 wasn’t affected by the operations during 

its production flow. However, problems were recognized for Product 2 in its production flow. 

The laser marking was impossible to read after dot peening and hard to read after the 

phosphating process. The surface needed to be cleaned after phosphating process in order to 

read the marking.  

The result shows that it’s possible to direct part mark Product 1 with laser marking. Product 2 

needs further investigation on how to solve the problems in the production flow. Other areas 

that need more investigation is how to read the parts in every operation and how to setup the 

marking machine to make markings with good readability. RFID on basket and needle 

marking also need further investigation. These are the 2 solutions that was neglected for 

further investigations. 
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Förord 

Detta examensarbete är utfört på Örebro Universitet i samarbete med GKN Automotive 

Köping AB. Examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är det avslutande momentet i 

utbildningen Högskoleingjör inriktning maskinteknik och industriell ekonomi. Vi vill tacka 

vår handledare Sören Hillmerby, Örebro Universitet för goda råd under arbetets gång. 

Vi vill även tacka vår handledare på GKN Mathias Lidevad samt hela avdelningen 6640 

verkställande metod för stöd och vägledning under arbetet. Vi riktar även ett stort tack till 

operatörerna på prototypavdelningen och kronhjulsavdelningen för trevligt bemötande och 

hjälp för att genomföra det tester vi gjort. 

Tack till SSAB Oxelösund samt Meritor i Lindesberg för de studiebesök vi har fått göra. 

Örebro Universitet 2019 

Marcus Morén och Jesper Dagander 
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Terminologi 

Artikel: En komponent med ett unikt utförande. Exempelvis en viss typ av kronhjul. 

ATC: Automatisk truck som transporterar detaljer till och från värmebehandlingsavdelningen. 

Detalj: En enskild komponent. Dvs ett exemplar av en artikel. 

Felsomat: Automatisk plockstation, 2 staplar fyllda med detaljer matas in i Felsomaten som 

fördelar ut detaljer till operationen den tillhör. När alla detaljer bearbetats matas 2 staplar ut 

med bearbetade detaljer. 

Fosfatering: Är en ytbehandling där detaljer sänks ned i ett kemikaliebad och då skapas ett 

fosfatskikt på ytan. 

Hårdsvarv: Svarv som svarvar detaljerna efter härdning. 

Härdracks: En fixtur som artiklar placeras i när de ska härdas samt transporteras till och från 

värmebehandling. 

Korg: Detaljerna transporteras i korgar mellan de olika operationerna i produktionsflödet. I en 

korg på kronhjulsavdelningen får 9 detaljer plats. 

Kronhjul: Ett av kugghjulen i en typ av vinkelväxel som sitter i bakaxlar och framaxlar på 

bilar. Kronhjulets uppgift är att ta upp kraften i vinkelväxeln och leda kraften till de drivande 

hjulen.  

Kuggfräs: CNC-fräs ämnad för att bearbeta kugg. 

Kulpening: En ytbehandling, det sprutas små metall eller glaskulor på en yta och genererar 

ytspänningar. 

LIPS: Datasystemet som GKN använder för att hålla koll på samt kontrollera tillverkningen. 

LPC-ugn: Sätthärdningsprocess som utförs i vakuum med kolväten i gasfas under lågt tryck 

Mjuksvarv: Svarv som svarvar detaljerna innan härdning. 

Råämne: Gjuten detalj med den huvudsakliga formen av den färdiga produkten som sedan 

bearbetas. 

Stapel: Korgar staplade på varandra. Vanligtvis innehåller en stapel 5 korgar. 

Sätthärdning: Härdningsmetod där stål värms upp i en atmosfär med en hög kolpotential 

vilket ger ett uppkolat ytskikt. 

Ämnesbatch: Flertalet råämnen som är producerade samtidigt och med samma egenskaper 

från leverantören tilldelas ett specifikt batchnummer. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt återges information om GKN Group och GKN Automotive i Köping som 

projektet utfördes på. Spårbarhetsprojektets syfte och mål samt frågeställningar och 

avgränsningar för projektet redovisas i detta avsnitt.  

1.1 Företaget 

GKN Group har en historia från år 1759. Företaget hette då Dowlais Iron Co och tillverkade 

då smältugnar för stålindustrin. 1902 moderniserades företaget och fick då namnet GKN som 

står för ägarnas efternamn, Guest, Keen och Nettelfolds.  

GKN Automotive Köping ingår i koncernen GKN Group med cirka 60 000 anställda. 

Koncernen finns i över 30 länder och är uppdelad i fyra divisioner, Aerospace, Powder 

Metallurgy, Automotive och other business. GKN Automotive Köping tillhör den största 

divisionen Automotive som 2017 stod för 51% av koncernens omsättning. Automotive kan 

leverera kompletta drivlinor mellan växellåda och hjul till personbilar. 

Sedan 2004 har GKN Automotive Köping tillverkat komponenter till fyrhjulsdrift för 

personbilar. Kunder är biltillverkare som Volvo, Fiat, JLR och Renault. Drevsatser och hus till 

vinkelväxlar och differentialer tillverkas och monteras ihop i Köping.  

Examensarbetet utfördes på avdelningen verkställande metod. Avdelningens uppgift är att 

utveckla produktionsmetoder för tillverkning samt tillgodose att den dagliga tillverkande 

verksamheten fungerar. 

1.2 Syfte och mål 

Detta är ett förstudieprojekt för att undersöka möjligheten för en förbättrad spårbarhet på två 

artiklar på GKN Automotive Köping AB. Vidare i rapporten skrivs GKN Automotive Köping 

AB som GKN. En bättre spårbarhet i ett tillverkningssystem är viktig för att säkerställa 

kvalitet genom att identifiera processvägar och rotorsaker. Vid exempelvis kundreklamationer 

används spårbarhet till att kunna hitta rotorsaken till en reklamation. En god spårbarhet ger en 

inblick i hur många detaljer en reklamation rör sig om.  

Företagets långsiktiga mål är full spårbarhet på individnivå i produktion. Varje enskild detalj 

ska kunna ge information om vilka maskiner i processtegen detaljen genomgått, tidpunkten 

för de olika processtegen och mått på detaljen eller annan väsentlig information om 

tillverkningen. Denna förstudie ser över möjligheten och problematiken för en förbättrad 

spårbarhet på två artiklar i kronhjulstillverkningsflödet. Problematiken visar vad som hindrar 

spårbarhet och möjligheten visar vad företaget kan göra för att uppnå en bättre spårbarhet. 

De krav som en eventuell lösning behöver uppfylla: 

• Produktionskostnaden för artiklarna får inte ökas. 

• Den totala genomloppstiden för artiklarna får inte påverkas. 

• Operatörernas arbete ska inte försvåras. 
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1.3 Frågeställning 

De frågor som behöver besvaras: 

• Vilka möjligheter finns för spårbarhet på artiklarna? 

• Vilken noggrannhet på spårbarhet är möjlig? 

• Vilka processer stör spårbarheten och på vilket sätt? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsades till tillverkningsflödet av två kronhjulsartiklar från gjutgods tills artikeln 

är klar för montering. Artiklarna benämns i rapporten som Artikel 1 och Artikel 2. De två 

artiklarna tillsammans innehåller alla de tillverkningssteg som kronhjul genomgår. Ingen 

undersökning för tekniska lösningar utfördes. Inget kostnadsförslag togs fram för 

implementering av olika lösningar. 

Arbetet var av sådan storlek att resultatet av arbetet inte gav en specifik lösning. Antalet tester 

för att kunna gå vidare med fler än en lösning rymdes inte inom tidsramen för detta arbete. 

Istället valdes en lösning ut för vidare tester. Resultatet av testerna kan sedan användas som 

beslutsunderlag för vidare arbete. 
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2 Bakgrund 

Här beskrivs bakgrunden till problemet samt varför spårning behövs. 

2.1 Problemet 

Dagens spårning i kronhjulsflödet ger information om hur många produkter det finns i flödet. 

Vilket uppnås genom att registrera hur mycket råämnen som matas in i produktionsflödet och 

hur mycket som är färdigproducerat. Detaljerna registreras inte på individnivå i 

tillverkningssystemet. Vilket medför att det inte går att identifiera de enskilda detaljernas väg 

genom produktionsflödet. Alla detaljer inom en artikel går genom samma typ av operationer. 

Flödet består av flera parallella maskiner inom samma bearbetningssteg vilket leder till att 

detaljernas väg genom flödet varierar. Problemet för GKN är att det inte går att spåra varje 

enskild detalj samt identifiera vilka processteg som detaljerna genomgått i flödet. 

2.2 Om spårbarhet 

Att ha en spårbarhet i ett flöde betyder att en produkts historia ska kunna identifieras i senare 

delar av tillverkningskedjan eller hos slutkund. Identifikationen leder till väsentlig 

information om hur produkten har tillverkats eller monterats. Informationen kan vara datum 

för tillverkning, hur den har tillverkats och var den har tillverkats. Spårbarhet ger även intern 

information om företagets processer vilket underlättar att planera tillverkningen efter vilket 

verkligt behov som finns i produktionsflödet. [1] 

2.2.1 Varför spårbarhet 

IATF står för International Automotive Task Force och är en standard som används inom 

fordonsindustrin. Standarden ställer krav på att alla individuella produkter märks med 

serienummer om kunden har specificerat det. Det finns det inga krav på att produkter ska 

spåras på individnivå. Däremot kräver IATF 16949 att det ska finnas en plan för att hantera 

reklamationer [2]. Figur 1 visar ett exempel på hur reklamationer kan hanteras inom ett 

företag. 

 

Figur 1 exmpel för hur en reklamationsprocess kan se ut. 
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Att kunna spåra bakåt i produktflödet skapar en bild av hur och vart problemen uppstår. Det 

finns både externa och interna reklamationer. Vid en tillräckligt bra spårning går det att göra 

en återsökning bakåt i produktkedjan. När en slutkund upptäcker ett problem med en produkt 

återkopplar kunden till den produktansvarige som tar emot den externa reklamationen. Den 

produktansvarige kan söka bakåt i processerna för att identifiera var, när och hur felet har 

uppstått. Detsamma gäller vid interna reklamationer. När monteringen upptäcker ett 

tillverkningsfel återkopplar monteringen till tillverkningen. Då kan tillverkningen identifiera 

felet och åtgärda dessa samt se till att arbeta förebyggande för att det inte ska hända igen. 

Redan när detaljer kommer från ämnesleverantör kan det vara brister i materialet.  Då är det 

bra om tillverkningen kan koppla felet mot vilken ämnesbatch det gäller. För att systemet ska 

fungera krävs det att det går att identifiera artiklarna som är felaktiga.  

Ett exempel på vikten av spårbarhet kan tas från leksaksföretaget Mattel år 2007. Det 

upptäcktes i ett fåtal batcher av leksaksbilar att färgen som bilarna var målade med innehöll 

höga halter av bly. På grund av att alla leksaksbilar var märkta med en likadan kod gick det 

inte att urskilja vilka bilar som tillhörde de berörda batcherna. Istället fick Mattel återkalla 

253 000 leksaksbilar för att vara säkra på att ingen leksaksbil av de berörda batcherna 

såldes.[3] 

2.2.2 Framtidsaspekter 

Det ligger i de tillverkande företagens intressen att kunna se tillbaka på sin produktion över en 

längre tid. Dels för att lära av sina misstag även kunna identifiera brister i kvalitén på 

produkterna för att kunna vidta åtgärder för förbättringar. Inom samlingsbegreppet Industri 

4.0 är ett av områdena Big Data analysis. Vilket syftar på att samla in stora mängder data för 

att kunna analysera produktionen över en längre tid. För att möjliggöra denna typ av 

datainsamling krävs det information om alla produkter som tillverkas. Därför är det även här 

viktigt att ha en bra spårbarhet i sin produktion. [4] 

Enligt det traditionella synsättet anses det bli kvalitetsbristkostnader i verksamheten först när 

ett uppmätt värde hamnat utanför den övre- eller undretoleransgränsen, se Figur 2A. Enligt 

Genichi Taguchi blir det en kvalitetsbristkostnad direkt när ett värde avviker från målvärdet, 

se Figur 2B. [5]  
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Figur 2, bild A visar en figur av det traditionella synsättet. Bild B visar en figur av Taguchis synsätt. 

Spårbarhet per individ där mått lagras aktivt i ett övergripande system gör att det går att följa 

trender inom tillverkningen. Genom att aktivt följa processer kan data samlas in och systemen 

kan reagera direkt om måtten på detaljen börjar närma sig toleranser. Kombineras denna 

spårbarhet med Taguchis modell för kvalitetsbristkostnader kan kvaliten optimeras och 

kostnaden för kvalitetsbrister kan minska. 

2.3 Vad har företaget gjort tidigare 

Spårbarhet har varit ett aktivt ämne inom GKN under flera års tid. I en intervju med Per 

Larsson, produktionstekniker på avdelningen 6640 verkställande metod, framkom det att 

mellan 2011 och 2014 gjordes det ett försök avseende spårbarhet. Det var en kund som krävde 

att alla produkter som levererades skulle ha en matrixkod kombinerat med en numerisk 

märkning. De detaljer som inte hade en läsbar märkning godtogs inte av kunden. I 

mjuksvarvscellerna som var den första bearbetningsoperationen användes en 

nålspetsmärkning för kronhjul och pinjong. Alla detaljer registrerades då i LIPS för att sedan 

sparas ned på en server. Dock lästes inte märkningen av förrän detaljerna lämnat 

produktionsflödet. 

Problemen som uppstod då var att matrixmärkningarna inte blev tillräckligt läsbara alla 

gånger på grund av att nålspetsen blev sliten efter några detaljer. Ett senare problem var även 

att matrixmärkningen som har en hög upplösning blev förändrad vid härdning av detaljerna. 

Detta löstes genom att i samråd med kunden plocka bort matrixmärkningen helt och endast 

använda den numeriska märkningen. 2014 slutade märkningen att användas efter att avtalet 

med kunden löpt ut. [6] 

2.4 Vad har andra gjort tidigare 

Spårning används på liknande sätt över flera branscher. GS1 har utvecklat system för att spåra 

artiklar. De använder sig av att märka upp en produkt, kolli eller pall med antingen en 

streckkod eller RFID-tagg. Koden eller taggen skannas vid varje steg som produkten, kollit 

eller pallen skickas eller tas emot. Informationen från avläsningarna skickas upp till ett 

övergripande system som direkt kan svara på frågor om var försändelsen är och vilka 
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aktiviteter försändelsen har genomfört. [1]  

Intervju med Markus Andreasson 2019-05-08, gruppchef för produktionsteknik inriktning 

montering på Meritor HVS AB i Lindesberg. Företaget tillverkar fram- och bakaxlar till 

lastbilar. Företaget använder bland annat nålpräglade matrixmärkningar för att identifiera sina 

produkter som tillverkas. Märkningen innehåller ett kollinummer som skannas av i varje 

operation som produkten genomgår. Kollinumren sparas ned i Meritors monteringssystem 

(MAST). I systemet sparas informationen i kollinumren. Informationen innehåller exempelvis 

referensmått, tidpunkt för tillverkningen, vilka maskiner som har använts och andra specifika 

värden för varje komponent. Varje färdig axelenhet som lämnar fabriken är kopplad till en 

order. I ordern lagras kollinumren för alla de komponenter som axelenheten innehåller. På 

detta sätt kan axelenhetens historik sparas ned i systemet för att sedan kunna användas till 

återsökning och analys av data. 

På SSAB i Oxelösund berättade Ove Eriksson Verksamhetsutvecklare 2019-05-09, att de 

spårar plåtar i tillverkningsflödet. I början av produktionsflödet erhåller plåtarna ett märkt 

löpnummer som följer med plåten genom hela produktionsflödet. När märkningen försvinner 

eller skadas i en behandling märks plåtarna om med samma löpnummer, exempel på 

behandlingar som förstör märkningen är blästring, slipning och målning. Löpnumret 

registreras innan varje behandlingssteg, registreringen loggas för att de bland annat ska veta 

var den aktuella plåten var i flödet.  

2.5 Beskrivning av teknikområdet 

Examensarbetet berör områdena Kvalitetsteknik och Tillverkningsteknik. Till största del hör 

det till Kvalitetsteknik då spårbarhet inte adderar ett direkt värde till produkten. Spårbarhet 

används till att analysera processerna för att få data hur de kan förbättras samt få information 

om vart kvalitetsbrister uppstår. För att kunna genomföra arbetet krävs även kännedom om de 

olika produktionsstegen där detaljerna bearbetas. Därför är det viktigt att ha en bred kunskap 

inom tillverkningsteknik. 

2.6 Teori 

Under detta kapitel beskrivs teorin för de tekniska lösningar som bidrar till spårbarhet. Teori 

för de verktyg som används för att genomföra arbetet beskrivs under rubrik 3 Metod. 

2.6.1 Industri 4.0 

Industri 4.0 är det som kallas den fjärde industriella revolutionen. Det var ett begrepp som 

introducerades i Hannover, Tyskland 2011. Industri 4.0 handlar främst om en uppkopplad 

industripark som vet exakt vilka processer som är igång och vet exakt vad, när och hur de gör 

olika steg. [6]  

Industri 4.0 innefattar en rad olika begrepp. Internet of things (IOT) innefattar att utrustning 

som maskiner, sensorer och fordon är uppkopplade och skickar information till en databas. 

Big Data innebär att den informationen som skickats till en databas från maskiner sorteras och 

förtydligas för att kunna användas på ett relevant sätt. Informationen kan användas för att 

identifiera mönster när ett verktyg slits eller när en artikel inte klarar toleranserna. All 

informationen sparas ned i ett molnbaserat nätverk, Cloud. Ett processflöde som är 
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uppkopplat mot ett molnbaserat nätverk möjliggör att möta svängningar i produktionen 

snabbare, öka effektiviteten, möta kundefterfrågan, reducera produktionskostnaden och stoppa 

produktionen vid kvalitetsbrister. Kommunikationen maskin till maskin ska fungera felfritt 

och när en stor del av produktionen har kopplats upp måste informationsflödes vara 

tillförlitlig och säker. Industri 4.0 innefattar även begrepp som cybersecurity, additive 

manufacturing och mobile and augemented reality. [4]  

2.6.2 FIFO 

Termen står för First In First Out och används vid processer som har ett rakt 

genomloppsflöde. Första detaljen som matas in i flödet kommer vara den första detaljen att 

lämna flödet. Detta gör det enkelt att följa en detaljs väg genom en process. [7]  

2.6.3 Spårningsnivå 

Spårning kan ske på olika nivåer. Nivåerna är individnivå, semi-individ och batch nivå. 

Spårning på batch nivå betyder att alla detaljer från en specifik råämnesbatch knyts samman. 

Råämnesmaterialet kan skilja i olika batcher. Därför är det viktigt att hålla isär de olika 

batcherna som genomgår produktionsflödet. Semiindividnivå är en mindre andel av batchen 

som spåras. Detta kan vara en pall, en korg eller en stapel som får ett ID nummer i 

produktionen. Spårning på individnivå betyder att varje detalj har är ett unikt ID. [8] 

2.6.4 Direct Part Marking 

Med Direct Part Marking (DPM) märks detaljerna direkt på någon yta. Metoden används till 

att individmärka produkter och därmed kunna läsa av märkningen för att få ut information om 

hur produkten har tillverkats.  

2.6.4.1 Nålspetsmärkning 

Nålspetsmärkning använder en nålspets som trycks in i materialet vilket skapar små gropar 

som tillsammans skapar koden. Det är en relativt billig metod att implementera och gropar 

suddas inte bort från materialet vid kontakt. Metoden ställer höga krav på att nålspetsen håller 

sig vass för att det ska fungera. [10]  

2.6.4.2 Lasermärkning 

Lasermärkning bränner bort material för att skapa märkningen. Metoden delas in i två 

kategorier, Gaslaser och fastämnes laser. Den vanligaste metoden inom gaslaser är CO2 laser 

och den vanligaste inom fastämneslaser är YAG-laser. De båda metoderna genererar en 

koncentrerad laserstråle på materialet. Bortsett från det finns det inte många likheter. Största 

skillnaden är våglängden mellan lasermetoderna. YAG-laser (1.064 mikrometer) använder en 

våglängd som är tio gånger mindre än CO2 laser (10.64 mikrometer). Våglängden spelar roll 

för vilket material som kan absorbera laserstrålningen. CO2 laser fungerar inte på alla 

metaller. Samtidigt som YAG-laser fungerar i princip på alla material. [10] 

2.6.4.3 Bläckstrålemärkning 

Bläckstrålemärkning använder bläck som fästes på ytan som ska märkas. Detta sker genom att 

bläck laddas elektriskt och förs igenom munstycken.  
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Bläcket appliceras på ytan som ska märkas genom två avledningsplattor. Skillnaderna mellan 

olika bläckstråleskrivare är antalet munstycken och munstyckenas diameter. En mindre 

diameter ger en högre upplösning på märkningen. Flera munstycken gör processen snabbare. 

[10] Det finns märkbläckpennor som klarar temperaturer upp till 1100–1200° Celcius [11]. 

2.6.5 Spårningsmetoder 

Spårbarhet uppnås på två sätt. Den första är att veta detaljernas väg i systemet. Olika mönster 

för hur detaljerna sorteras eller plockas kan användas. Metoden fungerar bäst när FIFO 

tillämpas i flödet. Den andra är att ge detaljerna en fysisk identitet. Det finns tre 

huvudgrupper hur en specifik detalj kan följas. Den första är optisk lagring som innefattar 

streckkoder och 2D matrixkoder. Den andra är magnetisk lagring som innefattar 

magnetremsor, tillexempel bankkort. Den tredje är elektronisk lagring, t.ex. RFID. [9] 

2.6.6 Streckkod 

Streckkoder är något som används frekvent över olika typer av verksamheter, en stor 

anledning till detta är den låga kostnaden för installation och implementering. Det största 

hindret för att använda sig av streckkoder är på grund av storleken på koden, en större kod 

kräver en större yta för att märka koden på. [9] 

Det finns flera olika typer av streckkoder, ITF-14, GS1-128, EAN-13 och EAN-8. De skiljer 

sig till storlek på varje modul i koden och krav på ljusmarginal mellan kod och 

omkringliggande material. Ljusmarginalen används för att läsaren inte ska tro att ett veck eller 

kant är något som tillhör koden. [12] Skillnaden mellan den vanliga code 128 och GS1-128 är 

att GS1-128 använder sig av en applikationsidentifierare [13]. En applikationsidentifierare är 

ett 2–4 siffrors nummer som står inom parantes som berättar vad koden innehåller. Det kan 

tillexempel vara antal artiklar i pallen, batchnummer och tillverkningsdatum [14].  

2.6.7 Matrix kod 

För att lagra mycket information på en liten yta används matrix koder. Matrix koder finns i 

fyra olika ISO standardutföranden, data matrix ECC200, Maxicode, QR code och Aztec Code. 

De fyra varianterna varierar i utseende men består alla av en fyrkantig märkning. Den största 

skillnaden mellan de fyra är hur många siffror de kan innehålla. QR-koden och Data Matrix 

ECC200 är de två som är vanligast inom bilindustrin. QR-koden kan innehålla 7089 siffror 

eller 4296 bokstäver vid 105x105 punkter. Medan Data Matrix ECC200 kan innehålla 3116 

siffror eller 2335 bokstäver vid 144x144 punkter. Mängden data som koderna innehåller 

minskar vid mindre antal punkter. [10] Oavsett om en kod kan innehålla 3116 eller 6 siffror 

fylls alltid koden ut till det maximala antalet siffror, utfyllnaden skapas med en utfyllnadskod. 

Avläsning av koderna bygger på kontrastskillnad mellan märkning och bakgrunden, en mörk 

eller blänkande detalj är svårare att läsa av än en ljus och matt detalj [15]. 

Data Matrix ECC200 används inom fordonsindustrin. Koden är uppbyggd med moduler och 

bildar ett binärt system med ettor och nollor, där en svart punkt symboliserar 1 och en vit 

punkt symboliserar 0.[15] Data Matrix ECC200 har något som kallas Error Correction 

inbyggd i koden som innebär att kod fortfarande kan vara läsbar trots att vissa punkter har 

skadats. Error correction är uppbyggd med hjälp av Reed-Solomon kod. Reed-Solomon koden 
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i Matrixkoder innebär i korta drag att Matrixkodens alla moduler fylls med information. Detta 

innebär att en skadad kod kan återskapas genom beräkningar av de återstående oskadade 

punkterna. [16] Med en högre Error correction kan fler punkter vara skadade även fast koden 

fortfarande är läsbar. För att läsa mer om Error correction och Reed-Solomon koden se 

referens [16]. 

Det finns rekommendationer från GS1 för att erhålla en kod som är tillräckligt pålitlig vid 

olika storlekar. När storleken på Matrix kod bestäms är det viktigt att identifiera hur många 

siffror som behövs i den aktuella koden. Storleken på information som kan lagras i koden 

bygger på kodens modulmått. [15] För att se hur en Matrix kod är uppbyggd se Figur 3. 

 

Figur 3 bild A visar hur en fullständig kod ser ut, bild B visar identifieringsrutan och bild C visar koden. 

Figur 3 bild A visar hur en fullständig Matrixkod är uppbyggd. Den heldragna vinkellinjen 

och den punktade vinkellinjen är Matrix kodens identifieringsruta för att läsaren ska hitta 

koden, se  Figur 3B. Om identifieringsrutan är skadad kan inte koden läsa av. Figur 3 bild C 

visar alla punkter som ryms inuti denna identifieringsruta, detta är märkkodens information. 

För att veta hur stor kod som kan lagras i märkningen används modulmått. Modulmåttet är 

antal punkter i x- och y-led som ryms i märkkoden. Desto fler punkter en kod har desto mer 

information kan koden lagra. En kod med färre punkter på samma area underlättar 

avläsningen.  

Informationen och läsbarheten i en kod bygger på data som finns i alla punkter, en punkt 

motsvarar 1 bit. 8 bit är 1 byte. För att veta hur mycket data en märkning kan innehålla utförs 

en beräkning av modulmåtten. [15] Ekvation 1 visar hur datamängden som en kod kan 

innehålla beräknas. 

(𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑥−𝑙𝑒𝑑)∗(𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑦−𝑙𝑒𝑑)

8
= 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑚ä𝑛𝑔𝑑 (𝑏𝑦𝑡𝑒)     (1) 

Error correction bygger på hur många skadade byte det kan vara i förhållande till kodens 

storlek men ändå vara läsbara. Det finns en given lista att utgå ifrån, framtagen av GS1, för att 

veta hur många bra respektive dåliga byte en kod bör innehålla. [15] Ekvation 2 visar hur 

error correction hos koden beräknas. Genom att använda den givna mängden skadad kod från 

GS1 och dela det med den totala datamängden erhålls vilken Error correction Matrix koden 

har. 
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(
𝑠𝑘𝑎𝑑𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑑(𝑏𝑦𝑡𝑒)

𝐷𝑎𝑡𝑎𝑚ä𝑛𝑔𝑑 (𝑏𝑦𝑡𝑒)
) ∗ 100% = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 %      (2) 

2.6.8 RFID 

Radio Frequency Identification (RFID) är en teknik som använder radiofrekvenser för att 

lagra information. I RFID system används en RFID tagg som monteras på de föremål som ska 

identifieras samt en läsare för att läsa av taggen. Läsaren är kopplad till ett datorsystem som 

lagrar information som erhålls genom avläsningarna av RFID taggen. En RFID tagg 

innehåller ett chip och en antenn. Chipet lagrar information och antennen för över 

informationen från chipet till läsaren. [17] 

Det finns två varianter av RFID taggar, aktiva och passiva. En passiv tagg har ingen egen 

strömförsörjning. Taggen aktiveras genom de elektromagnetiska radiovågor som RFID 

läsaren skickar ut. En aktiv tagg har en egen strömförsörjning, vanligtvis ett batteri, samt är 

möjlig att omprogrammeras. Fördelen med en aktiv tagg mot en passiv är att den aktiva 

taggen har en bättre räckvidd för avläsning. En passiv tagg har en räckvidd på upp till 30 

centimeter medan en aktiv tagg har en räckvidd på upp till cirka 100 meter. Fördelarna med en 

passiv tagg jämfört en aktiv tagg är att de är billigare och mindre till storlek eftersom de 

innehåller färre komponenter. [17] 
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3 Metod 

I metodavsnittet redovisas de metoder som har använts för projektet. Även teori för metoden 

beskrivs i det inledande stycket av varje metod. 

3.1 Arbetsgång 

Metod för arbetsgången visas i Figur 4. Resultatet av nulägesanalysen och litteraturstudien 

används till att skapa lösningar i flödet för artiklarna. De olika lösningarna utvärderas för att 

sedan bantas ned till ett fåtal lösningar.  

 

Figur 4, arbetsgång för projektet 

3.2 Nulägesanalys 

För att kunna ge förslag på förbättrande åtgärder är det viktigt att det finns en tydlig och klar 

bild av nuläget. Därför används en nulägesanalys. Alla processer, delprocesser och 

övergripande system bör ses över för att få en helhetsbild över nuläget. Utan ett helhetstänk 

finns det risk för suboptimeringar. En suboptimering är en förbättring som ger ett positivt 

resultat för en process i en produktionskedja men ett negativt resultat för en annan process i 

samma kedja. Därför är det viktigt att utföra en nulägesanalys för att skapa en förståelse för 

produktflödet och vad det är som ska förbättras. När en förbättring införs är det viktigt att 

utgå ifrån flödets behov. Flödet i en tillverkningsprocess är den fysiska detaljens väg genom 

förädlingskedjan. [18] 

En egen uppfattning av nuläget bildades från genomgångar av artiklarnas produktionsflöden. 

Observationer och ostrukturerade intervjuer med operatörer och produktionstekniker 

genomfördes för att erhålla information om de olika processtegen. Nulägesanalysen 

sammanfattades i flödesscheman av de båda artiklarnas flöden samt användes för att 
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identifiera de hinder och möjligheter som finns för en förbättrad spårbarhet i 

produktionsflödet. De olika processtegen för Artikel 1 och Artikel 2 kartlades och 

utvärderades med avseende på spårbarhet. Utöver produktionsflödet ingick även 

uppföljningssystemet för tillverkning. Där hinder i systemet lyftes fram och möjligheterna till 

lagring av information undersöktes. Genom en semistrukturerad intervju erhölls kunskap om 

vilka problem som stötts på vid tidigare försök att öka spårbarhet. Nulägesanalysen användes 

som utgångspunkt för benchmarking på andra företag. En klar inblick av kronhjulsflödet 

förenklade identifikationen av likheter och skillnader i flödet hos det företag som undersöktes. 

Följande faktorer användes i nulägesanalysen: 

• Planering och styrning 

• Partistorlekar 

• Flödesvägar 

Faktorerna modifierades för att passa en nulägesanalys gällande spårbarhet. Faktorn planering 

och styrning användes till att undersöka dagens system för produktionsövervakning. Där det 

fastställdes i vilka processer detaljerna registrerades för uppföljning av produktion. 

Möjligheterna för spårbarhet undersöktes i det befintliga tillverkningsflödet. Flödesvägarna är 

viktiga för att veta vilka processteg som artiklarna genomgått. [18] 

3.2.1 Flödesschema 

För att identifiera och åskådliggöra processen användes ett flödesschema. Schemat visar hur 

olika processer förhåller sig till varandra. Flödesschemat visar vilka aktiviteter som finns 

inom flödet och i vilka olika steg de utförs. Symbolerna som används i ett flödesschema visas 

i Figur 5.[7] 

 

Figur 5 symboler i ett flödesschema. 

Figur 5 visar de olika symbolerna i ett flödesschema, där den ovala symbolen är början eller 

slutet på processen. Den rektangulära symbolen visar olika aktiviteter som utförs på en detalj. 

Romben visar en beslutspunkt, i punkten sker det ett val i hur artikelns flöde kommer se ut. 

Pilen illustrerar vilken riktning flödet har oftast vilken ordning de olika processerna sker i. [7] 
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3.2.2 Observationer 

Observationer är en insamlingsteknik som analyserar individers beteende i verklig miljö. 

Metoden används till att undersöka frekventa beteenden vid olika arbetsuppgifter. Den 

observerade behöver inte vara medveten om att observationen utförs. I många fall kombineras 

observation med intervjuer för att kunna ställa frågor om uppfattningar och företeelser som 

har observerats. En dold icke deltagande observation är när de som observeras inte är 

medvetna om att de blir observerade eftersom målet med observationen är att se det verkliga 

flödet i produktionen. [19] 

För att samla in data till nulägesanalysen har observationer genomförts. Med observationerna 

undersöktes operatörernas arbete med artiklarna före och efter varje operation. I denna studie 

användes en dold, icke deltagande observation. Det är dock viktigt att poängtera att det inte 

var varje individ som undersöktes utan det intressanta i denna studie var hur systemet 

fungerade. Mänskliga misstag eller missuppfattningar var ingenting som noterades. 

3.2.3 Intervjuer 

Den strukturerade intervjun används vid undersökningar där svaren behöver sammanställas 

för att kunna dra en slutsats. Intervjumetoden kallas ibland för standardiserad intervju. 

Intervjuarna måste ställa frågorna på samma sätt och i samma ordning på alla intervjuer för att 

svaren ska kunna användas. Vilket används vid enkätundersökningar. Nackdelen med 

metoden är att information som kunde kommit fram vid följdfrågor missas. [20] 

I en semistrukturerad intervju följs en intervjuguide med frågor som berör det aktuella temat. 

Guiden behöver inte följas strikt genom intervjun utan ordningen på frågorna kan variera. Det 

gör att vissa specifika frågor kommer att besvaras, beroende på svaren som framkommer i 

intervjun har den som intervjuar möjlighet att ställa följdfrågor. Med hjälp av följdfrågorna 

erhålls ytterligare relevant fakta när den intervjuade tar upp fakta han eller hon tycker är 

viktig. Den som intervjuas ger då öppna svar och får möjlighet att tala fritt. [20]  

En ostrukturerad intervju är en intervju som endast förhåller sig till ett tema. Den som 

intervjuas ska svara fritt för att efterlikna ett vanligt samtal. Denna typ av intervju utgår inte 

från en intervjuguide utan endast ett tema, det ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor 

beroende på respondentens svar. Därför får intervjuaren möjlighet att erhålla ytterligare 

information inom vissa betydelsefulla områden. Med den ytterligare informationen kan 

fokuset på det området som undersöks anpassas beroende på viktiga svar som framkommit 

under intervjun. [20]  

För att förstå nuläget på företaget samt vad som tidigare testats har semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer utförts. En semistrukturerad intervju utfördes för att ta reda på hur 

företaget arbetat med spårbarhet tidigare samt hur spårningen fungerade. För att skapa en 

helhetsbild valdes ostrukturerade intervjuer som gav information om hur produktflödet var 

uppbyggt. Informationen gav relevanta frågeställningar om nuläget som behövde undersökas. 
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3.2.4 Test av plockordning Felsomat 

Felsomat-laddningen undersöktes vid normal drift i produktion. Ett test utfördes på alla 

detaljer där två staplar märktes upp med tuschpenna. Totalt märktes 90 detaljer i vardera 

testen. Ett test utfördes i operationen kuggslipning och ett andra test utfördes i operation 

kuggfräsning. Staplarna delades upp i stapel 1 och stapel 2. Korgarna numrerades från ett till 

fem, där ett var korgen högst upp i stapel 1. I stapel två numrerades korgarna från 6 till 10, där 

sex var korgen högst upp i stapel två. Detaljerna numrerades från ett till nio i varje korg, se 

Figur 6. 

Figur 6, uppmärkningen av detaljerna i en korg. 

3.2.5 Benchmarking 

Benchmarking syftar på processen ”att lära sig av andra”. Det finns olika nivåer av 

benchmarking, intern och extern. Intern benchmarking syftar på att jämföra olika processer 

inom företaget för att ta vara på den kunskap som redan finns inom verksamheten. Extern 

benchmarking betyder att besök utförs på andra företag för att jämföra de egna processerna 

med deras processer. Både konkurrerande- och icke-konkurrerande företag kan besökas. 

Benchmarking är inte till för att kopiera andras lösningar. Grundtanken ligger i att ta de bra 

delarna från andra företag och skräddarsy en egen lösning för det egna företaget. [7] 

Benchmarking utfördes på SSAB i Oxelösund och Meritor HVS i Lindesberg. Besöken 

startades med en semistrukturerad intervju där respondenten förklarade nuläget av hur 

företagets arbete kring spårning ser ut. Efter intervjun utfördes guidade rundvandringar för att 

skapa en egen bild av nuläget på företaget samtidigt som ostrukturerade intervjuer utfördes. 

3.3 Litteraturstudie 

Efter genomförd litteraturstudie identifierades olika möjligheter att spåra artiklar. För att söka 

information användes databasen PRIMO. De sökkriterier som användes visas i Tabell 1. 

Sökresultaten filtrerades med filtret Peer-review för att endast visa granskade artiklar. 

Därefter användes artiklarnas referenser för vidare undersökning. 

Tabell 1, sökkriterier för litteraturstudien. 

Sökkriterier Inmatning 

Sökord Traceability, trace, process industry, industry 4.0 

Resurstyp Artiklar 

Ämne Engineering, traceability, industry 4.0 

Språk Engelska 

 



 

Rev 03, 2019-06-23 M Morén, J Dagander  22 (57) 

3.3.1 Primär- och sekundärdata 

För att skapa en bra överblick av problemet behöver information samlas in. Informationen 

delas upp i primär och sekundärdata. Sekundärdata är data som tidigare samlats in vid en 

annan tidpunkt eller i ett annat projekt. Det kan vara både interna och externa data. Interndata 

är sådant som redan undersökts eller testats inom verksamheten. Externdata är information 

som hämtas ur olika databaser eller i form av internetsökningar. Primärdata är information 

som samlats in under arbetet. Informationen samlas in med hjälp av olika 

datainsamlingstekniker, tillexempel intervjuer, observationer och undersökningar. Det är 

viktigt att använda både primär- och sekundärdata i en studie. Sekundärdata spar tid genom att 

inte behöva göra om tester som redan utförts av någon annan. Primärdata är viktigt eftersom 

en egen uppfattning av situationen skapas. [20] 

I denna förstudie användes både primärdata och sekundärdata. Sekundärdatan bestod främst 

av artiklar inom området samt kurslitteratur. Primärdatan samlads in genom observationer och 

intervjuer. 

3.3.2 Lösningsförslag 

Litteraturstudien genererade olika lösningsförslag som anpassades för att fungera i 

kronhjulsflödet. Lösningsförslagen användes som utgångspunkt i lösningsgenereringen. 8 

olika lösningsförslag användes för att se över flera möjliga alternativ och därefter exkludera 

de som inte skulle fungera i processen. 

3.4 Lösningsgenerering 

När en lösning tas fram behöver olika lösningsförslag utvärderas genom att skala ner antalet 

alternativ på ett strukturerat sätt. Utvärderingsprocessen genomförs i 3 steg för att erhålla 

färre antal lösningar som undersökas vidare. 

1. Sålla bort de alternativ som inte uppfyller kraven i specifikationen (om detta 

inte redan är gjort). 

2. Genomför en s.k. concept screening (Pughs metod) med relativ beslutsmatris. 

3. Genomför en concept scoring (Kesselrings metod) med kriterieviktsmetoden. 

[22, s181-182] 

Det första steget i utvärderingsprocessen är att ta bort alla lösningar som direkt inte uppfyller 

kraven eller är orealistiska. Överlag är denna redan påbörjad eller utförd redan när 

lösningsförslagen har tagits fram. Det andra steget är att utforma en elimineringsmatris, oftast 

används en mall utformad av Pahl och Beitz. Alla lösningar som klarat första steget undersöks 

i en elimineringsmatris se Figur 7. [21]  
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Figur 7 visar hur en elimineringsmatris kan se ut efter utvärdering 

Elimineringsmatrisen i Figur 7 visar de olika stegen. Lösning 1 följer med till den relativa 

beslutsmatrisen eftersom den genomgående erhållit (+) i alla kriterier. Lösning 2 kommer inte 

undersökas vidare eftersom den inte klarar (-) kriteriet, att lösningen ska uppfylla alla krav. 

Lösning 3 måste undersökas vidare eftersom den fick (?) i kriteriet om den är möjlig att 

genomföra. För att lösning 3 ska följa med till den relativa beslutsmatrisen måste det 

undersökas vidare om den är möjlig att genomföras. [21] 

De lösningar som erhålls ur beslutsmatrisen följer med till den relativa beslutsmatrisen. Den 

relativa beslutsmatrisen har krav och önskemål uppsatta. Därefter matchas lösningarna mot en 

referens i förhållande till kraven och önskemålen. Lösningarna kan förhålla sig till referensen 

och krav/önskemål på tre olika sätt, se Figur 8. (0) som ger värde 0, då är lösningen lika bra 

som referensen. (+) som ger värde 1, då är lösningen bättre än referensen. (-) som ger värde -1 

då är lösningen sämre än referensen. [21] 
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Figur 8 visar en utformning av en relativ beslutsmatris. 

Därefter adderas summan av alla (+), (-) och (0) för att rangordna lösningarna och se om 

lösningarna ska utvecklas vidare. När totalsumman är klar går det att rangordna dem. I 

exemplet som visas i Figur 8 är lösning 3 den bästa och lösning 2 den sämsta. När alla (+), (-) 

och (0) adderas är det en viss problematik. Hur ska en lösning som har lika många + som – 

värderas, är den bättre eller sämre än den lösning som bara har 0. Detta är något som är viktigt 

att ha i åtanke när lösningarna rangordnas och om de anses vara lämpliga att vidareutveckla. 

Det är lämpligt att utföra detta med en viktning av de olika kraven och önskemålen för att se 

om rangordningen skulle ändras beroende på hur viktigt ett krav eller önskemål är. [21]  

Lösningsgenereringen användes till att välja ut vilken lösning som det skulle utföras 

ytterligare tester på. De 8 lösningsförslagen fördes in i utvärderingsprocessen. Efter första 

steget som var ”eliminering av dåliga lösningar” kombinerades olika lösningsförslag för att 

passa operationerna i produktionsflödet. I elimineringsmatrisen ställdes lösningskoncepten 

mot de krav som formulerats i projektet.  

Det tredje steget i utvärderingsprocessen utfördes inte för att målet med arbetet inte var att ge 

en specifik lösning. Istället analyserades de lösningskoncept som klarade 

elimineringsmatrisen i en SWOT-analys. 

3.5 SWOT-analys 

När en del av ett projekt analyseras identifieras dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Detta görs med hjälp av en SWOT-analys. SWOT är en engelsk förkortning där S står för 

styrkor, W står för svagheter, O står för möjligheter och T står för hot. När SWOT utförs listas 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot, dessa fyra kategorier listas som interna och externa 

faktorer. [22] I Figur 9 visas frågor som kan ställas för att identifiera de olika faktorerna när 

en SWOT analys utförs. 
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Figur 9 bild med allmänna frågor att ställa för att identifiera de olika faktorerna, inspiration är hämtad 
från [22] baserat på det olika faktorerna.  

Genom att använda frågeställningarna i Figur 9 identifieras fördelarna och nackdelarna både 

internt och externt som fanns i projektet och dess förväntade resultat. Det är viktigt att matcha 

dessa på olika sätt för att förstå vad som var fördelar respektive nackdelar i projektet. 

Lösningskonceptens styrkor, svagheter, möjligheter och hot listades. Utifrån SWOT-analysen 

valdes ett lösningskoncept ut för vidare tester. 

3.6 Test av märkning värmebehandling och ytbehandling 

Efter utförd SWOT-analys, se avsnitt 4.7 SWOT-analys av lösningskoncept, valdes det att 

utföra ett test med lasermärkning. Följande är metoden för märkningstestet. Ett märkningstest 

utfördes med lasermärkta Matrixmärkningar på Artikel 1 och Artikel 2. Testet visar om 

matrixmärkning med laser fortfarande är läsbar efter värmebehandlingen i LPC ugnen för 

Artikel 1 och sätthärdningsugnen samt efter fosfateringen för Artikel 2. 9 detaljer av varje 

artikel märktes med tre matrixmärkningar av typen ECC200 och en streckkodsmärkning av 

typen Code 128, se Figur 20. Alla datamatrixer var 6,5x6,5mm stora, skillnaden mellan de tre 

matrixmärkningarna var antalet tecken. Varje detalj märktes med tre ECC200 

matrixmärkningar som innehöll 20,10 respektive 6 tecken. Streckkoden innehöll 6 tecken. 

Märkningen utfördes i prototypverkstaden på GKN. Märkningen skapades i en 

lasermärkmaskin av typen StellarMark I-20. Lasermärkmaskinen använder YAG fiberlaser 

med en styrka på 20 watt. StellarMark I-20 kan märka ytor upp till 110x110mm [23]. Koden 

märktes med en vit bakgrund. Märkningen utfördes med 100% styrka och en hastighet på 

100mm/s. När artiklarna var märkta kontrollerades märkningarna med en Powerscan PM9500 

scanner och Cognex BarcodeScanner, version 4.2.3, som var en applikation för 

androidtelefoner. Telefoner som användes vid avläsning var en Huawei P20 samt en Huawei 

P30 Pro. Artikel 1 härdades i LPC-ugnen och märkningen verifierades med läsare och 

telefoner. Artikel 2 härdades i sätthärdningsugnen sedan kontrollerades märkningen med 
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läsaren och telefonen. Därefter fick Artikel 2 genomgå fosfateringsprocessen, märkningen 

kontrollerade därefter återigen med samma metod som efter sätthärdningen. 

3.7 Test läsbarhet av märkning hela flödet för Artikel 2 

Ett vidare test utfördes för att undersöka hur märkningen på Artikel 2 klarade sig i alla 

operationssteg i produktionsflödet. För testet användes inte Artikel 2 eftersom artikeln inte 

hade börjat produceras än. Det var då inte möjligt att köra artikeln genom alla produktionssteg 

utan att behöva ställa om varje operation för artikeln. Därför valdes en annan artikel, som 

tilldelas namnet Artikel 3. Artikel 3 har nästintill identiskt produktionsflöde som Artikel 2. 

Det som skiljde flödena åt var att Artikel 3 gradades i ompackningscellen innan härd samt i 

hårdsvarvningscellen. Det valdes ändå att inkludera gradningen i testet för att samla 

information som kan användas för vidare arbete. Märkningen skapades efter 

kuggfräsningsoperationen. I testet användes en korg med 9 detaljer. Detaljerna märktes med 

en siffra 1 till 9 för att de skulle kunna särskiljas i de olika testerna. I detta test fick varje 

detalj 4 matrixmärkningar med måtten 5x5mm. Måtten var mindre än i föregående test för att 

det var en mindre yta som kunde märkas. 2 olika typer av märkningar användes, en med vit 

bakgrund och en utan bakgrund. Märkningarna skapades i samma märkmaskin på 

prototypavdelningen som i föregående test, se avsnitt 3.6. Avläsningen av detaljerna utfördes 

med samma utrustning som föregående test. Tidpunkterna för de olika operationsstegen 

loggades i en tabell för att efterlikna hur en loggning skulle kunna fungera i produktionen.  

3.8 Metodkritik 

Genom att använda observationer kan nulägesanalysen göras utan att påverka operatörerna i 

deras arbete. Det ger en bra inblick i hur flödet ser ut i normal produktion. Dock finns det en 

risk att observatören missar sådant som sker när produktion inte är normal. Ett exempel är när 

ett verktyg har bytts ut i en tillverkande maskin och det krävs att maskinen justeras in vilket 

kan resulterar i att några detaljer blir skrot. Vilket kan påverka att resultatet i nulägesanalysen 

inte stämmer när produktionen inte är normal.  

Valet att byta ut Artikel 2 i märktestet genom hela flödet kan ha påverkat resultatet. Vinkeln 

på det plan som märkningarna applicerades på varierade mellan artiklarna. Då det inte fanns 

möjlighet att använda artiklarna avsedda för studien kan det ha påverkat resultatet. Men det 

kan ändå ge en indikation på om märkningen går att använda. 

I tester användes en verifieringsscanner samt en applikation för androidtelefoner för att 

kontrollera märkningarna. Att använda mobiltelefoner var inte optimalt eftersom testmiljöerna 

varierade samt att det kan vara skillnad mellan olika mobiltelefoner. Om märkningarna skulle 

lästs av i produktion hade läsarna varit fast monterade samt vara inställda med rätt ljus, 

avstånd och vinkel. Vilket kunde ha gett ett annat utfall på resultatet.  

I en intervju kan det vara svårt att erhålla en objektiv bild av situationen. Den som intervjuas 

lämnar sin bild av hur den personen uppfattar det. För att erhålla en generell bild kan flera 

personer intervjuas. Trots det har endast ett fåtal personer intervjuats. De som intervjuats har 

varit väl insatta inom ämnet och vissa delar som har framkommit under intervjuerna har 

verifierats. 

Under benchmarking kan de företag som besökts dölja eventuella brister med deras egna 
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lösningar. Benchmarkingen användes därför endast för att erhålla idéer till de lösningskoncept 

som tas fram. Det finns även risk att en lösning som fungerar bra på ett företag kan fungera 

dåligt på ett annat. 

Lösningsgenereringen påverkades av de subjektiva bedömningar som författarna gjort i 

nulägesanalysen. Detta kan ha påverkat utfallet av vilken lösning som vidare tester skulle 

utföras på. För att minimera felmarginalen av att fel lösningar valde har bedömningarna 

grundats på en intervju av tidigare försök med spårbarhet och benchmarking av hur andra 

företag hanterar spårbarhet. Bedömningarna har även gjorts i samråd med handledare och 

medarbetare på GKN. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer en nulägesanalys att redovisas i form av ett flödesschema, 

plockordning i Felsomater och hur andra företag arbetar med spårbarhet. Resultatet av 

litteraturstudien genererade 8 olika lösningskoncept. Lösningskoncepten kommer utvärderas 

och tester kommer utföras på en av lösningskoncepten. I detta avsnitt skrivs Kronhjul som 

detalj se terminologi. 

4.1 Nulägesanalys 

Flödet för de båda artiklarna har 4 operationer gemensamt. De båda genomgår 

mjuksvarvning, kuggfräsning, hårdsvarvning och svetsning. Övriga operationer skiljer sig 

ifrån varandra vilket beror på att kunden har ställt krav i specifikationen för detaljen. 

4.1.1 Flöde Artikel 1 

Sammanfattning av flödet för Artikel 1 visas i Figur 10.  

 

 Figur 10, Flödesschema Artikel 1. 

Råämnena anlände till flödet förpackad i en 1200x800 mm europapall. I första operationen 

mjuksvarvades detaljen till formen av ett kronhjul och placerades i en korg. Varje korg har 

plats för 9 detaljer. Korgen placerades i en stapel. En stapel kan maximalt innehålla 5 korgar. 

Stapeln rullades till ett mellanlager för att invänta en av kuggfräsarna. I kuggfräsarna 

skapades kuggen på kronhjulet. Efter kuggfräsningen ställdes stapeln på ett mellanlager för att 

invänta en ompackningsstation. I ompackningsstationen plockades detaljerna från korgarna 

till en gradningsmaskin för att sedan placeras i härdracks. Härdracksen staplades med 8 racks 

i höjd. Härdstaplarna placerades på lager för att invänta härdoperation. Detaljen härdades i 

härdugnarna placerade i härdstaplarna. Efter härdning plockades detaljen tillbaka till korgar 

som staplades i en ompackningscell. Staplarna placerades på ett mellanlager för att invänta 

hårdsvarvning. I hårdsvarven svarvades en yta för lagermontering samt en yta som används 

till referens vid en senare mätning. Staplarna förflyttades till ett mellanlager för att invänta 

lappning. I lappningen parades detaljen med en pinjongaxel. Både detaljen och pinjongaxeln 
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märktes med en lasermärkning av typen ECC200 som innehöll 20 siffror. Matrixmärkningen 

innehöll information om datum för lappning, monteringsmått samt information om artikeltyp. 

Det märktes även in 6 kontrollsiffror för att detaljen och pinjongen skulle kunna matchas 

senare vid parning och montering. Detaljen placerades i en korg om 6 detaljer efter lappning. 

Efter att detaljerna märkts tvättas de 2 gånger, först en grovtvätt och därefter en fintvätt. 

Korgarna staplades återigen och placerades på ett mellanlager för att invänta svetsning. I 

svetsoperationen pressades detaljen på en röraxel för att sedan svetsas fast. När detaljen hade 

svetsats fast tvättades den i centraltvätten innan ultraljudskontrollen. I ultraljudskontrollen 

kontrollerades svetsen mellan röraxel och detaljen. Efter ultraljudstestet transporterades 

korgarna med detaljerna till ett mellanlager. I mellanlagret parades den fastsvetsade detaljen 

med pinjongen som den lappades mot i lappningsoperationen. Parningen verifierades genom 

att jämföra kontrollsiffrorna på detaljen och pinjongen. Röraxeln med den fastsvetsade 

detaljen samt den parade pinjongen placerades i en korg för att invänta montering.  

4.1.2 Flöde Artikel 2 

Sammanfattning av flödet för Artikel 2 visas i Figur 11. 

 

Figur 11. Flödesschema Artikel 2 

Flödet för Artikel 2 var likadant som flödet för Artikel 1 fram till ompackningsstationen. 

Artikel 2 ompackas inte i samma ompackningsstation som Artikel 1. I ompackningscellen 

plockades detaljen från korg till härdrack. Härdracksen staplades med 6 rack i höjd med 9 

detaljer per rack. För Artikel 2 användes härdracks som transporterades på en glidsko. 

Glidskorna med härdracks hämtades av en ATC truck för att transporteras till ett lager inne i 

värmebehandlingen. Alla glidskor var uppmärkta med RFID taggar för att ATC truckarna 

skulle veta vilken glidsko den tog och skicka informationen för att säkerställa vilken plats i 

höglagret härdracksen hade. Artikel 2 härdades med en annan metod än Artikel 1. Metoden 

använde olja för att kyla ned detaljen efter att den värmts upp. Oljan gjorde att ytan på 

detaljen blev svart. Efter härdning kördes detaljen till en ompackningsstation med en ATC 
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truck för att packas om från härdracks till korgstapel igen. Staplarna placerades i ett 

mellanlager för att invänta hårdsvarvning. I hårdsvarven bearbetades detaljen på samma sätt 

som Artikel 1. Efter hårdsvarvning placerades detaljerna i ett mellanlager innan kuggslipen. 

Kuggen slipades för att få bort ojämnheter som uppstått under härdprocessen. Därefter 

skickades detaljen till ett mellanlager innan tvättning. När detaljerna tvättades förflyttade 

roboten en hel korg som placerades på ett transportband som transporterade korgarna genom 

tvätten. Efter tvätten placerades korgarna på ett mellanlager för att invänta transport för 

ytbehandling som utfördes av ett externt företag. Ytbehandlingen som utfördes var kulpening. 

Efter ytbehandling transporterade detaljerna till ett mellanlager innan detaljerna fosfaterades. 

Därefter transporterades de vidare till ett mellanlager för att invänta blästring. I 

blästringsoperationen blästrades den yta som skulle svetsas. Efter blästring tvättades 

detaljerna innan svetsning. Detaljen svetsades fast på en differential. Efter svetsning 

kontrollerades svetsen kvalité på detaljen i en ultraljudskontroll. När differentialen med den 

fastsvetsade detaljen hade undersökts med ultraljud placerades det på ett lager innan 

montering. 

4.1.3 Plockordning innan utförd behandling Kuggslip 7  

För att identifiera Felsomatens plockordning i kuggslip 7 märktes två staplar enligt Tabell 2.  

Tabell 2, uppmärkning av detaljer innan utfört test. 

Stapel 1 plats i korgen        
Korg 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 

Korg 2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 

Korg 3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 

Korg 4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 

Korg 5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 

Stapel 2 plats i korgen        
Korg 6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 

Korg 7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 

Korg 8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 

Korg 9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.9.7 2.9.8 2.9.9 

Korg 10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 2.10.6 2.10.7 2.10.8 2.10.9 

 

Tabell 2 visar hur detaljerna var placerade och uppmärkta i de två staplarna innan testet 

utfördes. Där första siffran visar vilken stapel detaljen var placerad i, den andra siffran visar 

vilken våning korgen var placerad på och den tredje visar vilken plats i korgen detaljen hade. 

Korg 1 i stapel 1 är den översta korgen i stapeln och korg 6 är den översta korgen i stapel 2. 
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4.1.4 Plockordning efter utförd behandling Kuggslip 7 

Efter utfört test var detaljerna och korgarna placerade i ordningen som visas i Tabell 3. 

Tabell 3, placering av detaljer efter utfört test. 

Stapel 1 plats i korgen        

Korg 5 1.3.4 1.2.9 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 

Korg 4 1.3.5 1.5.9 1.4.9 1.3.9 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.1.8 

Korg 3 1.3.6 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.1.9 

Korg 2 1.3.7 1.4.6 1.4.7 1.4.8 2.10.1 2.9.1 2.7.4 2.6.6 2.7.3 

Korg 1 2.6.2 2.6.3 2.8.1 2.7.2 2.6.8 2.6.1 2.6.7 2.6.4 2.6.5 

Stapel 2 plats i korgen        

Korg 10 2.7.1 2.7.9 2.6.9 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.2 1.3.3 1.3.8 

Korg 9 2.7.5 1.5.1 1.4.1 1.3.1 1.2.1 2.10.9 2.9.9 2.8.9 1.4.2 

Korg 8 2.7.6 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 2.10.6 2.10.7 2.10.8 1.4.3 

Korg 7 2.7.7 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.9.7 2.9.8 1.4.4 

Korg 6 2.7.8 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 1.4.5 

 

De röda rutorna i Tabell 3 är de detaljer som fanns kvar på avsyningsbandet på grund av att 

operatören inte hunnit syna alla detaljer innan Felsomaten skiftade från stapel 1 till stapel 2. 

13 platser lämnades tomma för att det inte skulle bli något produktionsstopp i operationen. 

Operatören plockade då ner de sista detaljerna från avsyningsbandet manuellt till de tomma 

platserna. Den gulmarkerade rutan i Tabell 3 visar detaljerna som fanns kvar från föregående 

stapel. De vita rutor i Tabell 3 visar platserna för detaljerna där portalen placerade detaljerna i 

sekvensordning. Efter testet var Korg 5 i stapel 1 den översta korgen i stapeln och korg 10 är 

den översta korgen i stapel 2. 

4.1.5 Plockordning innan utförd behandling kuggfräs 6 

Ett likadant test som i kuggslip 7 utfördes i kuggfräs 6. Detaljerna märktes upp på samma sätt 

och var placerade i samma ordning som i föregående test, se Tabell 4. 

Tabell 4, uppmärkning av detaljer innan utfört test 

Stapel 1 plats i korgen        

Korg 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 

Korg 2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 

Korg 3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 

Korg 4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 

Korg 5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 

Stapel 2 plats i korgen        

Korg 6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 

Korg 7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 

Korg 8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 

Korg 9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.9.7 2.9.8 2.9.9 

Korg 10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 2.10.6 2.10.7 2.10.8 2.10.9 
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4.1.6 Plockordning efter utförd behandling kuggfräs 6 

Resultatet av plockordningen efter bearbetning i kuggfräs 6 visas i Tabell 5. 

Tabell 5, placering av detaljer efter utfört test. 

Stapel 1 plats i korgen        

Korg 5 1.3.1 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 1.4.9 1.3.9 

Korg 4 1.2.1 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.5.2 1.5.3 1.2.9 

Korg 3 1.1.1 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.4.2 1.4.3 1.2.2 

Korg 2 2.10.9 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.3.2 1.3.3 1.1.9 

Korg 1 2.9.9 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2.3 

Sista bit 
föregående 
stapel Tom 

Stapel 2 plats i korgen        

Korg 10 2.8.1 2.10.4 2.10.5 2.10.6 2.10.7 2.10.8 1.5.1 1.4.1 2.8.9 

Korg 9 2.2.1 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.9.7 2.9.8 2.10.2 2.10.3 2.7.9 

Korg 8 2.6.1 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.9.2 2.9.3 2.6.9 

Korg 7 2.6.2 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.8.2 2.8.3 1.1.2 

Korg 6 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.7.2 2.7.3 1.1.3 

 

Testet visade att det endast var 2 osäkra platser. De två osäkra platserna var sista bit 

föregående stapel och den tomma platsen i korg 1. Detalj 2.4.1 och 2.5.1 var kvar i cellen när 

staplarna togs ut. Efter testet var Korg 5 i stapel 1 är den översta korgen i stapeln och korg 10 

är den översta korgen i stapel 2. 

4.1.7 Uppföljning tillverkning 

Kronhjulsflödet använde sig av utskrivna följekort som placerades i varje korgstapel. 

Exempel av ett censurerat följekort av Artikel 1 visas i Figur 12. 

  

Figur 12, censurerat följekort för Artikel 1. 

Följekortet i Figur 12 visar behandlingskedjan från råämne fram till ompackning innan LPC-

härd. Efter att råämnet svarvats i första operationen skapades följekortet. Följekortet visar 
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antalet godkända detaljer i korgstapeln samt maskinnummer och datum för bearbetning, se 

Figur 12 röd markering. Den gröna rutan i Figur 12 visar behandlingar som ska utföras eller 

har utförts. Den lilla streckkoden visar i vilka behandlingssteg partikod och artikelnummer 

registreras i LIPS. Den blåa rutan i Figur 12 visar artikelns benämning, vilket ämne den 

kommer från och vilken ämnesbatch den tillhörde. Informationen som lästes av från 

följekorten sparades i LIPS, se Figur 13. 

Informationen som skannades från följesedlarna laddades upp till LIPS se Figur 13. 

 

Figur 13, censurerad bild av registrering i LIPS för en specifik bearbetning 

Informationen som visas i Figur 13 är ett censurerat utdrag ur LIPS. Figur 13 visar vilken 

artikel och hur många av den artikeln som ligger i, innan eller efter ett specifikt 

bearbetningssteg. Informationen om kollilöpnummer och partikod som visas i Figur 13 sparas 

ned i tillverkningssystemet LIPS. Det är utifrån informationen om kollinummer och partikod 

som företaget kunde spåra detaljerna vid problem. Eftersom det endast är mot partikod och 

kollilöpnummer som sökningen kunde ske mot lyckades de endast spåra detaljer mot batcher 

eller halva batcher.  

4.1.8 Benchmarking Meritor HVS AB Lindesberg 

Intervju med Oscar Eklund 2019-05-08, produktionstekniker för pinjong och kronhjul. I 

tillverkningsflödet för kronhjul märktes detaljerna med nålprägling där text och en 

matrixmärkning märktes. Storleken på matrixmärkningen var 10x10mm och innehöll 15 

tecken. Matrixmärkningen innehöll ett unikt kollinummer samt identifikationsnummer för 

vilket typ av artikel det var. Märkningen användes inte i tillverkningsflödet förrän artiklarna 

kom till lappningsoperationen där kronhjul och pinjong parades. Parningen skedde genom att 

matrixkoden avlästes på både kronhjul och pinjong. Detaljerna skannades igen när de nådde 

monteringen. Där sparades kollinumret för detaljen i den aktuella ordern. En viss spårning 

kunde utföras bakåt i systemet. Meritor arbetade för att förbättra sin spårning i 

tillverkningsflödet.  

4.1.9 Benchmarking SSAB- Oxelösund 

Besöket utfördes på SSAB i Oxelösund 2019-05-09. Det genomfördes en rundvandring på 

Provhuset som guidades av Ove Eriksson, verksamhetsutvecklare.  
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På SSAB i Oxelösund användes ett övergripande kvalitet- och planeringssystem som heter 

KOPS. I KOPS fanns all information från flödet och referensmått för de olika internsorterna 

som tillverkades. När ett ämne kom från stålverket till valsverket är det redan bestämt vilka 

orderplåtar och provkuponger, som ämnet skulle innehålla. En orderplåt är en specifik plåt 

som ska levereras till en specifik kund. En provkupong är en bit som finns i orderplåtens 

närhet som prover tas ut från för provning för att säkerställa kvalitén. KOPS pratade med 

flertalet undersystem som rapporterar in när en behandling var utförd och vilket resultat det 

blev. 

På Provhuset fanns det ett undersystem som kallades PRIPS, systemet styrde provhusets 

maskiner. PRIPS systemet lagrade information om varje provkupong. En provkupong innehöll 

flera prover. Varje prov hade en unik identitet och maskinerna var programmerade för de 

värden på resultat som var bra eller dåligt till varje provbit. För att säkerställa vilka prov som 

hade testats hade varje provbit en ECC200 matrixkod uppmärkt med laser. Koden skannades 

in när en behandling skulle utföras. Maskinerna rapporterade in behandlingarna till PRIPS. Ett 

exempel på en behandlingskedja på provkupong 611677 visas i Figur 14.

 

Figur 14 visar behandlingskedjan för provkupong 611677. 

Figur 14 visar händelser för provkupong 611677. När en händelse utförts sparades det ner 

information om vilken händelse som utförts, när den startades samt i vilken station. Det 

provade resultatet sparades ned i PRIPS och informationen visas i Figur 15.  
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Figur 15 visar provbit 6116772 och dess ursprung samt provresultat. 

I Figur 15 som visas resultat och ursprung för provbit 6116772. I den blåa ringen visas 

provkupongnummer som provet kommer från. Genom att söka på kupongnumret går det att se 

vilken charge som visar ämnesmaterialets komposition, ämne, internsort och plåt provbiten 

kommer ifrån, se Figur 15 den gröna ringen. Provbiten har delats upp i tre provstavar, se Figur 

15 i den röda ringen. Informationen sparades och kunde sökas om i ett senare skede om det 

skulle bli problem med plåten som provkupongen kom ifrån. Det var inte bara provdata som 

sparades ned till systemet på SSAB. Även maskiner loggades där sparades information om 

vattenflödet, tryck på valsar, när en plåt härdats eller när en plåt skärs. Vid skärning av plåt 

sparades brännarnas körsträcka för att se eventuella skäravbrott. Informationen kunde 

användas till att kontrollera plåtarnas väg genom flödet vid en reklamation. 

4.1.10 Sammanfattning nulägesanalys 

Nulägesanalysen utfördes med avseende på spårbarhet, hindren som identifierades i 

nulägeanalysen är följande: 

• Felsomaterna placerade inte detaljerna i samma ordning efter operationen som före 

operationen. Vilket gör det svårt att följa detaljerna systematiskt. 

• Detaljernas yta var mörk efter sätthärdningsugnen. Vilket kan försvåra avläsningen av 

en eventuell märkning. 

• Efter kuggslipsoperationen fanns det tomma platser i korgarna som fylldes upp av 

operatören. Momentet inkluderar en mänsklig faktor vilket kan göra det svårt att följa 

detaljerna systematiskt. 

• Platserna mellan korg och härdracks skiljde sig till antalet vilket gör det svårt att följa 

detaljerna systematiskt. 

• För Artikel 1 förändrades antalet platser i korgarna från 9 detaljer till 6 detaljer efter 

lappning. 
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• Artikel 1 lasermärktes med matrixkod ECC200 efter lappningsoperationen för att 

paras med pinjong. Vilket visar att en matrixkod är läsbar i efterföljande 

operationssteg. 

• Tillverkningsflödet kontrollerades av tillverkningssystemet LIPS men en koppling i 

systemen mellan de olika operationerna saknades. 

4.2 Litteraturstudie 

I detta avsnitt presenteras 8 olika lösningförslag för spårning inom kronshjulstillverkningen. 

Lösningsförslagen är ett resultat från den litteraturstudie som utförts. Lösningsförslagen 

förklaras övergripligt för att kunna använda förslagen i utvärderingsprocessen. Alla förslag 

baseras på att informationen om de olika bearbetningsstegen kan sparas ned i ett övergripande 

tillverkningssystem. 

4.2.1 RFID individ 

Alternativet ger spårning på individnivå. En passiv RFID tagg appliceras på varje detalj som 

skannas i varje operation. Informationen skickas till ett övergripande system som lagrar 

information om bearbetning, tidpunkt och maskin till ett kollinummer. 

4.2.2 RFID korg 

Alternativet ger en spårning på korgnivå. Passiva RFID taggar monteras på varje korg som 

detaljerna transporteras i. Varje operation behöver då ha en intern följning av hur detaljerna 

flyttas mellan korgarna. Informationen skickas till det övergripande systemet som lagrar 

detaljernas placering.  

4.2.3 Nålprägling 

Nålprägling är en märkningsmetod som ger en spårning på individnivå. I en av de första 

stationerna skapas en Matrix kod på varje detalj genom nålprägling. Märkningen skannas i 

varje operation. Informationen skickas till det övergripande systemet som rapporterar 

tidpunkt, maskin och bearbetning. Vid en reklamation ska märkningen kunna skannas av för 

att identifiera vilken väg just den detaljen har gått genom produktionsflödet. 

4.2.4 Lasermärkning 

Lasermärkning ger en spårning på individnivå. I en av de första stationerna lasermärks Matrix 

koder på varje detalj. Denna märkning ska skannas i varje operation och skicka informationen 

till det övergripande systemet och rapportera in tidpunkt, maskin och behandling. I denna 

lösning ska det vara möjligt att ta upp en detalj skanna Matrix koden och söka på den aktuella 

detaljen. Vid en sökning ska informationen om utförda behandlingar, tidpunkter och stationer 

synas samt vilka behandlingar som ännu inte utförts. 

4.2.5 Bläckstrålemärkning 

Detta alternativ skulle ge en spårning på individnivå. I en av de första stationerna kommer en 

bläckstrålemärkt Matrix kod att märkas på varje detalj. Denna märkning ska skannas i varje 

operation och skicka den informationen till det övergripande systemet som rapportera in 

tidpunkt, maskin och behandling. Matrix koden och söka på den aktuella detaljen. Vid en 

sökning ska informationen om utförda behandlingar, tidpunkter och stationer synas samt vilka 
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behandlingar som ännu inte utförts. 

4.2.6 FIFO 

Den artikel som först kommer in i maskinen bearbetas först och lämnar maskinen först. Det 

övergripande produktionssystemet har koll på vilka platser och i vilken korg varje detalj 

ligger i. I slutet av produktionsflödet registreras detaljerna i identifikationsnumret för den 

växel som de monteras i. Vilket gör att en återsökning kan göras med hjälp av växelns 

identifikationsnummer. Att använda FIFO som spårningsmetod förutsätter att FIFO kan 

tillämpas i varje operation. 

4.2.7 Klisterlapp korg 

Alternativet erhåller spårning på korgnivå. Det skulle användas klisterlappar med en kod som 

sätts på varje korg som detaljerna transporteras i. Denna streckkod kommer vara registrerad 

mot en specifik korg i det övergripande systemet. Varje korg kommer skannas för att veta om 

den är på plock eller avlämningsplats. Det kommer krävas ett lokalt system som har koll på 

vilken artikel som plockats för att sedan registreras i en ny utkorg.  

4.2.8 Klisterlapp individ 

Alternativet erhåller spårning på individnivå. En klisterlapp med en kod fästs på varje detalj i 

den första operationen. Varje gång en detalj har eller ska bearbetas kommer den att skannas. 

Denna information kommer då att skickas till det övergripande systemet som registrerar 

vilken behandling som har utförts, var och när den har utförts. 

4.3 LIPS som spårningssystem 

För att säkerställa att lösningskoncepten från litteraturstudien kan genomföras skickades en 

systembeskrivning av tillverkningssystemet till systemkonstruktören. Systemkonstruktören 

intygade att LIPS skulle kunna användas för att registrera och lagra information av detaljer på 

individnivå och korgnivå. Fullständig systembeskrivning återfinns i Bilaga A. 

4.4 Utvärderingsprocess 

Efter att alla operationer för de 2 artiklarna identifierats i nulägesanalysen kan de olika 

lösningsförslagen undersökas. För att se om lösningsförslagen är lämpliga och realiserbara 

jämfördes lösningsförslagen med operationernas förutsättningar, se Tabell 6.  
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Tabell 6, matchning nulägesanalys med de olika lösningsförslagen. 

 

En RFID tagg på varje detalj är inte möjlig eftersom i varje bearbetningssteg skulle en tagg 

förstöras. Taggen skulle även förstöras i härdningen, temperaturen i härdugnen uppgår till 

800–1000°C. Det finns inte plats på detaljerna att montera RFID taggen. RFID märkta korgar 

är möjligt eftersom korgarna inte följer med in i bearbetningen. Spårning med RFID märkta 

korgar är dock inte möjlig inuti härdugnarna då artiklarna byter fixturer innan de ska härdas 

samt att det inte går att säkerställa ordningen i kuggslipsoperationen. Nålprägling, och 

lasermärkning är möjlig eftersom märkningen inpräntats i materialet. Däremot behöver vidare 

undersökning utföras i värmebehandling och ytbehandling huruvida märkningen är läsbar 

eller inte efter operationerna. Bläckstrålemärkning väljs bort eftersom användningsområdet 

för bläcket som är 1100–1200°C [11] anses vara för nära ugnens temperatur. FIFO fungerar 

endast i värmebehandlingsoperationen och tvätt. I resterande operationer är det stor risk att 

detaljerna blandas samt att de inte ligger på samma plats efter operationerna som innan. 

Klisterlapp på korg fungerar på samma sätt som RFID på korg. Skillnaden är att när 

klisterlappen blir smutsig blir den svår att avläsa. Den skulle även tvättas bort i tvätt 

operationen. Klisterlapp på detalj är inte heller möjlig eftersom detaljerna spolas med 

skärvätska i flera operationer samt att klisterlappen brinner upp i värmebehandlingen. 

Bläckstrålemärkning, klisterlapp på individ, klisterlapp på korg och RFID på individ väljs 

bort för vidare underökning i detta steg. 

4.5 Lösningskoncept 

Den fastställda nulägesanalysen gör att lösningsförslagen från utvärderingsprocessen kan 

kombineras för att generera 3 olika lösningskoncept. Det är RFID märkta korgar, 

lasermärkning och nålprägling.     

4.5.1 RFID märkta korgar 

RFID taggar monteras på korgar i produktion. Varje korg får ett unikt nummer som registreras 

i produktionssystemet. I de olika operationerna registreras den korg som står för hämtning och 

lämning av detaljer. Detaljen registreras när den plockas av robot eller Felsomat i varje 

operation. Det lokala systemet i processen håller reda på vilken detalj i ordningen som läggs 

ner i en korg. Korgen som detaljen läggs ned i registreras och detaljen erhåller då den platsen i 

korgen i tillverkningssystemet LIPS tills nästa operation. 
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4.5.2 Lasermärkning och nålprägling 

Detaljerna märks med en datamatrix ECC200 märkning i en av de inledande operationerna. 

En scanner monteras i alla efterföljande processer. Varje gång detaljen skannas registreras 

tidpunkt, behandlingssteg och stationsnummer för när detaljen bearbetades i operationen. 

Informationen lagras per unikt individnummer i tillverkningssystemet LIPS. 

4.6 Elimineringsmatris 

De tre lösningarna undersöktes i en elimineringsmatris, se Figur 16. 

 

Figur 16, elimineringsmatris för de tre lösningskoncepten. 

RFID på korg behöver testas ut mer för att ta reda på vilka möjligheter det finns för att 

genomföra lösningen. Lasermärkning och nålprägling är båda en inpräglande metod, vidare 

tester behöver utföras för att se hur de klarar av värmebehandling och ytbehandling. 
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4.7 SWOT-analys av lösningskoncept 

I detta avsnitt redovisas resultatet av SWOT-analysen för de 3 lösningskonceptena. 

4.7.1 RFID på korg 

Resultat av SWOT-analysen för RFID på korg visas i Figur 17. 

 

Figur 17, SWOT-analys RFID på korg. 

RFID-tagg på korg stjäl ingen cykeltid eftersom avläsningen av korgarna sker när korgen 

ställs ned i en fixtur vid robotladdning eller i Felsomat när detaljerna plockas. Avläsningen 

kan ske utan större fysiska ombyggnationer eftersom läsare kan placeras i befintlig utrustning. 

Däremot behöver de lokala datasystemen i varje operation utvecklas för att det ska kunna 

hålla reda på detaljernas placering i operationen. Svagheterna med lösningen är att det är stor 

risk för felkälla eftersom systemet inte känner av om detaljer blandas i korgar utanför 

operationerna. För att hålla koll på de olika artiklarnas placering behöver informationen lagras 

i ett kollinummer i det övergripande systemet. Detta kräver att mycket data kan sparas ned i 

ett kollinummer och informationen behöver även kunna flyttas mellan olika kollinummer om 

artikeln byter korg i en operation. Det uppstår även ett visst underhållsbehov när RFID-taggar 

går sönder på grund av stötskador. Även om det finns en felkälla med lösningen kan en viss 

grad av spårbarhet uppnås. Detta kan vara ett steg mot förbättrad spårbarhet. Konceptet ger en 

bättre uppföljning för hur många produkter som finns i arbete.  
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4.7.2 Lasermärkning 

Resultat av SWOT-analysen för lasermärkning visas i Figur 18. 

 

Figur 18, SWOT-analys lasermärkning. 

Lasermärkning av detaljer ger en spårning på individnivå. Detaljer kan blandas hur som helst 

i flödet. Märkning gör ändå att detaljerna kan särskiljas vid avläsning. En spårning på 

individnivå ger en tydlig bild på hur många detaljer som kasseras. Med en märkning på varje 

detalj underlättar det planeringen av flödet genom att det finns uppgifter om hur många 

detaljer som finns i flödet. Svagheterna för lösningen ligger i att hitta tekniska lösningar för 

avläsning som inte påverkar cykeltider i operationerna. Möjligheterna som framkommer vid 

spårning på individnivå är att det går att se trender i tillverkningsmaskinerna. Samt att 

spårning på individnivå är ett steg mot industri 4.0. De hot som finns vid märkning av 

detaljerna är om märkningarna på något sätt skadas och därmed inte är läsbar längre. Det 

krävs även en utveckling av dagens tillverkningssystem för att hantera spårningen. 
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4.7.3 Nålprägling 

Resultat av SWOT-analysen för nålprägling visas i Figur 19. 

 

Figur 19, SWOT-analys nålprägling. 

Resultatet för SWOT-analysen för nålprägling är likadant som lasermärkning förutom att 

nålprägling har ytterligare en svaghet. Nämligen att märkutrustningen behöver ett 

kontinuerligt underhåll av operatörerna för att kunna göra bra och tydliga märkningar i 

detaljerna. 

4.7.4 Utvärdering SWOT-analys 

Resultatet av SWOT-analysen ger att nålprägling och lasermärkning är de två metoder som 

har fler styrkor och möjligheter än RFID på korg. Eftersom företaget tidigare har använt sig 

av nålprägling i produktion väljs lasermärkning ut för vidare tester. Lasermärkning är något 

som företaget använder i sin produktion idag på artiklar som genomgår lappning. Företaget 

har valt att satsa på lasermärkning i lappningsoperationen vilket motiverar att testa 

lasermärkning ytterligare. 
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4.8 Test av märkning värmebehandling och fosfatering 

Figur 20B visar Artikel 1 uppmärkt innan test och Figur 20A visar Artikel 2 uppmärkt innan 

test. 

 

Figur 20, märkningar innan test på Artikel 1 bild A och Artikel 2 bild B. 

4.8.1 Olika mängd på information i Matrix kod 

För att bibehålla yttermåtten på märkningen minskas antalet punkter i koden vilket gör att 

mängd information som kan lagras minskas. Färre antal punkter gör att storleken på varje 

punkt kan ökas vilket gör koden mindre känslig för fel. Olika mängd information som koden 

ska innehålla testades. 6 siffror valdes för att innehålla ett 6 siffrigt kollinummer. Med en 6 

siffrig kod redovisas mängden data i koden och dess error correction nedan. 

8∗8

8
= 8 (𝑏𝑦𝑡𝑒)          (3) 

(
5

8
) ∗ 100% = 62,5 % (𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)       (4) 

10 siffror valdes för att kunna innehålla ett 4 siffrigt kollinummer och datum, år, månad och 

dag. Med 10 siffror kod redovisas mängden data i koden och dess error correction nedan. 

10∗10

8
= 12,5 (𝑏𝑦𝑡𝑒)          (5) 

 (
7

12,5
) ∗ 100% = 56 % (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)      (6) 

I nuläget när koden rymmer koden 20 siffror och dess data och error correction redovisas 

nedan. 

14∗14

8
= 24,5 (𝑏𝑦𝑡𝑒)          (7) 

 (
12

24,5
) ∗ 100% ≈ 49,0 % (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)      (8) 

En mindre mängd information ger en högre error correction vilket gör att koden blir mindre 

känslig för fel. 
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4.8.2 Resultat Artikel 1 efter LPC-härd 

Figur 21 visar Artikel 1 efter LPC-härd. I Figur 21 bild A visas matrixkoden med 20 siffror. 

Streckkoden och matrixkoderna med 6 och 10 siffror visas i Figur 21 bild B. Alla märkningar 

på Artikel 1 från LPC-härden var läsbara. 

 

Figur 21, Bild A visar 20 siffror kod och bild B visar 6 och 10 siffrors ECC200 samt en streckkod. 

4.8.3 Resultat Artikel 2 efter sätthärdning och fosfatering 

Figur 22 bild A, visar Artikel 2 efter operationen sätthärdning. Alla matrixmärkningar med 6 

och 20 siffror är läsbara efter sätthärdningen. 8 av 9 matrixmärkningar med 10 siffror var 

läsbara. Märkningen som var oläsbar, inringad i Figur 22 bild B, har fått någon typ av defekt 

under härdprocessen. Ingen av streckkoderna är läsbara efter sätthärdning. Figur 22 bild C 

och bild D visar märkningarna efter fosfatering. Ingen märkning var läsbar direkt efter 

fosfatering. 



 

Rev 03, 2019-06-23 M Morén, J Dagander  45 (57) 

 

Figur 22, detalj efter sätthärdning och fosfatering. Bild A visar matrixkoden med 20 siffror samt 
streckkoden. Bild B visar den skadade matrixkoden med 10 siffror. Bild C visar matrixkod med 20 
siffror och streckkoden. Bild D visar matrixkoderna med 6 och 10 siffror. 

På grund av att detaljerna var oläsbara efter fosfatering testades 3 metoder för att kunna läsa 

av märkningarna. De metoder som testades var avtorkning med fuktat papper, borstning med 

mjuk roterande stålborste och blästring i en manuell bläster. 

Figur 23 visar Artikel 2 efter fosfatering och torkad med fuktat papper. Bild A visar matrixkod 

med 20 siffror samt streckkod och bild B matrixkod med 6 respektive 10 siffror. Efter 

avtorkningen var matrixkoderna läsbara. 
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Figur 23, Artikel 2 efter fosfatering och putsad med torkpapper. Bild A visar märkningen med 20 siffror 
samt streckkoden. Bild B visarmatrixkoderna med 6 och 10 siffror. 

 

Figur 24 visar Artikel 2 borstad med en mjuk roterande stålborste. Matrixmärkningarna var 

läsbara efter putsningen. Figur 24 Bild A visar matrixkoderna med 6 och 10 siffror. Figur 24 

Bild B visar märkningen med 20 siffror samt streckkoden 

 

Figur 24, Artikel 2 efter fosfatering putsad med en mjuk roterande stålborste Bild A visar matrixkoderna 
med 6 och 10 siffror. Bild B visar märkningen med 20 siffror samt streckkoden 

 

Figur 25 visar Artikel 2 efter fosfatering. Efter försök med blästring för att göra rent ytorna 

blev märkningarna skadade vilket gjorde dem oläsbara. Bild A visar matrixkod med 20 siffror 

samt streckkod och bild B matrixkod med 6 respektive 10 siffror.  
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Figur 25, Artikel 2 efter fosfatering blästrad i en manuell bläster. Bild A visar märkningen med 20 siffror 
samt streckkoden. Bild B visar matrixkoderna med 6 och 10 siffror. 

Resultatet efter märktestet visar att detaljerna kan rengöras från fosfateringsskitet vilket gör 

märkningarna läsbara.  

4.8.4 Test av sprickbildning efter utförd märkning 

Ett test utfördes för att se om det hade blivit sprickor under lasermärkningen på detaljerna. 

Det provet är konfidentiell och utfördes på materiallaboratoriet på GKN, resultatet återges i 

laborationsrapport MAT-19-029. Provet visade att det inte fanns sprickor i materialet under 

märkningen. 

4.8.5 Sammanfattning resultat efter värmebehandling- och fosfateringstest 

Alla streckkoder och matrixkoder på Artikel 1 var läsbara efter utfört test. I testet på Artikel 2 

var det inte möjligt att läsa av streckkoden efter härdning, däremot gick det att läsa av alla 

utom en ECC200 Matrix koder. Efter fosfatering gick det inte att läsa av koderna på 

detaljerna. De torkades av vilket resulterade i att alla matrixkoder som torkades av gick att 

läsa. När detaljerna skulle läsas av var det överlag svårt att kunna skanna första koden. Ljus, 

vinkel och avstånd påverkade avläsningen av märkningen. När första märkningen i varje 

detaljen lästs av gick det lätt att läsa av de övriga på den aktuella detaljen, då var läsaren i bra 

ljus, vinkel och avståndsposition. 

4.9 Test läsbarhet av märkning för hela flödet 

När studien utfördes märktes Artikel 1 efter LPC-härd, den märkningen var läsbar efter alla 

efterföljande bearbetningssteg. Eftersom märkningen klarade av alla bearbetningssteg efter 

LPC-härden kommer inget test av flödet att utföras på Artikel 1. 

Figur 26 visar märkningen på detaljer innan utfört test. Figur 26 bild A visar märkning med 

vit bakgrund och Figur 26 B visar märkning utan bakgrund och 9:an visar vilken detalj det 

var. 
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Figur 26, 2 lasermärkningar med vit bakgrund bild A, 2 lasermärkningar utan bakgrund i bild B. 

 

4.9.1 Resultat märk test, flöde för Artikel 2 

Resultatet av märktestet sammanfattas i Tabell 7.  

Tabell 7, sammanfattning av märk testet för hela flödet Artikel 2. 

 

Första operationen som testades var gradning i ompackningscell 1. Där förstördes alla 

märkningar vilket resulterade i att alla detaljer behövdes märkas om. Efter 

värmebehandlingen i ugn 75 var 100% av märkningarna läsbara. I hårdsvarvningen fanns det 

ytterligare en gradstation. En detalj testades i gradstationen och märkningen förstördes. De 

resterande 8 detaljerna exkluderades då från gradstationen. Hårdsvarvningen i övrigt 

påverkade inte detaljerna och därmed visade testet 100% läsbarhet i operationen. 
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Kuggslipning och tvättning påverkade inte detaljerna vilket visade 100% läsbarhet. I 

kulpeningen testades 2 detaljer. I operationen monterades detaljen i en fixtur som skulle 

skydda ytorna som inte skulle behandlas i operationen. Testet visade att även sidan av detaljen 

påverkades av kulorna trots att detaljen var monterad i en fixtur. Märkningarna på detaljerna 

var inte läsbara efter operationen vilket gav 0% läsbarhet, se Figur 27 

 

Figur 27 Visar detaljer efter fosfatering som gjorde märkningen oläsbar. 

Testet i kulpeningen avbröts för att inte märkningarna på de resterande detaljerna skulle vara 

oläsbara. Till fosfatering var det endast 5 detaljer med läsbar märkning kvar. Ingen detaljs 

märkning gick att avläsa direkt efter fosfateringen. Det krävdes att ytan putsades av med 

fuktigt papper för att märkningen skulle kunna avläsas, se Figur 28. 2 märkningar förstördes 

på en detalj, båda två var 6 siffriga koder där den enda var med vit bakgrund och den andra 

utan bakgrund. Resterande märkningar var läsbara. Det var svårare att läsa av koderna med 

kameran efter fosfateringen än tidigare behandlingssteg. 
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Figur 28 visar putsad detalj efter utförd fosfatering. 

Blästringsoperationen gjorde ingen åverkan på märkningarna och därmed var det 100% 

läsbarhet genom blästring.  

Testet fortsatte inte efter blästringsoperationen. För att Artikel 2 hade samma flöde som en 

artikel som märktes efter lappning och den märkningen var på samma plats som på den 

testade detaljen. Den märkningen som var på den lappade artikeln var läsbar efter alla 

behandlingar efter blästring. 

4.9.2 Behandlingskedja efter flödestest Artikel 2 

De loggade tidpunkterna för behandlingar på en detalj sammanställs i tabell 8.  
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Tabell 8 visar en möjlig behandlingskedja för detaljer. 

 

I Tabell 8 visas det vilka behandlingar som har utförts, när de har utförts och vilken maskin 

eller företag som utfört operationerna. 
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

Vid nulägesanalysen av tillverkningsflödet såg vi att det är svårt att spåra detaljerna 

systematiskt. Detaljerna genomgår parallella bearbetningssteg samtidigt som blandningar sker 

internt i varje operation. Det är inte säkert att en detalj ligger i samma korg ut från en 

operation som den låg i när den kom in i operationen. Det finns även en risk att detaljer 

förväxlas manuellt mellan två korgar när korgstaplarna är mellan två bearbetningssteg. Vilket 

kan ske när två detaljer plockas upp för att jämföras med varandra. I kuggslipsoperationen 

kan inte detaljernas placering säkerställas eftersom det ofta kommer ut halvfulla korgar ur 

operationen. Detta på grund av att det ligger detaljer kvar på det manuella avsyningsbandet 

som alla detaljer måste genomgå.  

Från resultatet av SWOT-analysen och nulägesanalysen beslutades det att lasermärkning 

skulle undersökas vidare i studien. Beslutet grundade sig i att nålprägling är en metod som 

redan testats i kronhjulsflödet vid det tidigare försöket av spårbarhet. Det som inte fungerade 

då var att det ställdes stora krav på märkutrustningen för att kunna märka på en liten yta samt 

att märkningen förstördes i härden. RFID på korg valdes bort för att det fanns pågående tester 

på GKN samtidigt som denna studie utfördes. Testerna undersöker hur RFID teknik fungerar i 

produktion. Det ansågs att det vore dubbelt arbete om även RFID tekniken skulle undersökas i 

studien. 

Märkningarna av detaljerna i de två testerna utfördes av två olika personer vid två olika 

tidpunkter. Vilket kan ha påverkar resultatet av märkningen men för att det skulle bli ett 

tillförlitligt utfall var programmet från första märkningen sparat och användes igen. Vid det 

andra testtillfället fanns det inte plats för lika stor märkning utan den nya märkningen blev 

mindre. Storleken kan ha påverkat resultatet av märkningen. Det kan även ge olika utfall på 

resultatet eftersom detaljerna som märktes vid andra testet hade genomgått en gradoperation 

och ruggat upp ytan.  

Vid avläsning av detaljerna var det flera faktorer som spelade roll. En faktor var ljuset. 

Detaljerna var mörka efter härdning och fosfatering vilket skapade problem eftersom 

märkningen också var mörk. Det underlättade en del vid avläsning av de märkningar som var 

försedda med vit bakgrund. En mer upplyst detalj hade kunnat vara lättare att läsa av. Två 

andra faktorer som påverkade avläsningen var vinkel och avstånd. I testerna användes olika 

antal siffror i matrixmärkningarna för att erhålla olike nivåer av error correction. I testerna 

kan ingen slutsats dras huruvida en högre error correction gör märkningen mer läsbar eller 

inte. Det upplevdes som att antingen var märkning läsbar eller ej läsbar oavsett error 

correction.  

Efter att märktesterna utförts visade det sig att det fanns flera hinder som behövde övervinnas 

för att kunna implementera lösningen. Ett hinder som visade sig direkt i testet genom hela 

flödet för Artikel 2 var att kulpeningen påverkade utsidan av detaljerna där märkningen var 

placerad. Vilket gjorde att märkningen förstördes trots att detaljen sitter i en fixtur som ska 

förhindra detta. Det krävs även flera tekniska lösningar för att kunna läsa av detaljerna i varje 

operation samt att det behöver undersökas när i varje operation märkningen ska läsas. 
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Varken Artikel 1 eller Artikel 2 genomgår gradning. Men andra artiklar i kronhjulsflödet 

genomgår gradning. Därför ansågs det vara relevant att göra ett test på en artikel som 

gradades. I testet visade det sig att gradning skulle förstöra märkningen vilket skulle skapa 

problem om lasermärkning skulle införas på andra artiklar. 

I resultatet för testet av hela flödet gjordes en tabell över vilka tider detaljerna genomgick de 

olika behandlingsstegen. SSAB använde en liknande metod för spårning av sina plåtar genom 

flödet. SSAB och Meritor använde specifika detaljer till att lagra relevant information mot, 

Meritor och SSAB loggade vissa värden som gavs från maskinerna och kopplade dessa mot 

detaljen.  Om detaljerna individmärks och avläses i alla bearbetningssteg blir det möjligt att 

följa detaljerna genom produktionsflödet. En lösning med behandlingskedja på varje detalj är 

ett första steg för att se vilka maskiner som detaljer har bearbetats i. Med en behandlingskedja 

som registrerar utförda behandlingar per station skulle GKN kunna identifiera var eller vilka 

specifika händelser som genererar avvikelser.  

Nästa steg är att kunna koppla ihop all mätdata och logga maskinernas data mot varje individ 

likt systemet som SSAB och Meritor använder sig av, se avsnitt 4.1.8 och 2.4, då skulle det gå 

att identifiera trender och åtgärda problem innan en avvikelse uppstår. Båda stegen är en 

förutsättning för att klara av en omställning mot Industri 4.0 och Big Data Analysis. Om 

information som utförd tid för varje behandling skulle lagras för varje detalj skulle det 

underlätta vid en eventuell reklamation. Om ett specifikt fel skulle kunna härledas till en 

specifik maskin skulle det underlätta vid en eventuell återkallelse. Det skulle då finnas 

information om vilka detaljer som bearbetats innan och efter den felaktiga detaljen, vilket 

skulle kunna minska antalet detaljer som måste återkallas. Detta för att inte behöva återkalla 

en stor mängd detaljer som skickats ut likt Mattel var tvungna att göra när leksaksbilarna 

återkallades [3]. 

För att implementera något av de 3 lösningskoncepten krävs det ombyggnationer i alla 

operationer som det önskas en följning i. Lasermärkning och nålprägling kräver en 

märkutrustning i de inledande operationerna. För att sedan läsa av detaljerna krävs en teknisk 

lösning som möjliggör avläsning av detaljerna. Om märkningen placeras på sidan av detaljen 

som det gjordes i märktesterna krävs det att den tekniska lösningen roteras för att läsaren ska 

kunna hitta märkningen. Vid en fysisk märkning behöver inte systemet hålla rätt på hur 

detaljer flyttas mellan korgar och staplar eftersom avläsningen sker varje gång en detalj 

laddas. Läsaren kan då skicka information till LIPS som sedan lagrar informationen i en lista. 

Resultatet av testerna som utförts på Artikel 1 visar att det är möjligt att använda 

lasermärkning för att individmärka detaljerna. För att få ett noggrannare resultat krävs det att 

ett test i fullskalig produktion utförs med ett större antal detaljer. 

RFID på korg kräver ingen åverkan på cykeltiden i de första operationerna eftersom RFID 

märkningen redan sitter på korgen. Dock behöves en avläsningsutrustning i varje operation 

för att kunna läsa taggen. Utrustningen behöver vara monterad där detaljer plockas ur och i 

korgen. Utöver läsutrustning krävs ett system som kan hålla reda på hur detaljera flyttas i 

korgen samt hur detaljerna flyttas mellan korgarna.  
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5.2 Fortsatt arbete 

För vidare arbete rekommenderas det att: 

• Undersöka RFID teknik på korg mer för att se om det finns möjlighet för det att 

fungera. Även nålspetsmärkning bör undersökas ytterligare. 

• Ta fram tekniska lösningar för skanning av artiklar i de olika operationerna samt 

utvärdera vart det finns tid i operationerna för detta.  

• Test av olika inställningar på lasermärkning behöver undersökas för att se vilka 

inställningar som skapar bäst förutsättning för att det ska bli en hållbar märkning. 

• Test av olika typer av scanners och fabrikat för att hitta den mest lämpliga behöver 

utföras.  

• Test av vilken ljussättning samt position av läsare som ger bäst avläsningsresultat. 

• Se över metod för gradning. Om det går att eventuellt använda en annan metod som 

inte påverkar utsidan av detaljerna. 

• Se över metod för kulpening. Om en annan typ av metod eller fixtur kan användas för 

att sidorna på detaljen inte ska påverkas av kulpening. 

• Se över möjligheten för att skapa utrymme på detaljen att märka på mer skyddade 

ställen. 

• Utföra test i fullskalig produktion på Artikel 1. 

5.3 Reflektion av arbetet 

Slutet av detta arbete blev inriktat mot en lösning, lasermärkning. Vi anser ändå att vi har 

angripit detta problem med ett öppet sinne där vi från början försökte hitta en lösning som inte 

innefattar märkning. Vi insåg under arbetets gång att flödet för kronhjulsartiklarna har många 

alternativa vägar vilket gör att det blir svårt att hålla koll på detaljerna utan en fysisk 

märkning. 
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6 Slutsatser 

Slutsatser baserat på resultatet av arbetet kopplat mot frågeställningarna: 

Vilka möjligheter finns för spårbarhet på artiklarna? 

• Artikel 1 kan individmärkas med laser i dagens produktionsflöde utan att märkningen 

påverkas. 

• Artikel 2 kan inte individmärkas med laser i dagens produktionsflöde utan att 

märkningen påverkas. 

• Det är svårt att erhålla individspårning i kronhjulsflödet utan att skapa en fysisk 

märkning på detaljerna. 

Vilken noggrannhet på spårbarhet är möjlig? 

• Genom individmärkning är en individspårning möjlig. 

• Med RFID taggar på korgarna är det möjligt att spåra detaljerna på korgnivå. 

Vilka processer stör spårbarheten och på vilket sätt? 

• Märkningen kan inte läsas av direkt efter fosfatering utan att rengöra ytorna från 

fosfateringsskiktet. 

• Kulpening och gradning påverkar de yttre ytorna av detaljerna. 

Resultat av detta arbete gav ingen färdig lösning. Vidare arbete krävs för att se över de hinder 

för lasermärkning som har fastställts i rapporten. Rekommendation för vidare arbete redovisas 

i avsnitt 5.2 Fortsatt arbete. 

 

 



 

Rev 03, 2019-06-23 M Morén, J Dagander  56 (57) 

7 Referenser 

Litteratur: 

 [1] GS1 Sweden. Spåra dina produkter i realtid [internet]. GS1 Sweden; c2016 [citerad 2019-

05-12] Hämtad från: 

https://www.gs1.se/globalassets/traceability/kom_igang_sparbarhet_retail.pdf 

[2] Fordonsindustrins standard för kvalitetsledningssystem. IATF 16 949:2016.  International 

Automotive Task Force 

[3] Hongyan DAI [Doktorsavhandling/ på internet]. Hong Kong; Industrial Engineering and 

Logistics Management; 2010[citerad 2019-05-05] Hämtad från: 

https://lbezone.ust.hk/pdfviewer/web/viewer.html?file=aHR0cHM6Ly9sYmV6b25lLnVz

dC5oay9vYmovMS9vL2IxMTM2NzQ3L2IxMTM2NzQ3LnBkZg==#page=1 

[4] Santos YA, Oliveira JO, Andrade CA, Vale FR, Costa ED, Costa CA, et al. A Big 

Datasystem supporting Bosch Braga Industry 4.0 strategy. International Journal of 

Information Management. 2017;37(6):750–60 

[5] Kannan SO, Jeevanantham A.K, Jayabalan V. Modelling and analysis of selective 

assembly using Taguchi's loss function. International Journal of Production Research. 

2008;46(15): 4309-4330 

[6] Xu, Li Da, Xu, Eric L., Li, Ling. Industry 4.0: state of the art and future trends. 

International Journal of Production Research. 2018;56(8):2941–62 

[7] Slack N, Brandon-Jones A, Johnston R, Betts A. Operations and process management. 

Upplaga 4. Harlow: Pearson; 2015. 

[8] Khabbazi, M.R., Ismail, Md. Yusof, Ismail, N., Mousavi, S.A., Mirsanei, H.S. Lot-base 

traceability requirements and functionality evaluation for small- to medium-sized 

enterprises. International Journal of Production Research. 2011;49(3):731–46 

[9] Hodgeson SI, Nabhani FA, Zarei SA. AIDC feasibility within a manufacturing SME. 

Assembly Automation. 2010;30(2): 109-116  

[10] SICK. Competence guide Direct Part Marking. Waldkirch: SICK; 2007 

[11] LA-CO Industris. PRO-LINE HT [internet]. Elk Grove Village; [okänt år] [citerad 2019-

05-17]. Hämtad från: https://markal.com/products/pro-line-ht   

[12] GS1 Sweden. Storleksguide [internet]. GS1 Sweden; [okänt år] [citerad 2019-05-12] 

Hämtad från:   https://www.gs1.se/vara-standarder/marka/Storleksguide/ 



 

Rev 03, 2019-06-23 M Morén, J Dagander  57 (57) 

[13] GS1 Sweden. GS1 DataMatrix [internet]. GS1 Sweden; [okänt år] [citerad 2019-05-12] 

Hämtad från:  https://www.gs1.se/vara-standarder/marka/GS1-DataMatrix/  

[14] GS1 Sweden. Applikationsidentifierare (AI) [internet]. GS1 Sweden; [okänt år] [citerad 

2019-05-12] Hämtad från: https://www.gs1.se/vara-

standarder/marka/Applikationsidentifierare-AI/  

[15] GS1 Sweden. GS1 DataMatrix Guideline [internet]. GS1 Sweden; c2018 [uppdaterad; 

jan 2018; citerad 2019-05-02] Hämtad från: 

https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf  

[16] Hiroko KA, Keng T.TA, Douglas CH. Barcodes for Mobile Devices. 1 rev Uppl. 

Cambridge: Cambridge University Press; 2010. 

[17] AtlasRFIDStore. The beginners guide to RFID systems. PDF. Atlasrfidstore.com; 2019 

[18] Petersson P, Olsson B, Lundström T, Johansson O, Broman M, Blucher D, et al. LEAN 

gör avvikelser till framgång. Upplaga 3. Bromma: Part Media; 2015. 

[19] Chistensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L. Marknadsundersökning – en handbok. 

Upplaga 4. Lund: Studentlitteratur; 2016. 

[20] Bryman AL. Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3. Nilsson BJ, översättare. 

Stockholm: Liber; 2018. 

[21] Johannesson HA, Persson JA, Pettersson DE. PRODUKT UTVECKLING: effektiva 

metoder för konstruktion och design. 2 rev. Stockholm: Liber; 2013  

[22] Tonnquist B. Projektledning. 3 rev. uppl. Stockholm. Sanoma Utbildning AB. 

[23] GCC Laserpro. Produktdatablad Stellar Mark I-series. New Taipei City, GCC 

Headquarter 

  

 



   

 

Bilaga A: Systembeskrivning för spårningssystem 

Bilagan visar en grov skiss på tillverkningssystem för att möjliggöra spårning i 

kronhjulsflödet. Skissen skickades till systemkonstruktören på GKN. 

 


