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Sammanfattning 
Scanias transmissionsbearbetning ser behovet av spårbarhet på individnivå avseende ingående 
artiklar och komponenter, om när och i vilket flöde en artikel är tillverkad och monterad. En 
förutsättning för detta är att individmärka varje enskild artikel. En ökad grad spårbarhet förenklar 
återsökning av defekta artiklar vid fältärende samt underlättar intern processuppföljning. En 
individmärkning kan också underlätta för säkerställande att rätt artikel monterats i rätt enhet. 
Samtidigt uttrycks viljan om en större flexibilitet i produktkorgen genom en ökad variantflora, 
vilket kommer leda till fler artikellika produkter. Detta ställer högre krav på individualisering för 
att undvika nämnda risker. 
 
Examensarbetets syfte var att skapa ett konkret förslag till lösning avseende 100-procentig 
spårbarhet på varje tillverkad artikel, genom flödet från ämnesgods till monterad enhet. 
Huvudfokus lades på att finna en stabil metod för produktmärkning, då det ansågs essentiellt för 
att uppnå en högre grad av spårbarhet. Ett konceptförslag gällande var i flödet märkning och 
avläsning skall ske genererades slutligen med tillhörande budgetkalkyl för eventuellt 
genomförande.  
 
Datainsamling i form av litteraturstudie, benchmarking och intervjuer skapade en teoretisk grund 
för testgenomförande. Ett test som baserades på två olika metoder för produktmärkning, 
nålprägling och lasergravering, genomfördes. De olika märkningarna fick genomgå ordinarie 
ytskiktsförändrande processteg för att sedan analyseras. 
 
Analysen och datainsamlingen gav resultatet att en genomförbar metod för att individmärka, och 
således skapa förutsättning för spårbarhet av artiklar, är att nålprägla koder i form av 
datamatriser. För vidare arbete rekommenderas fler tester, då omfattningen på de tester som 
utfördes inom ramen för examensarbetet inte omfattade alla artikelgrupper eller 
maskinutrustning. Utifrån examensarbetets resultat rekommenderas det även att Scanias standard 
för tilläggsmärkning bör ändras, då ett minskat innehåll skulle underlätta märkningen. 

Nyckelord 
Spårbarhet, märkning, DPM, produktion, återsökning
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Abstract 
Scania transmission machining requests traceability at an individual level with information about 
when and in what production flow an article is manufactured and assembled. A precondition for 
this is to individually mark every single article. An increased degree of traceability simplifies 
backtracking and process monitoring. An individual marking can also minimize the risk of 
incorrect assembly. A greater flexibility through an enlarged product range is desired, which will 
lead to added look-alike articles. This desire places greater demands on individualization to 
avoid those risks. 
 
The main purpose of this thesis was to create a concrete proposal for a solution regarding 100-
percent traceability on each manufactured article. The thesis key focus was to find a stable 
method for product marking, as it was considered essential for a higher rate of traceability. This 
would be presented as a concept suggestion, about when marking and reading would be suitable, 
with an estimated financial plan for potential implementation.  
 
Data that was collected through literature, benchmarking and interviews created a theoretical 
basis for further test implementation. A test that was based on two different methods for product 
marking, dot peening and laser engraving, was performed. Before analysing, the various 
markings were subjected to ordinary surface-changing processes. 
 
The analysis and data collection yielded that a possible method for individual marking, and thus 
create the necessary conditions for traceability, is to direct part mark data matrix-codes with dot 
peening into the article. For further work it is recommended to do more tests, as the test carried 
out in the thesis did not cover all product groups or processing machines. It is also recommended 
that the Scania standard for additional marking should be reformed, since a reduced content 
would simplify individual marking.  
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Förord	
Detta examensarbete, som utförts på Scania CV AB i Södertälje, är ett slutgiltigt moment i 

högskoleingenjörsutbildningen inom maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. Studien 

omfattar 10 veckors arbete motsvarande 15 hp under vårterminen 2016. 

 

Personalen på Scania har varit till stor hjälp för arbetets fortskridande. Främst vill vi tacka Krister 

Johansson för utlånandet av nödvändig utrustning och Ulf Bjarre för konstruktiv feedback på 

arbetet. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Tommy Haataja på Dankab för hjälp vid testegenomförande 

samt ett trevligt bemötande. 

 

Södertälje, maj 2016 

 

   
Erik Knutsson     Simon Nilsson 
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1 Inledning	
I detta kapitel beskrivs projektets bakgrund, syfte, lösningsmetod, frågeställning och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund	

Transmissionsenheten DX på Scania i Södertälje bereder och tillverkar artiklar för växellådor och 

axlar. Scanias transmissionsbearbetning ser behovet av spårbarhet på artikelnivå om när och i 

vilket flöde en artikel är tillverkad och monterad. En förutsättning för detta är att individmärka 

varje enskild artikel. En ökad grad spårbarhet förenklar återsökning vid fältärende och underlättar 

intern processuppföljning. En positiv konsekvens som individmärkning också kan medföra är 

minimering av potentiell risk för felmontering. Samtidigt uttrycks viljan om en större flexibilitet i 

produktkorgen genom en ökad variantflora, vilket kommer leda till fler artikellika produkter. 

Detta ställer högre krav på spårbarhet för att undvika nämnda risker. 

 

1.2 Syfte	och	mål	

Målet med examensarbetet är att skapa ett konkret förslag till lösning avseende 100-procentig 

spårbarhet på varje tillverkad artikel, genom flödet, från ämnesgods till monterad enhet. 

Uppdraget innebär att: 

• Kartlägga metoder för produktmärkning 

• Föreslå metoder för att erhålla 100 % spårbarhet 

• Rekommendera hur föreslagna idéer bör genomföras 

• Presentera kostnadsbild av ett eventuellt genomförande 

 

1.3 Lösningsmetod	

För att skapa en förståelse kring den tillverkande processen initierades studien av besök i de olika 

produktionsanläggningarna inom transmissionsbearbetningen. En sekundärdatainsamling i form 

av litteraturstudie via internet, biblioteksdatabaser och tryckt material användes för att kartlägga 

olika spårbarhetsmetoder. Studiebesök internt och externt, samt kontakt med leverantörer har 

utförts i syfte att undersöka vad som används i dagsläget. Konceptgenerering kommer ske via 

femstegsmodellen som illustreras i Figur 1. 
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Figur 1 

1.4 Frågeställning	

• Hur kan data från en unik identifikation förbättra spårbarheten genom materialflödet i en 

försörjningskedja? 

• Vilken eller vilka märkmetoder lämpar sig bäst under tillverkning av 

transmissionsdetaljer? 

• Vilken eller vilka märkmetoder klarar av att lagra tillräcklig med information som krävs? 

• Vad finns det för risker med att inte individmärka artiklar? 

• På vilket sätt jobbar andra inom liknande bransch med spårbarhet? 

1.5 Avgränsningar	

• Rapporten kommer endast omfatta Scanias transmissionsbearbetning och montering 

• Endast förslagsrekommendation. Ingen praktisk implementering 

• Bortser från mjukvara 

• Tester kommer utformas utifrån Scanias standard för märkning  



3 
  

2 Företaget	Scania	
Kapitlet förklarar Scanias historia och nuläge samt kortfattat beskriver Scania Production System. 

2.1 Historia	

År 1891 grundades Vabis som tillverkade järnvägsvagnar i Södertälje. Scania grundades i Malmö 

år 1900 som cykeltillverkare. Tidigt började de utveckla bilar och lastbilar, redan år 1902 byggdes 

den första lastbilen. År 1911 gick Vabis Södertälje ihop med Scania Malmö och började 

producera bussar, lastbilar och bilar både i Södertälje och i Malmö. Under drygt 25 år 

samarbetade Scania tillsammans med bil- och flygplanstillverkaren Saab och gick under namnet 

Saab-Scania. Efter uppbrottet 1995 stod Scania på egna ben fram till år 2008, då Volkswagen blev 

huvudägare av Scania. I maj 2014 blev Scania helägt dotterbolag till Volkswagen [1]. 

 

2.2 Idag	

Scania är idag en världsledande tillverkare av lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. 

De tillhandahåller ett stort utbud av service- och finansiella tjänster som ska garantera Scanias 

kunder en hög tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Scania har verksamhet i ungefär hundra 

länder, med drygt 44 000 anställda. Forskning och utveckling sker inom Sverige, medan 

tillverkning sker i Europa, Sydamerika och Asien. Huvudkontoret för Scaniagruppen är beläget i 

Södertälje, där även stor del av produktionen sker. Scanias vision är att vara ledande inom 

branschen genom att skapa värde för sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter [2].  
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2.3 SPS	–	Scania	Production	System	

SPS är en filosofi skapad av Scania i syfte att öka effektiviteten och kvaliteten i företaget. Bilden 

nedan illustrerar Scaniahuset, som ger en bild av Scania Production System.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunden består av tre huvudvärderingar: Kunden först, Respekt för individen och Eliminering av 

slöseri.  

 

De fyra huvudprinciperna är: 

• Normalläge – Standardiserat arbetssätt; detta för att alltid kunna notera vad som avviker 

från det normala läget. 

• Rätt från mig – Inga avvikelser skall skickas vidare till intern eller extern kund 

• Förbrukningsstyrd produktion – Ingenting skall tillverkas innan behov signalerats från 

kund 

• Ständiga förbättringar – Normalläget utmanas och förbättras kontinuerligt, samtidigt som 

rotorsaker till avvikelser åtgärdas så att de aldrig återuppstår 

 

I mitten av huset noteras prioriteringarna: 

1. Säkerhet/Miljö 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi 

När någon av prioriteringarna ställs mot varandra skall rangordningen ovan följas. I annat fall 

anses prioriteringarna lika viktiga [3].  

Figur 2 [7]: SPS 
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3 Teoretisk	referensram	
Den teoretiska referensramen förklarar valet av metod och examensarbetets angreppsätt samt ger en djupare 

behandling av ämnena spårbarhet, produktmärkning, olika typer av koder, RFID och läsutrustning.   

3.1 Metod	

3.1.1 Intervjuer	

För att komma i kontakt med personer som berör problemet är intervjuer ett bra verktyg. 

Intervjuer har skett i form av platsbesök där verksamheten bedrivs, samt via telefonkontakt. 

 

3.1.1.1 Besöksintervjuer	&	företagsbesök	

Den stora fördelen med besöksintervjuer är att det kan ställas fler och mer avancerade frågor. En 

besöksintervju ger mer information än en telefonintervju. Både genom den visuella bilden som 

ges vid besöket, samt genom möjligheten att reda ut oklarheter i öppna frågor. En nackdel är att 

besöksintervjuer är tidskrävande och kräver planering i god tid. Under ett kortare projekt kan 

därför flera besöksintervjuer vara svårt att genomföra [4].  

 

Genomförandet av besök har skett på företag som jobbar inom samma bransch och tillämpar 

liknande metoder. Att få se hur andra tillämpar märkmetoder har varit en stor drivkraft för att 

kunna väga för- och nackdelar gentemot varandra.  

 

3.1.1.2 Telefonintervjuer	

En telefonintervju är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att samla relevant 

information på, jämfört med besöksintervjuer. Det finns även negativa aspekter med en 

telefonintervju. Ur ett socialt perspektiv är det lättare att avsluta och göra en kort intervju av ett 

telefonsamtal, i förhållande till en besöksintervju. Vid telefonintervjun finns även risk för 

ogenomtänkta svar [4].  

  

Branschkunniga har intervjuats. Både företag som tillhandahåller utrustning för märkning samt 

företag inom samma bransch. Utifrån samtal med sakkunniga utrustningsleverantörer har vissa 

slutsatser dragits kring märkmöjligheter på Scanias artiklar.  

 

3.1.2 SWOT	

SWOT-analys är ett verktyg som ofta används inom företagsekonomisk planering. Det kan dock 

vara ett kraftfullt redskap även i andra syften. SWOT står för Strenghts, Weaknesses, Oppurtunities och 
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Threats [6]. Inom detta arbete lades stor fokus på spårbarhet ur positiv synvinkel, och därför 

användes analysen för att identifiera möjliga risker och hot.  

3.1.3 Tester	

Empiriska studier i form av tester har genomförts. Erfarenhetsmässig fakta var en nödvändighet 

för att uppnå examensarbetets mål. Teoretiska modeller kring diverse märkmetoder och 

läsutrustning kunde inte helt klargöra vad som är bäst lämpat för Scanias artiklar och 

produktionsprocesser. Den absoluta fördelen med empiriska studier i detta syfte är att eventuella 

beslutsunderlag kan baseras på verkligheten. Att med endast teoretiskt stöd föreslå hur en 

implementering skulle kunna utföras ansågs skapa risk för förhastade slutsatser och samtidigt inte 

ge en korrekt bild av realiteten.  

 

3.2 Om	spårbarhet	

Spårbarhet handlar om att kunna spåra och följa en specifik artikel, och kan definieras som att 

fullständig information kring varje steg i en processkedja finns tillgänglig. Spårbarhetsmetoder 

används i flera områden, men fordons- och livsmedelsindustrin är de branscher där 

implementering och utvecklingen har kommit längst. Enligt Scanias standard STD4231 kan 

spårbarheten delas upp i spårbarhet och återsökning, på engelska kallat traceability respektive 

backtracking. Det förstnämnda syftar till att veta var en artikel befinner sig, medan återsökning är 

möjligheten att se var artikeln kommer från [7]. 

 
Figur 3: Övergripande spårbarhet 

 

3.2.1 Spårbarhetens	syften	

3.2.1.1 Dagens	behov	

Ett system för att uppnå spårbarhet kräver en stabil individmärkning. Om artiklar märks med en 

metod som klarar samtliga processteg under bearbetning så går det att uppnå ett system för 

spårbarhet. Även fast individmärkning inte ökar produktens kundvärde har det många olika 

syften. Internt möjliggör det spårbarhet med fördelar i processoptimering, då varje enskild 

Spårbarhet

Kodning Märkning Läsning
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artikels produktionsprocess kan följas upp och dokumenteras. Att ha full koll på var i 

produktionen ett fel uppstått kan förenkla eventuella förbättringsprojekt.  

En ökad grad spårbarhet kan förenkla uppföljning av exempelvis mätningar. Vid de fallen FIFO 

inte tillämpas helt är det svårt att veta exakt när en artikel lämnat ett specifikt processteg. Ett 

scenario när nyttan skulle vara stor är om en mätning skett tidigt i tillverkningsprocessen och 

intresset för senare mätningar, i syfte att följa upp exempelvis formförändringar förekommer. 

Om artiklarna var individmärkta skulle det gå att få exakt information kring var den befinner sig i 

försörjningskedjan, och uppföljning skulle därigenom underlättas.  

 

Med spårbarhet på individnivå kommer chansen att knyta artiklarna till monterad enhet och 

slutligen i färdig produkt. Återsökningen blir på så vis enklare, samtidigt som 

återkallningskostnader minskar om felpopulation kan minimeras. Förutom att det är dyrt att 

återkalla och eventuellt ombearbeta många monterade artiklar kan det leda till negativa 

marknadsföringsmässiga påföljder. 

 

En positiv konsekvens av ett spårbarhetssystem som baseras på individmärkning är möjligheten 

att verifiera att rätt artikel monteras i rätt enhet. Ett uttalat behov kring utökning av variantflora 

genom fler artikellika komponenter finns, och individmärkning skulle i sådant fall kunna 

användas för minimering av potentiell risk för felmontering. Märkningen skulle även kunna 

validera att artikeln som skall monteras har genomgått alla processteg. Bilden nedan visar hur ett 

spårbarhetssystem sammankopplar olika funktioner inom hela försörjningskedjan. 

 

 
Figur 4 
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För att kunna implementera ett spårbarhetssystem kan de listade kategorierna ses som generella 

behov.  

• Tidsfaktor – Läsningen och märkningen skall vara tidsanpassade för att inte äventyra 

totala cykeltiden. De ska innehålla tillräcklig information, både för operatör under 

tillverkning och för reparatör inom reparation och återsökning. 

 

• Individuell spårning – Varje tillverkad artikel skall ha ett eget identifikationsnummer. 

Identifikationsnumret skall innehålla information om varje enskild artikel. 

 

• Monterad enhet – Vilken enhet artikeln har monterats i skall gå att ta fram, för att 

förenkla återsökningen av flera artiklar tillverkade inom samma produktgrupp. 

 

• Operation – Vilken operation eller processflöde artikeln har bearbetats i skall gå att 

urskilja i och med identifikationsmärkningen. 

 

3.2.1.2 Framtid	

Ur ett framtida perspektiv kommer individualisering av de tillverkade artiklarna fylla en viktig roll. 

Piratkopiering är ett aktuellt problem, samtidigt som 3D-printing är en teknik under kraftig 

utveckling, vilket presumtivt kan öka riskerna för kopiering av exempelvis reservdelar. 100-

procentig återsökningsmöjlighet kommer kunna intyga produktens äkthet, genom att unik 

information finns knutet mellan artikeln och en databas. På så vis skulle en det gå att garantera att 

delen i fråga är tillverkad av eller på uppdrag av, i detta fall, Scania. Ett reellt problem med detta 

är givetvis att ett kodinnehåll kan avläsas och kopieras. Om detta kodinnehåll skulle vara samma 

som i en äkta artikel finns risken att en eventuell återkallning blir helt felaktig. Det skulle också 

kunna leda till att det finns flertalet piratkopierade artiklar med samma kodinnehåll.  

 

Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, är namnet på en strategi som tyska regeringen 

tagit fram. Målet med strategin är att uppnå en helt uppkopplad fabrik, med högre flexibilitet och 

lägre omställnings- och ledtider. En del i konceptet är att produkter skall bära med sig 

information genom processerna. Den informationen skall sedan användas för att få fabriken att 

ställa om sig själv. Informationen skall alltså möjliggöra tillverkning av helt kundanpassade 

produkter utan att människor är aktivt delaktiga i produktionen. Spårbarhet, med innebörden att 

veta var en artikel befinner sig i tillverkningsprocessen och vart den skall, kommer spela en 

central roll inom begreppet Industri 4.0 [8].   
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3.3 FIFO	

FIFO är en förkortning för First In First Out. Det innebär att den artikel som går först in i 

processkedjan skall vara den artikel som går först ut ur processkedjan. Ofta relateras FIFO till 

lagerhantering, att den produkt som först hamnat i lagret skall tas ut ur lagret först för att 

motverka föråldrade artiklar. Skillnaden mot LIFO (Last In First Out) är att maxtiden en produkt 

ligger i lager ökar eftersom den produkt som tillverkades först hamnar längst in i lagret, eller 

längst ned i högen. Medeltiden i lager är dock den samma vid tillämpande av FIFO respektive 

LIFO [9].  

 

Oftast används FIFO vid raka flöden där det är relativt enkelt att tillämpa. Vid tillämpande av ett 

hundraprocentigt FIFO så förenklas spårbarheten av artiklar då det går att hitta en felaktig artikel 

utifrån bestämd turordning. Problem uppstår då artiklar tas ur flödet för kvalitetskontroll eller 

dylikt, då de förs tillbaka in i flödet så blir det en rubbning av FIFO. Återsökning av artiklar som 

gått ut till försäljning kan bli problematisk, om FIFO blir fel finns då inget fullständigt system till 

att spåra den defekta produkten tillbaka till det tillverkande flödet, och då heller inget system för 

att kunna hitta fler produkter som kan vara berörda [9]. 

 

3.4 DPM	–	Direct	Part	Marking	

DPM är en metod för att märka artiklar permanent med produktinformation såsom 

serienummer, datum, löpnummer etc. för att garantera full spårbarhet under hela produktens 

livscykel. I och med att examensarbetet behandlar detaljer som senare monteras och används i en 

växellåda är metoden brukbar, då märkningen blir en del av produkten. Det är även den metoden 

som för tillfället används i Scanias transmissionsbearbetning.  

 

DPM kan delas in i två huvudkategorier; inträngande och icke-inträngande, även kallas additiv 

märkning. Skillnaden är att den additiva märkningen innebär att det läggs ett lager med lämpligt 

material över produktens yta, medan den inträngande metoden förändrar artikelns yta. 

 

Inträngande märkningsmetoder sker under kontrollerade förhållanden och ger en påverkan på 

materialets yta. Icke kontrollerad inträngande märkning kan resultera i en negativ 

materialpåverkan [10]. 
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Figur 5: DPM 

Då uppgiftens märkning kräver beständighet och hög livslängd, så kommer största fokus läggas 

på de inträngande metoderna. En additiv smidesmärkning kan uteslutas då den kommer 

bearbetas bort i första processteget.  

 

3.4.1 Lasermärkning	

Kvaliteten på lasermärkningen går att styra genom variation av följande faktorer [11]: 

• Strömmen genom laserlampan mätt i Ampere 

• Frekvensen på pulserna mätt i Kilohertz 

• Matningen mätt i millimeter per sekund 

De två vanligaste användbara lasermedium inom märkning är gaslaser (CO2) och fastämneslaser 

(YAG & fiber). CO2-laser är lämpligt användbar vid märkning av artiklar i ett termiskt material, 

såsom trä, papper, plast, glas etc. Den jobbar vanligtvis vid långa våglängder, upp emot 10600 

nm. Vid märkning av metaller är inte CO2-laser att föredra vid märkning direkt i materialet, det 

går dock bra att använda vid belagda metaller. Vid belagda metaller så avlägsnas beläggning ned 

till materialet och framkallar då en kontrastskillnad mellan metallen och den färgade ytan, vilket 

gör märkningen läsbar [10]. 

 

Både fastämneslasern YAG och fiber pumpas av en blixtlampa eller dioder, till skillnad från CO2 

lasern som pumpas med gas. Idag är fiberlasern den mest använda inom märkning, där pumpas 

laserstrålen av dioder inuti en fiberkabel. Blixtlampan som används vid YAG lasern börjar fasas 

ut allt mer på grund av dess korta livslängd i förhållande till den diodpumpade fiberlasern .  
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Nd: YAG medium består av ett syntetiskt kristallint material, neodym-dopad 
yttriumaluminiumgranat. Fiberlasern består av glasfiber dopat i grundmaterial, oftast med 

grundämnet ytterbium som används mer frekvent idag vid metallmärkning. 

 

Samtliga fastämneslasrar jobbar med korta våglängder, exempelvis Nd: YAG jobbar med 

våglängder på 1060 nm. Fastämneslasrar används fördelaktigt på icke-organiska material där hög 

upplösning och anpassningsbart djup vill uppnås. Fiberlaser har visat goda resultat på exempelvis 

rostfria material inom sjukvården, detta eftersom den lämnar en slät yta som underlättar vid 

renhållning [12]. 

 

För märkning fungerar laserteknik så att laserstrålen som genererats i en laserkälla, förstärks och 

riktas mot objektet med hjälp av speglar. Energin i laserstrålen förändrar materialet i 

brännpunkten och kan även hetta upp det till förångning. Därigenom uppstår ett färgomslag eller 

en gravering [12]. 

 

3.4.1.1 Laserfärgning	

Laserfärgning används till fördel på termiska och känsliga material, såsom plaster eller trä. Vid 

laserfärgning så påverkas inte materialet av bränna, smälta eller förångning. Märkningen blir till 

genom att en svag laserstråle i en långsam hastighet går över arbetsstycket och bildar en 

missfärgning eller blekning i materialet [11]. 

 

En nackdel med laserfärgning är att det kan påverka korrosionsbeständigheten hos vissa typer av 

kol- och rostfria legeringar. Fördelar med laserfärgning är att det är en högkvalitativ metod som 

håller en tydlig kontrast hos märkningen. Laserfärgning påverkar ytfinheten hos materialet i 

mindre skala än andra inträngande lasermetoder. Tekniken fungerar på tjocklekar ned till 2,5 mm 

och arbetar med ett penetrationsdjup på ca 0,2 mm [10]. 

 

 
Figur 6 [10]: Laserfärgning 
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3.4.1.2 Laserglödgning		

Glödgad lasermärkning påminner om laserfärgning, skillnaden är att vid glödning tillämpas en 

högre temperatur hos laserstrålen för att kunna köra med högre hastigheter. Kontrasterna i 

märkningen blir till genom en färgförändring då det smälta ytskiktet reagerar med syre, vilket 

leder till att inget material avverkas.  

 

Metoden är ej att föredra vid tillverkning av produkter med höga säkerhetskrav. Den höga 

temperaturen kan ge upphov till sprickbildning i ytterskiktet och vid påfrestningar kan dessa 

expandera, vilket kan leda till materialbrott. 

 

Laserglödning fungerar på de flesta metaller och materialtjocklekar ned till 1,3 mm. 

Penetrationsdjupet är ca 0,005 mm och resultatet ger en upphöjning på ca 0,001 mm [10]. 

 

 
Figur 7 [10]: Laserglödgning 

 

3.4.1.3 Lasergravering		

Den snabbaste lasermärkningen som kan bli producerad sker med graveringsmetoden. Det är 

också den mest kraftfulla märkningsmetoden som inte visar samma negativa påverkan på 

ytskiktet. Det kan dock uppstå mikrosprickor som är viktigt att ta hänsyn till vid produkter med 

höga säkerhetskrav. Vid lasergravering så avverkas material vid en hög temperatur, till skillnad 

från glödgning som inte avverkar material på arbetsstycket. Kontrasterna på märkningen blir 

synliga genom skuggning i det avverkade mönstret. Gravering arbetar med ett penetrationsdjup 

på ca 0,15 mm och det fungerar på materialtjocklekar ned till 2,5mm [10]. 

 

 
Figur 8 [10]: Lasergravering 
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3.4.1.4 Laseravlägsning		

Vid belagd yta påverkas inte materialets ytskikt vid märkning då det först läggs på ett lager som 

sedan avverkas. Avverkning kan ske ned till grundmaterialet eller endast till ett specifikt täcklager. 

Kontrastskillnader mellan grundmaterial och det belagda skiktet bildar en avläsbar märkning [10]. 

 

Beläggning av yta kan lämpa sig inom applikationer som kräver korrosionsbehandling. Viktigt att 

ta hänsyn till vid lasermärkningen är avlägsningsdjup på korrosionsbehandlade artiklar. En för 

djup märkning i beläggningen kan resultera i korrosion av artikeln, vilket ur kvalitetssynpunkt vill 

undvikas [11]. 

 

 
Figur 9 [10]: Laseravlägsning 
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3.4.2 Nålprägling	

Nålprägling fungerar så att en karbid- eller diamantförstärkt nål slås mot ytan som skall märkas. 

Märkningarnas storlek beror på nålens toppvinkel, punkternas mellanrum eller ändring av antal 

slag per punkt. Enkla slag (ett slag per punkt) används där syftet är att skapa små symboler. 

Multipla slag kan användas för att skapa större symboler.  

 

Märkdjupet varierar med tillämpning, men vanliga djup är 0.08 ± 0.03 mm. Exakta djup kan 

säkerställas genom att styra tryck eller mellanrummet mellan nålen och ytan. Märkningar som är 

mindre än 0,05 mm djupa kan skapa svårigheter i avläsning. 

 

Kraften som nålen utsätter ytan för måste hållas konstant, eftersom punkterna är så pass små. 

Elektromagnetiska system är exakta, men pneumatiska maskiner har ofta problem med 

tryckvariationer. En risk med nålpräglingsutrustning är att glapp kan förekomma som konsekvens 

av förslitning, vilket kan resultera i en sämre märkning. Det är nödvändigt att nålen är 

positionerad 90° mot ytan den skall märka. Punktstorlekar vid nålprägling är vanligen mellan 0,1 

och 0,6 mm i storlek [13]. 

 

Tester har visat att en nålvinkel skall vara 60° för att förse ytan med den bästa ljusreflektionen för 

avläsning. Ljussättningen är viktig, då vissa ljusvinklar kan skapa skuggor som gör att de mörka 

delarna ser ut som vita och vice versa. För att garantera läsbarhet måste en kontrast av minst 20 

% mellan punkten och den omringande ytan finnas.   

 

 
Figur 10 [13]: Nålvinklar 

 

Märkning med nålprägling är ofta begränsat för produkter som är utsatta för hård bearbetning, 

eller tillverkningsmetoder som ändrar materialets ytliga egenskaper. I sådana tillfällen kan det vara 
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nödvändigt att modifiera ytan för att få bättre läsbarhet. Det kan göras genom att fylla punkterna 

med ett borttagbart material med kontrastskapande färg, oftast bläck eller kalk [10]. 

 

Märkning med nålprägling skall inte användas när: 

• Materialet är tunnare än 0,5 mm 

• Icke-metalliska ämnen som flisar, spricker eller återfår form efter slagen 

• Inom avståndet av fyra gånger materialdjupet från någon kant, svets eller formningsradie 

• Komponenter i system som utsätts för högt tryck eller hög belastning 

• Metaller som är härdade över 54 på Rockwell C-skala 

 

Figur 11: Nålpräglare Scania 

 

3.4.3 Elektrokemisk	etsning	

Elektrokemisk etsning (ECE) fungerar endast på elektriskt ledande metaller, då märkningen blir 

till genom låg spänning mellan verktyg och arbetsstycke. Märkningen uppstår genom att oxidera 

eller lösa upp ytan efter ett givet mönster. Det givna mönstret är utskrivet i form av ett negativ på 

en stencil som placeras mellan märkverktyget och arbetsstycket som skall märkas. Arbetsstycket 

är kopplat till anoden på märkutrustningen, medan märkverktyget som består av en dyna indränkt 

i elektrolyt är kopplat till katoden. Låg spänning mellan verktyget och arbetsstycket gör att 

märkningen bränns in i arbetsstycket utefter det förutbestämda mönstret på stencilen. Kvar på 

ytan blir en tunn oxiderad film, med inget, eller ytterst lite djup [10]. 

 

För att lyckas med processen krävs att ytan som skall märkas är fri från smuts, färg och korrosion 

[11]. Det går att märka material med en tjocklek ned till 0,025mm. Märkdjupet går att variera 
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mellan 0,003-0,25mm. Det förkommer både utrustning för märkning med likström, växelström 

samt utrustning som kan operera med båda [10]. 

 

3.4.4 Ritsning	och	fräsning	

Vid ristning består verktygsspetsen av diamant, alternativt en hårdmetallyta i karbid. Processen 

går ut på att en programmerbar utrustning pressar och förflyttar spetsen i önskat mönster utefter 

arbetsstycket i ett givet djup. Viktiga faktorer vid ristningen är djupet och lufttrycket. 

Arbetsstycket bör inte ha en tjocklek som understiger 1,5mm vid ristning. Både vid ristning och 

vid fräsning avverkas material från arbetsstycket. Skillnaden vid fräsning är att verktyget roterar i 

kombination med förflyttning [10]. 

 

3.4.5 Blästring	

Märkning sker genom att luft blandat med ett abrasiv riktat mot arbetsstycket i en tunn stråle ur 

ett munstycke, bildar en yta som skall representera en märkning. Strålen styrs via utrusningens 

dator, där det går att programmera önskat mönster.  

 

De faktorer som avgör kvaliteten på märkningen är lufttryck, abrasiv, matning och avstånd 

mellan munstycke och arbetsstycke. Nackdelar med blästring är att det inte går att tillämpa på 

material med oregelbunden yta och det går inte tillämpa i vid fuktiga förhållanden [10]. 
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3.5 Olika	typer	av	koder	

3.5.1 1D-koder	

Endimensionella 1D-koder (streckkoder) finns i flera olika varianter, däribland fem ISO-

standarder; Code 128, EAN/UPC, Code 39, Interleaved 2/5 och de linjära symbolerna av GS1 

DataBar-familjen. Fördelarna med streckkoder är: 

• Snabb och precis datainmatning uppnås, realtidsinformation kan erhållas. 

• Den kodade streckkoden är globalt unik, vilket ger fördelar i försäljning och lager.  

1D Kodnamn Kodtyp Symbolstorlek Standard 

 

 

Code 39 

 

Alfanumerisk - 
ISO/IEC 

16388 

 

 

Code 128 

 

ASCII - 
ISO/IEC 

15417 

 

 

Interleaved 2/5 

 

Numerisk - 
ISO/IEC 

16390 

 

 

EAN/UPC 

 

Numerisk - 
DIN EN 

797 

 

 

GS1 DataBar 

Omnidirectional 
 

Numerisk - GS1 

Tabell 1: Endimensionella koder 

 

3.5.2 2D-koder	

Sedan de endimensionella streckkoderna har introducerats har det funnits en efterfrågan på en 

liknande lösning med en större informationsmängd, speciellt i fordons- och elektronikindustrin. 

En 2D-kod delar alla fördelar en endimensionell kod har, men på en mycket mindre yta. Ett 

Toyotaprojekt angående tvådimensionella koder i kanban-system ledde till utvecklingen av 2D-

koder. Dessa koder kan lagra 10-100 gånger mer information än deras endimensionella 

motsvarighet, som bara kan lagra ungefär 20 alfanumeriska symboler.  
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Eftersom 2D-koder kan lagra mycket information på en väldigt liten yta användes tekniken också 

initialt i läkemedels- och elektronikbranschen där de hanterar väldigt små produkter [10].  

Den tvådimensionella matriskoden är uppbyggd på så vis att vita och svarta rektangulära celler är 

placerade inom en matris, där de tillsammans utgör en binär kod. De vita modulerna har värdet 0 

och de svarta 1. Koderna kan grovt delas in i två kategorier; staplade och matris. En staplad kod 

är flera endimensionella koder som staplats på varandra, och bildar genom det en 2D-kod. En 

matriskod kan lagra mer data på en mindre yta. Den staplade typen var först utvecklad, främst för 

att fylla behovet av större datamängd. Utvecklingen följdes sedan upp av matriskoder, som 

skapades för att hantera begränsningar av yta [14].  

 

En av matriskodernas största fördelar är att den går att läsa även om den är skadad. De vanligaste 

koderna kan delas upp i; ECC 0-140 och ECC 200. ECC står för Error Correcting and Checking 

och värdet efter anger vilken version kodens felkorrigeringsalgoritm, där ECC 200 är den nyaste 

varianten med en felkorrigeringsnivå på 40 % [7].  

 

Informationsmängden beror på kodens modulmängd. En större kod kan innehålla fler moduler, 

och således mer information. Matriskodens ram, som består av en modulbredd, är tom på 

information. Informationsmängden kan enkelt beräknas. En kod som är 18*18 moduler stor har, 

borträknat ramen, 16*16 bitar. 8 bitar på en byte ger !"∗!"$ = 32 bytes. ECC200 och 40% 

felkorrigeringsnivå innebär det att koden innehåller 19,2 bytes data och 12,8 bytes felkorrigering 

[7].  

 

QR-kod är även den en typ av 2D-matriskod. Det finns inga praktiska fördelar med en datamatris 

eller en QR-kod, utan de kan anses vara jämlika i både yt-utnyttjande och informationsmängd. 

Den enda potentiella fördelen med QR är att högre effektivitet uppnås vid kodning av japanska 

tecken. 

 

Kodens geometri kan vara kvadratisk eller rektangulär. Rent matematiskt kan en kvadratisk kod 

innehålla en större mängd information per ytenhet än dess rektangulära motsvarighet. Däremot 

kan en rektangulär kod var bättre lämpad vid exempelvis rörformade ytor, eller om koden skall 

placeras på en yta som är liten i antingen höjd- eller längdled. Storleken på området som skall 

märkas kommer alltså vara avgörande i frågan kring kvadratisk eller rektangulär kod. Avsikten 

bör alltid vara att använda en symbolstorlek som skapar förutsättning för största möjliga 

modulstorlek [14]. 
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Figur 12 [13]: Kvadratisk vs Rektangulär 

 

2D Kodnamn Kodtyp Symbolstorlek Standard 

 

 

Code 49 (Staplad) 

 

Numerisk, 

Alfanumerisk, 

ASCII 

2 – 8 rader 
ANSI/ 

AIMBC6 

 

 

DataMatrix 

ECC200 

Matrisformat 

 

Numerisk, 

Alfanumerisk, 

ASCII, ISO 

10 x 10 –  

144 x 144 

(18 x 8 –  

48 x 16) 

ISO/IEC 

16022 

 

 

QR-kod 

 

Numerisk, 

Alfanumerisk, 

ISO 

21 x 21 –  

105 x 105 

ISO/IEC 

18004 

Tabell 2: 2D-koder 

 

3.6 RFID-chip	

Lagring av data i en produkt går att göra med elektroniskt kodade RFID-chip. RFID betyder 

Radio-Frequency Identification, vilket innebär att data transporteras kontaktlöst via radiovågor. 

Användning av RFID är vanligt tillämpat där förändring av datainformation sker intermittent. 

Avläsningen av artiklar med monterat chip går att göra på flera artiklar samtidigt, vilket i många 

fall kan ses som en fördel, men även som en nackdel. Då RFID kan läsas av utan fri sikt så kan 

det bli att en artikel i närheten läses av istället, till skillnad från 1D och 2D- koder som kräver fri 

sikt för avläsning [15]. Chipen har ett avstånd för läsbarhet mellan några centimeter upp till en 

meter i vissa fall [16] 
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Lång hållbarhet ses som en värdefull egenskap hos RFID, men det kan också ses som ett hot ur 

informationsperspektiv. Artiklar som kasserats eller inte längre används kan innehålla 

information som inte bör spridas eller användas på fel sätt. Priset har ofta varit en avgörande 

faktor varför RFID inte används mer frekvent tidigare. Idag är används RFID-chip allt mer, 

främst inom elektronikbranschen, men även tillämpat inom fler områden tack vare den attraktiva 

prissättningen [16]  

 

Scania har infört RFID-märkning för identifikation vid hyttillverkning. Det har gjorts tester som 

visat att chipen klarar den temperatur som hytten utsätts för under tillverkningsprocessen. Enligt 

Nicholsons patent är högsta temperaturtåligheten hos RFID-chip 300° C [17]. 

 

3.7 Läsutrustning	

Kodsläsare fungerar generellt på två olika sätt: 

• Laserbaserad läsare som endast är kapabel att läsa endimensionella koder 

• Kamerabaserad läsare som kan läsa både en- och tvådimensionella koder 

3.7.1 Laserbaserad	läsare	

Laserläsaren består av en lysdiodlaser som söker av märkningen med en linjeformad stråle, den 

reflektion som uppstår digitaliseras och avkodas sedan i läsaren. Fördelaktigt användbar på små 

märkningar som till exempel kretskort samt inom industriella sammanhang. Den ena nackdelen 

med laserläsaren är att den kräver en avtryckare. Den andra nackdelen är att den är skyddsklassad 

i och med styrkan och våglängderna på lasern. Fördelarna med laserläsare är att den är billigare 

och oftast snabbare än en kamerabaserad. Vissa laserläsare kan även läsa tvådimensionella koder, 

men det förutsätter att det är en staplad matris [18].  

 

3.7.2 Kamerabaserad	läsare	

Den kamerabaserade läsaren tar en bild av märkningen och kodar av den med hjälp av olika 

algoritmer för 1D och 2D-koder. Fördelaktigt är att den kamerabaserade läsaren klarar av att 

identifiera alla typer av koder, vilket gör den ofrånkomlig vid identifikation av datamatriser och 

QR-koder. Avläsning kan ske inom 360 graders vinkel med en och samma kamera. Att koden 

som skall läsas kan röra sig en avsevärt högre hastighet vid avläsning med kamerabaserad läsare är 

en fördel gentemot en laserbaserad läsare, se Tabell 3 [13]. Den kamerabaserade läsaren går att 

dela upp i två varianter, linjescanner och matrixkamera. Skillnaden är att linjescannern läser 

koden med en frekvens upp mot 45 kHz, vilket gör den optimal vid avläsning av objekt i rörelse. 
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En matrixkamera tar istället bilder likt en digitalkamera, mellan 10 till 200 bilder varje sekund. 

Bilderna hamnar i det interna minnet för avkodning [13].   

 

 Laserbaserad läsare Kamerabaserad läsare 

Oscillerande spegel Roterande 

spegel 

Linjescanner Matrix 

kamera 

1D-kod Statiskt och vid liten 

rörelse 

Statiskt och vid 

rörelse 

Statiskt och vid 

rörelse 

Statiskt och vid 

rörelse 

2D-kod Läser ej Läser ej Rörelse Statiskt och vid 

rörelse 

Läsyta Stor Mycket stor Medel Liten 

Hastighet 

på objekt 

 < 0.10 m/s < 5 m/s < 10 m/s < 6 m/s 

Tabell 3: Läsare 

Även om läsaren har en stor betydelse vid avläsning av DPM så är även rätt belysning av objektet 

synnerligt viktig. Både för att få rätt kontrast mellan märke och bakgrund och för att undvika 

felläsning av kod [13].  
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4 Nulägesbeskrivning	
En kort beskrivning kring Scanias tillverkningsprocess av transmissionsartiklar ges i detta kapitel. Kapitlet ger 

också en inblick i hur dagens produktmärkning sker. Även behovsbild och Scanias standard för märkning 

presenteras.  

4.1 Process	

De flesta artiklarna i transmissionsbearbetningen tillverkas i tre huvudsteg; mjukbearbetning, 

härdning och hårdbearbetning. En del produkter går vidare till shot peening (4.1.4). 

 

4.1.1 Mjukbearbetning	

I mjukbearbetningen, alltså bearbetning av ohärdat stål, sker den största formförändringen. Där 

används oftast metoder som svarvning, fräsning och driftning med vertikal dragbrotsch. I 

svarvningen bearbetas ytor som kommer generera artikelns höjd- och diametermått. Fräsningens 

syfte är att skapa kuggform. Driftning är en process där en brotch dras genom en artikel för att 

skapa invändiga profiler.  

  

4.1.2 Härdning	och	blästring	

Majoriteten av produkterna sätthärdas, vilket innebär att stålet värms i ugnar för att få ett 

uppkolat ytskikt samtidigt som en mjuk kärna behålls. Andra artiklar härdas med 

induktionshärdning. Induktionshärdning fungerar så att metallstycket värms upp med 

induktionsvärme, för att sedan snabbt svalna. Fördelen med den sistnämnda härdningsmetoden 

är att specifika områden kan härdas. [19].  

 

I sätthärdningen går artiklarna genom flera olika temperatursektioner i ugnarna, vanligen runt 930 

grader. I huvudugnen utsätts artiklarna för en kolmättad atmosfär för att bilda ett hårt ytskikt och 

samtidigt behålla den elastiska kärnan. Härddjupet avgörs både av tiden och mängden 

kolpotential. Efter tiden i huvudugnen kyls artiklarna ned i separata tempererade oljebad. Sedan 

får de anlöpas i en annan ugn under ett fåtal timmar i lägre temperatur. Den totala tiden för 

härdningsprocessen är i genomsnitt 24 timmar. Efter härdning blästras sot bort från artiklarna 

och skickas vidare till hårdbearbetning [20]. 

 

Efter härdning blästras en stor del av artiklarna. Blästringen är en tidsmässigt kort process som 

innebär att partiklar blåses i ett väggomslutet område och rengör artiklarnas ytskikt.  
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Figur 13: Ringhjul innan och efter härdning 

4.1.3 Hårdbearbetning	

Hårdbearbetningen, där ofta processer såsom slipning och hening används, ser till att artiklarna 

får den yta och måttegenskaper som krävs. Slipning och hårdsvarvning sker i syfte att få högre 

ytfinhet på diverse kontaktytor. För att få den efterfrågade ytan på kuggen används kuggslipning 

alternativt kugghening.  

 

4.1.4 Shot	peening	

Shot peening är en kallbearbetningsmetod som används för att producera ett skikt av 

kvarvarande tryckspänning och ändra mekaniska egenskaper hos metaller och kompositer. Det 

fungerar så att det skjuts riktade ”skott”, med tillräcklig kraft att plastiskt deformera, mot den yta 

som skall bearbetas [21]. 

 

4.2 Märkning	

Märkningen av artiklarna är olika beroende på artikeltyp och avdelning. Det som påverkar 

mängden information som nu märks är hur mycket yta som finns tillgänglig för detta. 

Gemensamt för artiklarna är att de får en datummärkning och artikelnummer inpräglat med 

nålprägling.  

 

4.2.1 Dagens	märkning	

Artiklarna inom DX märks i mjukbearbetningen. Figur 14 beskriver flödet av sidoaxel- och 

huvudaxelkugghjul, samt visar  i vilket steg märkning sker och vilken information som märks ut. 

När operatören tilldelas en ny pall med ämnen så antecknar denne och för in i dator det 

chargenummer som står på pallen.  
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Kugghjulen går genom samma maskiner, med undantag av huvudaxelkugghjul som har en 

operation extra i processen. Fram till sista momentet innan märkning så har artiklarna samma 

bearbetning och chargenummer. I sista momentet finns det två likadana maskiner som i nedan 

kallats OP3 respektive OP3A. Den slutgiltiga bokstaven i artikelmärkningen representerar vilken 

maskin artikeln gått genom i slutmomentet. Flödet och efter vilken operation märkningarna sker 

skiljer sig åt mellan maskingrupper. 

 

 
Figur 14: Exempel på dagens märkning 
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4.2.2 Scanias	märkningsstandard	

För egentillverkade artiklar förespråkar Scanias standard att märkningen innehåller minst 

varumärke och artikelnummer. Detta gäller främst utbytesdetaljer som skall tillhandahållas som 

reservdelar av Scania. Motsvarande piratkopior håller generellt sett sämre kvalitet, därför vill 

Scania upprätthålla sitt varumärke synligt på artiklarna [21]. 

 

Scanias märkespolicy lyder ”Alla artiklar som är konstruerade eller tillverkade av eller för Scania och 

levererade till vår produktion och som avses att marknadsföras som reservdelar, ska så långt det är praktiskt 

möjligt, vara märkta med minst Scanias varumärke och artikelnummer”.  Utöver varumärke och 

artikelnummer så kan specifika märkkrav ställas på vissa artiklar. Det ska framgå tydligt på 

ritningen vad märkningen skall innehålla. Det kan vara exempelvis tillverkningsdatum, 

leverantörsnummer eller identifiering av material (chargenummer) [22]. 

 

För att garantera artikelns äkthet så måste artikeln märkas med Scanias logotyp eller symbol, 

alternativt en kombination. Artikelnumret som skall vara synligt på artikeln kan bestå av fem till 

sju siffror. Vid ytterligare märkning så kan datummärkningen bestå av en sifferkombination, 

alternativt alfanumerisk kombination, där de alfabetiska bokstäverna har en återkoppling till år 

respektive månad. Vid smidda artiklar brukar även ett chargenummer märkas. Chargenumret som 

betecknar vilken smälta ämnet är framställt ur, finns som krav på artiklar som exempelvis skall 

härdas. Även märkning av leverantörsnummer och tilläggsnummer förekommer [23].  

 

4.2.3 Tilläggsmärkning	

För artiklar som märks med maskinellt läsbar kod gäller att: 

• Informationen som skall vara läsbar via datamatrix, QR eller streckkod är enligt Scanias 

standard STD4388 avseende dataidentifierare.  

• Alla datafält behöver inte användas, men ordningsföljden får ej ändras [24].  
 

DI: Beskrivning datafält: Antal tecken: Exempel: Övrig info: 

P Scanias artikelnummer 0 – n P2304241 Artikelspecifikt 

V Leverantörsnummer 0 – n V3685 Tilldelat av Scania 

T Datum 6 T16001 YYDDD (2016-01-01)  

S Serienummer 7 S100001 Se beskrivning 

Z Leverantörsdata, batchnr etc. Valfritt Z0000ABC Valfri tilläggsinformation 
Tabell 4: Standardmärkning 
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Enligt exemplen i Tabell 4, skulle en datamatris med innehållet 

P2304241V3685T16001S100001Z0000ABC få strukturen som visas i Figur 15.  

 
Figur 15: Datamatris 

Tabell 4 beskriver hur serienummer kan utformas enlig Scanias standard. 

SLSNNNN L = Linenummer S = Skiftnummer NNNN = Löpnummer 

SLShhmm L = Linenummer  S = Skiftnummer hhmm = Timme & minut 

Shhmmss hh = Timme mm = Minut ss = Sekund 

Tabell 5: Utforming serienummer 

För verifikation av kodkvalitet hos lasermärkta och nålpräglade 2D-koder, märkta på metall och 

plast gäller standard SS EN 9132. Den övergripande kvaliteten rangordnas på en skala A-F (0-4), 

där F är underkänd kvalitet och A är perfekt kvalitet. Scanias standard 4388 säger att enligt skalan 

i SS EN 9132 så skall Scanias märkning hålla lägst C som övergripande kvalitet. 

 

4.3 Behov	

4.3.1 Internt	vid	tillverkning	

Spårbarhetsbehoven internt är att: 

• Säkerställa att produktion ej blandar artikellika kugghjul vid tillverkning 

• Minska felpopulation för återsökning/återkallning vid fältärende 

• Minska antal spärrpall vid potentiellt fel 

• Kunna koppla fysisk plats (pall) hos artikeln 

• Underlätta vid utökning av variantflora 

• Koppla individuell mätdata till märkning 

• Minska risk för felmontage (se HASA) 

 

För att kunna motivera ett behov måste den potentiella lösningen kunna påvisa lönsamhet, 

alternativt bättre miljö och säkerhet. I Figur 16 knyts flera av ovanstående punkter till en ökad 

lönsamhet.  
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           Figur 16: Från spårbarhet till lönsamhet 

 

4.3.2 Montering	HASA	växellådsmontering	(062)	

Vid montering av huvudaxel/sidoaxel- paket så skriver det interna datorsystemet EBBA ut en 

etikett (Figur 17) som följer axelpaketet redan från första delmontage. Etiketterna skrivs ut i en 

sekvensföljd och bildar individuella serienummer för axelpaketen. Etiketten innehåller även ett 

unikt artikelnummer som beror på vilken kombination av artiklar som skall monteras till ett visst 

axelpaket. Idag används ett 2D visionsystem som skall se och verifiera att korrekta 

artikelkombination går in i monteringslinjen.  

 

Det finns detaljer som ser identiska ut, enda skillnaden kan vara exempelvis dubbel-shot peenad 

eller enkel-shot peenad artikel. Visuellt sett vid snabb anblick är enda skillnaden att de dubbel-

shot peenade artiklarna har ett färgat streck utmålat på högkant. Det gör det svårt för 

visionsystemet att läsa av de artiklarna, då systemet skulle behöva läsa i tre dimensioner. 
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Monteringen ser ett behov i att kunna läsa av artiklarnas individnummer strax innan delmontage 

för att undvika felkombination och säkerställa rätt kvalitet. Utöver en potentiell streckkod eller 

matriskod så kräver montörerna att artikelnummer skall vara läsbart utan maskinell utrustning. 

Detta för att kunna urskilja artiklar och fortgå med montering trots driftstörning i den 

elektroniska utrustningen. Läsning med handscanner eller med fast monterad optik är något som 

måste diskuteras med montör och leverantör av optikutrustning [25].  

 

Figur 17: HASA-etikett 
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5 Benchmarking	&	Intervjuer	
Detta kapitel behandlar studiebesök och intervjuer som varit till nytta för att skapa en bredare bild av konceptet 

spårbarhet. Kapitlet kan ses som en nulägesbeskrivning utanför Scania transmissionsbearbetnings väggar. 

5.1 Internt	

5.1.1 Scania	vevaxel,	Södertälje	

På Scanias avdelning för tillverkning av vevaxlar har de infört ett egenutvecklat spårsystem med 

individmärkta axlar. De använder sig av en matriskod i kombination med en alfanumerisk kod 

som i första processteget lasermärks in individuellt i axeländen på ämnet. Sedan följer samma kod 

med vevaxeln genom hela flödet utan försämrad läsbarhet. Härdning av vevaxlar sker med 

induktionshärdning och därför påverkas inte läsbarheten av matriskoden på samma sätt som om 

artikeln skulle sätthärdas. Mätningar som görs registreras individuellt på axlarna, även operatörer 

och transportörer registreras på matriskoden.  

 

Enligt Jonnie Westberg, verkstadstekniker på vevaxeltillverkning så har systemet som införts varit 

till enormt stor nytta, främst genom att de har kunnat spåra felaktiga axlar tidigt innan 

monteringssteget. Det största problem som visat sig vara är läsbarheten vid felaktigt ljus. Jonnie 

kan se ett problem av det stora ljusinsläpp från takfönstren som reflekteras vid avläsningar. 

Därför är placering och avskärmning av artiklarna för avläsning av märkning viktigt [26].  

 

5.1.2 Scania	kamaxel,	Södertälje	

Tillverkning av kamaxlar sker i samma lokal som vevaxlarna. Skillnaden i märkning och 

spårbarhet är att kamaxlarna sätthärdas på liknande sätt som transmissionsdetaljer, då klarar inte 

matriskoden av att läsas efteråt. De har inte löst problemet till samma grad som 

vevaxeltillverkningen, istället har de valt att laserskriva två matriskoder samt en alfanumerisk kod 

efter härdningen för att bibehålla läsbarhet i resterande flöde. De ser likt DX ett behov i att 

erhålla full spårbarhet från ämne till slutkund, även genom mjukbearbetning samt 

härdningsprocessen. Kamaxlar som importeras har en nålpräglad matriskod istället för 

lasermärkt. Läsbarheten är acceptabel, men den interna lasermärkningen är bättre [27]. 

 

5.1.3 Scania	cylinderfoder,	Södertälje	

Vid tillverkning av cylinderfoder sker märkning av artiklar med nålpräglad matris- och 

alfanumerisk kod. Koden används främst för identifiering vid montering och eftermarknad. 

Internt för spårbarhet vid tillverkning märks även en bläckskriven alfanumerisk kod ut för att 
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spåra olika flöden av artiklarna. Den nålpräglade koden märks relativt sent i processen eftersom 

flertalet artiklar tillverkas från samma ämnen, och förädlas i flera operationer innan de blir unika. 

Eftersom cylinderfoder inte sätthärdas så finner de inga problem med kvaliteten vid avläsning av 

koden. Avdelningen cylinderfoder skulle internt även vilja använda sig av den nålpräglade koden 

allt mer, exempelvis om var och i vilken pall varje cylinderfoder befinner sig samt möjligheten att 

kunna registrera mätdata till varje individ [28].  

 

 
Figur 18: Matris- och alfanumeriskt märkt cylinderfoder 

5.1.4 Scania	motorblock,	Södertälje	

Märkmetoden på motorblocksbearbetningen innefattar både nålprägling och lasergravering. 

Märkningen innehåller en datamatris samt alfanumerisk kod som uppfyller Scanias standard. 

Märkning sker vid sidan av blocket på en jämn dold yta som efter slutmontering är skyddad mot 

smuts och korrosion. 

 

I tillverkningslinjen som använder nålprägling samarbetar märkutrustningen med ett 

visionsystem, som kontrollerar ytan innan märkning utförs. Ett foto tas innan märkning för att 

verifiera att ytan är fri. Vid smuts eller dylikt blåses ytan ren och kameran tar ytterligare en bild 

för verifikation att det är klart för märkning.  

Matriskoden som märks avläses inte på fler ställen i produktionen än vid märkning, där det 

endast sker en verifikation efter sista momentet som säkerställer läsbarheten. Vid mätning 

registrerar mätoperatören den individuella matriskoden i kvalitetssystemet. Motorbearbetningen 

har inga ytbeläggningar under processens gång som äventyrar läsbarheten av matriskoden. 
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Kontrasten hos de lasermärkta koderna har visat sig goda. Läsbarheten upplevs lika för 

nålpräglad kod respektive lasermärkt kod, därav finns inget behov av investering i laserutrustning 

som ger samma resultat [29]. 

 

 
Figur 19: Motorblock; Nålpräglat vs lasermärkt 

 

5.2 Externt	

5.2.1 Volvo	Penta,	Köping	

Benchmarking i form av studiebesök utfördes på Volvo Penta i Köping med syfte att undersöka 

märkningsmetoder och spårbarhet i deras produktion. I verkstaden som besöktes tillverkades och 

monterades marina drev. Tillverkningsprocessen är väldigt lik den som sker i Scanias 

transmissionsverkstäder, förutom att nästintill samtliga av Volvos artiklar behandlas med 

fosfatering. Det ställs lagkrav angående spårbarhet på detaljer som skulle användas till 

kommersiellt syfte, såsom brandbåtar och dylikt. På grund av detta märks de detaljer som 

berördes av kraven.  

 

Märkningen sker efter svarvningen, vilket är första steget i deras produktionsflöde. En 

nålpräglingsmaskin märkte detaljen med en 11*11 mm datamatrix, som innehöll 22*22 element. 

Nålstorleken var således 0,5 mm. Efter artikeln bearbetats i senare produktionssteg parades den 

ihop med de andra artiklarna som skulle hamna i samma enhet. Det gick att se vilka andra artiklar 

som den märkta artikeln monterats tillsammans med.  

Vissa problem med läsbarheten finns, då konturerna försämras avsevärt i både härdning och 

fosfatering. En lösning som kan anses något spartansk tillämpandes därför. Lösningen fungerade 

på så sätt att en operatör eller montör blöter sitt finger med saliv, drar fingret över märkningen 

och läser sedan av den. När vätskan tillfördes på artikeln blev konturerna tydligare. Tester med 
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lasermärkning hade skett, men med ett resultat som ej uppfyllde kraven. Fosfateringen påverkade 

lasermärkningen så att den inte gick att se.  

 

Internt används märkningen knappt, eftersom behovet inte ses. Märkningens enda syfte är att 

uppfylla lagkraven och möjliggöra spårbarhet i ett eventuellt fältärende [30].  

 

5.2.2 Leax	Mekaniska,	Köping	

I Köping på Leax Mekaniska tillverkar de rotationssymmetriska detaljer, som bland annat 

kugghjul och axlar. Samtliga produkter märkning sker likt Scanias transmissionsavdelning, med 

nålprägling. De jobbar samtidigt i dagsläget med ett projekt för införande av lasermärkt 

matriskod. Den information som nålpräglas är i huvudsak artikelnummer och ordernummer. Det 

förekommer även på kundspecifik order artiklar med datummärkning. Då den huvudsakliga 

tillverkningen sker mot kundorder spårar Leax Mekaniska sina artiklar via det inpräglade 

ordernumret som finns om inte kunden har specifika krav på märkning. Till ordernumret som är 

kopplat till Leax MPS-system finns det information om bland annat vilken maskin som artikeln 

bearbetats i samt olika leverantör- och batchnummer [31] 

 

5.2.3 Leax	Falun	

Tidigare Scania Falun är sedan 2007 Leax Falun. De tillverkar i huvudsak kardanaxlar men även 

drivaxlar, medbringare, differentialhus och navhjulsreduceringar. Märkmetoden de använder sig 

av är nålprägling, detta eftersom de anser det är den mest ekonomiska metoden för deras 

ändamål. De ser inga behov i att införa en ny märkmetod, men möjligheterna finns. I Falun 

använder de sig endast av induktionshärdning, vilket inte påverkar märkningens läsbarhet på 

samma sätt som sätthärdning. Om de skulle införa en matrisstandard så skulle denna innehålla 

oerhört mycket information och det skulle behöva ställa högre krav på både utrustning och 

operatörer.  

 

På kardanaxlarna sparar Leax information om tillverkade produkter i upp till två år. Drivaxlarna 

som tillverkas hos Leax skall ha en synlig märkning som innehåller artikelnummer, 

chargenummer och om kunden kräver ytterligare information, så som datum, tid, etc.  

Då batcherna får ett chargenummer som följer med genom hela produktionen så kan 

operatörerna logga data som bland annat samtliga processparametrar, varje skift och kasserade 

artiklar. Under kontrollprocessen loggas all mätdata i ett separat system som går att koppla mot 
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det ordinarie loggsystemet för att se mätdata i efterhand. All data som loggas kopplas tillbaka till 

chargenumret för att uppfylla de interna kraven på spårbarhet i eftermarknaden [32] 

 

5.2.4 GKN	Driveline	AB,	Köping	

GKN i Köping är en tillverkare av transmissionsartiklar för fyrhjulsdrift. Deras kunder är bland 

annat Volvo, BMW, Landrover och Ford. I Köping består tillverkningen av kronhjul, pinjonger 

och axlar, från råmaterial bearbetas det, vidare via härdning och sedan efterbearbetning. Det sker 

även montering av slutväxlar och vinkelväxlar i Köping. För att spåra artiklarna som tillverkas i 

Köping använder de följekort som följer produkterna genom hela flödet. Via följekortet går det 

att läsa av artikelnummer och chargenummer. Deras system fungerar bra anser de, eftersom de 

har så pass stabil FIFO [33]. 

 

5.2.5 Husqvarna	AB,	Jönköping	

Husqvarna i Jönköping tillverkar och monterar utomhusprodukter som bland annat 

trädgårdstraktorer, gräsklippare, trimmers och motorsågar. Husqvarna är i en initieringsfas för en 

ny produktionslinje och har börjat undersöka vilka alternativ det finns för spårbarhet på 

individnivå.  

 

För tillfället använder sig Husqvarna av märkning innehållande artikelnummer och serienummer 

på sina artiklar. Målet är att i samband med nybyggd produktionslinje integrera ett system för 

hundraprocentig spårbarhet av artiklar. RFID är en av de märkmetoder som de har börjat studera 

djupare, hur möjligheten finns till att placera en sådan tagg inuti artikeln. Märkningen av de 

artiklar som Husqvarna köper in utifrån har stor betydelse för vidare spårbarhet av den 

monterade enheten [34] 

 

5.2.6 Meritor	HVS	AB,	Lindesberg	

Meritor i Lindesberg tillverkar bakaxlar för tunga fordon, bland annat till Volvo. På kronhjul och 

pinjonger nålpräglar de in en 8x8 mm stor datamatris under mjukbearbetning. Denna kod följer 

sedan artikeln genom sätthärdningsprocessen och är fullt läsbar efteråt. Meritor använder sig av 

en databas för att registrera vissa av de processer artikeln går genom, samt mätdata. Avläsning 

sker med en handscanner [35]. 

5.2.7 Anna	Hornström,	Högskolan	Dalarna	

Intervju med Anna Hornström, tidigare kvalitetschef på SKF. SKF Mekan AB i Katrineholm är 

en världsledande tillverkare av bland annat kullager och tätningar. I Katrineholm smids lagerhus 
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till flera av de lager som tillverkas. Det finns ett stort behov av spårbarhet både internt och 

externt. På stora lagerhus, där det är möjligt, smids märkningen in i lagerhuset. Datum då artikeln 

är smidd samt modell kan också stå separat på en märkbricka. De mellanstora lagerhusen 

nålpräglas och de minsta lasermärks. Informationen som märks består oftast av årsbokstav, 

veckotecken, typbeteckning och i vissa fall en specialbeteckning i form av linjenummer eller 

dylikt.  

 

För ett ovant öga kan SKFs märkning se komplicerad ut, det beror främst på den konkurrerande 

faktorn. De vill ha en svårkopierad märkning för att garantera sina kunder äkthet. Deras system 

fungerar tack vare en stabil FIFO, dock hade märkning på individnivå underlättat det interna 

arbetet [36]. 

 

5.2.8 AstraZeneca,	Södertälje	

Ett besök på AstraZeneca utfördes för att få bredare förståelse inom ämnet spårbarhet. 

AstraZeneca är ett multinationellt bolag som tillverkar läkemedel till mer än hundra länder. I 

Gärtuna ligger en av världens största tillverkning av olika sorters läkemedel, därför krävs det 

extremt bra spårbarhet, både internt och för återsökning. 

 

De jobbar med ett affärssystem från tyska SAP, i vilket de kan spåra produkter och följa upp allt 

på ett ekonomiskt plan. I SAP kan de söka på ett artikelnummer och få upp all information 

kopplad till produkten. Systemet täcker information ända från inköpt råmaterial eller halvfabrikat, 

fram till vilken lastbil som levererat färdigvarorna och till vilken kund. 

 

I den första underordnade fliken vid artikelnummersökning syns överskådligt bl.a. materialet, 

batchen och tillverkningsdatum. Vid valet att gå djupare in i den produkten går det att få fram all 

relevant information gällande bl.a. burk/låda, godsdatum, etikett och tablettingredienser. 

 

SAP har även information i form av processordern för just den specifikt sökta artikeln. Här går 

det att se utbytet på antal tillverkade produkter och även tiden det tog att tillverka. Vilka som har 

tillverkat, vilket kostnadsställe som ska debiteras och förvaringen av produkten går lätt att se i 

systemet.  

Vid produktionen jobbar de parallellt med ett integrerat Manufacturing Execution System (MES), 

som internt kallas PAS/X. I MES finns det viktig information för personalen som skall tillverka 
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produkten. Vad behöver vi? (BoM – Bill of Material), Hur gör vi? (Recept) samt vilka maskiner 

som används vid tillverkning och packning. 

 

För att all information skall registreras så tidspunktligt som det görs använder de sig av mobila 

handdatorer med inbyggd scanner för att logga produkterna genom samtliga steg vid tillverkning. 

Om en produktbatch är spärrad eller har gått ut så vet systemet detta, vilket resulterar i att det 

inte går att scanna och fortsätta tillverkningen av dessa förens godkännande är gjorts. 

 

AstraZeneca använder sig av etikettsystem med streckkod. Vid varje processteg som succesivt 

ändrar produktens förpackning ges en ny streckkod. Vid slutpaketering märks förpackningen 

med en utskriven etikett innehållande produktinformation samt streckkod [37]. Vid de fall då 

klinisk studie utförs på produkten skall information som lagras i databasen bestå i 25 år. Det 

finns ett internt krav på lagring under hållbarhetstiden plus 3 år, men vid de fall då prover tas ut 

för klinisk studie gäller ovanstående [38]. 

 

5.3 Scanias	konkurrenter	

I syfte att undersöka vilken märkmetod som används och vilken information märkningen 

innehåller studerades Scanias konkurrenter.  

 

5.3.1 Volvo	I-Shift	AT2812D	

Volvos växellådsartiklar har en karaktäristisk svart yta som resultat av deras fosfateringsprocess. 

Volvo använder sig av nålprägling och präglar in ett 8-siffrigt artikelnummer (20544785 & 

20483434) samt ett 3-siffrigt nummer som av den ena artikeln att döma är en form av batch-

/chargenummer (SATS). Det kvarstående 6-siffriga numret kan innebära vad som helst. 

 

 
Figur 20: Märkning Volvo 
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5.3.2 Mercedes-Benz	PowerShift	G281-12	

Mercedes använder sig av en lite annorlunda metod för deras märkning. Förmodligen en form av 

roterande stansning, vilket de tillämpar på cirkulära ytor. På vissa artiklar har de en 

smidesmärkning med samma innehåll som den stansade. Märkningen innehåller endast 

information inom ett 10-siffrigt nummer, men på de stansade artiklarna upprepas detta nummer 

flera gånger. Förmodligen är det endast tillverkarnummer och artikelnummer som märks, 

eftersom det skulle bli dyrt och tidkrävande att uppdatera stansarna och smidesformarna efter 

exempelvis datum och tid. 

 

 
Figur 21: Märkning Mercedes 

 

5.3.3 ZF	TraXon	

ZF använder sig av flera märkmetoder: nålprägling, laser, stansning och- eller gravering. 

Innehållet i märkningarna är relativt enhetligt. Gemensamt för alla ZFs artiklar är att deras 

varumärke är synligt i form av en symbol. Utöver detta är vissa artiklar märkta med datamatris, 

där innehållet i dem är identiskt med det som står synligt i klartext. 

Den information som går att dekryptera är ett 4-siffrigt nummer (1358), som förmodligen är 

fabriksnummer eller tillverkarnummer. Det efterföljande 3-siffriga numret skulle kunna vara 

artikelfamilj och sedan det sista 3-siffriga numret som är artikelspecifikt. ZF vill ha det 

artikelspecifika numret synligt och har på vissa artiklar valt att skriva det tydligt vid sidan av 

datamatris. På artiklar med en datamatris går det även tolka en år- datum- dagmärkning. Det finns 

på vissa artiklar även ett avslutande 4-siffrigt nummer som skulle kunna vara ett löpnummer, 

alternativt ett batch- eller chargenummer. 
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Både de nålpräglade och lasermärkta datamatriskoderna är tydliga och läsbara. Märkningarna som 

är nålpräglade har förmodligen skett mjukt och de lasermärkta hårt.  

 

ZFs växellåda består av dubbla sidoaxlar, till skillnad från de andra som undersökts. Båda axlarna 

är märkta med datamatris och förmodligen har dessa en koppling till varandra i en intern databas 

för att undvika fel vid montering. 

 

 
Figur 22: Märkning ZF 

 

 
Figur 23: ZF sidoaxel 1 
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Figur 24: ZF sidoaxel 2 

 

5.4 Sammanfattning	benchmarking	och	intervjuer	

Sammanfattningsvis tycks matrismärkning vara något som ligger i startgroparna hos många 

företag. Lasermärkning och nålprägling är de enda metoderna för matriskod som studien 

identifierat. De artiklar som märks sent i produktionsflödet eller som ej sätthärdas märks med 

laser. Artiklar som har en bearbetningsprocess som mer liknar Scanias transmissionsbearbetning 

har märkts med nålpräglingsutrustning. Gemensamt för samtliga företag och artikeltyper är att de 

har någon form av märkning i klartext. 

 

På Scanias tillverkning av motorblock och cylinderfoder påtalades vikten i att hålla ytan som skall 

märkas ren. En smutsig yta orsakar ett större slitage av märknålar och förkortar livslängden hos 

märkutrustningen, som även tas upp i den teoretiska referensramen under avsnitt 3.4.2. 

 

Likt Scanias matrismärkta artiklar har konkurrenterna samma innehåll i både klartext som i 

matriskoden. Det innebär att dessa märkningar antagligen är knutna till en företagsstandard för 

tilläggsmärkning. ZF har väldigt tydliga märkningar med synligt varumärke, matriskod samt 

klartext. Mercedes tycks använda sig av en märkmetod som rapporten inte beskrivit, i form av 

smidesmärkning. Med smidesmärkning kan man inte märka matriskoder.  

 

RFID är enligt benchmarking något som ligger bakom matrismärkningar i 

implementeringsstadiet. Många av de företag som undersökts använder sig av värmebehandling 

och har därför identifierat att RFID-chipen inte tål höga temperaturer, vilket även behandlats i 

avsnitt 3.6.  
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Inte bara märkmetoder har undersökt i benchmarking. Besöket på AstraZeneca (5.2.8) gav en 

inblick i hur redan märkta artiklar loggas i databaser och spåras. Även fast artiklarna och 

produktionen är vitt skilda går det att se hur information kan användas i återsökningssynpunkt. 

På de intervjuer och besök där företag tillverkar artiklar som liknar Scanias 

transmissionsbearbetning användes inget utbrett databassystem.  
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6 Test	av	märkmetod	
Tester har genomförts eftersom det inte är möjligt att helt teoretiskt utesluta vissa 

märkningsmetoder. I och med svårigheten kring tid-, utrustning- och kompetensmässiga frågor 

rörande alla typer av inträngande märkning, har det med experters rekommendation valts att 

endast testa nålprägling och lasermärkning. I samtal med företag som använder liknande 

lösningar kan dessa metoder anses vara branschstandard. Externa undersökningar och 

diskussioner med leverantörer har beskrivit svårigheter med konturerna i lasermärkningen efter 

sätthärdning. Vissa sakkunniga ansåg lasermärkningsmetoden hopplös i detta syfte, vissa var mer 

positiva, samtidigt som andra rekommenderade en nålpräglad märkning. Ovan nämnda 

anledningar har lett till att praktiska tester är centralt för arbetet. 

 

De utvalda artiklarna härdades och genomgick de processoperationer som kan anses ha en 

förändringspotential på ytan. De båda märkmetoderna analyserades med beaktande på flera 

aspekter. Läsbarheten är det essentiella, då den är grunden till en eventuell implementering. 

Kostnad i form av inköp och underhåll viktades mellan de olika alternativen. Märkprocessens 

cykeltid får inte äventyra den totala cykeltiden och togs därför till hänseende.  

 

6.1 Testgenomförande	

6.1.1 Del	1:	Märkning	

Märktestet utfördes på Dankab Verktygsmaskiner AB. Artiklarna som märktes var artiklar som 

hade skrotats i mjukbearbetningen. På så vis skulle möjlighet att spara artiklarna finnas, då de i 

ordinarie produktion skall användas i senare processteg. Artikelvarianterna som valdes ut var 

sådana där ytan för märkning var begränsad. I varje märkning står viss information kring 

inställningar, för att lättare kunna analysera metoderna i efterhand. Exempelvis innehåller en 

nålpräglad matriskod vilken slagkraft maskinen använde. Märkningarna var av typen datamatris 

och hade tillräcklig modulmängd för att täcka Scanias standard.  
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De artiklar som märktes var: 

• 1 styck ingåendeaxelkugghjul 2409386 med 15 lasermärkningar samt 5 nålpräglade 

märkningar 

• 1 styck ingåendeaxelkugghjul 2409386 med 7 nålpräglade märkningar 

• 1 styck solhjul 2220215 med 6 lasermärkningar samt 2 nålpräglade märkningar  

• 1 styck kopplingshylsa 1752963 med 3 lasermärkningar samt 2 nålpräglade märkningar 

• 1 styck huvudaxelkugghjul 2190276 med 12 lasermärkningar samt 4 nålpräglade 

märkningar 

• 1 styck huvudaxelkugghjul 2028686 med 8 lasermärkningar samt 1 nålpräglad märkning 

 

För mer detaljerad beskrivning av märkningarna, se bilaga 2. 

 

6.1.2 Del	2:	Bearbetningsprocess	

Härdning, blästring och shot peening är de bearbetningssteg som kan påverka artikelns yta och 

således märkningen. De märkta artiklarna fick genomgå dessa processer, för att sedan analyseras. 

Alla märkta artiklar sätthärdades samtidigt, i samma ugn och på samma bricka. Detta för att 

garantera att härdningen skulle påverka de olika märkningarna på samma vis. 

Sätthärdningsprocessen genomfördes i byggnad 081 och tog 24 timmar. Efter härdningen 

utfördes läsning av koderna med handscanner samt en fast kamera i syfte att analysera förändrad 

läsbarhet. I nästa steg blästrades artiklarna efter varandra i tunnelbläster och lästes, för att sedan 

shot peenas. En illustration av testflödet visas nedan.  

 

 
Figur 25: Testgenomförande 

 

6.2 Märkutrustning	

6.2.1 Laser	

Vid märkning med laser användes en fiberlaserkälla kombinerat med en arbetsstation tillverkade 

av SIC marking. En fiberlaser skulle teoretiskt sett vara lämpligast då märkning sker i ett metall, 
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som är ett icke-organiskt material, vilket förklaras i avsnitt 3.4.1. Denna luftkylda fiberlaser har en 

nominell effekt på 20W och en pulserande frekvens (20-500 kHz). Laserstrålen ger ifrån sig en 

våglängd av 1064 Nm. 

 

6.2.2 Nålprägling	

De nålpräglade märkningarna utfördes med en nålpräglingsutrustning av bänkmodell i 

kombination med en styrenhet för programmering av kodinnehåll, levererat av SIC marking. Två 

olika karbidförstärkta märknålar användes under testet, den första hade toppvinkeln 90° och den 

andra 60°. Det valdes att utföra testet med två olika nålvinklar för att se hur ljusreflektionen 

påverkar avläsningen som beskrivs i avsnitt 3.4.2. Teoretiskt sett skulle den nålen med 60° 

toppvinkel ge en bättre ljusreflektion för avläsning. Förutom nålens toppvinkel varierade även 

avståndet mellan nål och arbetsstycke, samt utrustningens slagkraft för de olika märkningarna.  

 

6.3 Avläsning	

6.3.1 Läsutrustning	

För avläsning av koderna under testets gång användes en handscanner tillverkad av Cognex. 

Modellen DataMan 8500 är en kamerabaserad handscanner avsedd för kodning av 2D-koder. 

Enligt avsnitt 3.7 var valet att använda en kamerabaserad läsare givet under testet, då det är det 

enda alternativet för avläsning av tvådimensionella koder. Integrerad LED belysning för 

avkodning på de flesta ytor och material [39]. Handscannern var seriellt ansluten till en 

Windowsbaserad dator och kördes genom leverantörens mjukvara. Eftersom denna handscanner 

klarar förhållanden som potentiellt kan uppstå inom industrisammanhang så sågs den som 

representativ för testet. Cognex DataMan 8500 används redan och lagerhålls på flera avdelningar 

inom Scania, därav underlättade det testet eftersom ingen ny investering behövde göras. 

 

Vid en potentiell implementering skulle även fasta läsare vara aktuellt. Därför gjordes också tester 

med en fastmonterad kamera av märket Keyence SR-1000, 1D- och 2D-läsare. Denna kamera 

har likaså börjat användas inom Scania, fördelen är att den justerar det utstrålade ljuset från 

inbyggda dioder beroende på reflektion från avläsningsytan. Med inbyggd autofokus läser 

kameran även skadade koder snabbt [40]. Kameran var ansluten via USB och kördes genom 

leverantörens mjukvara.  
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6.3.2 Metod	

Hur artiklarna placerades under testet försökte återspegla hur det skulle kunna ske i 

produktionen. Med handscannern lästes artiklarna både liggande horisontellt och stående vertikalt 

för att representera olika lägen artikeln kan hamna i under mätning, eller i en Q-zon. Den fasta 

utrustningen placerades med sugpropp på ett fönster med avståndet mellan 10-40 cm från 

artikeln. De olika avstånden hade olika syften. En märkning är lättare att läsa om kameran har 

fokus på enbart märkningen.  

 

För att undersöka om kameran kunde identifiera en kod när hela artikeln var inom synligt 

område, användes större avstånd (30-40 cm). Efter att den fasta kameran justerat autofokus var 

det möjligt att läsa matriskoderna även från det större avståndet. Det undersöktes även om det 

var möjligt om avläsning kunde ske om artikeln var i rörelse förbi kameran, för att simulera en 

artikel under rörelse i produktion. Avläsningen fungerade bekymmersfritt vid en artikelhastighet 

om cirka 1 m/s. Enligt tabell 3 i avsnitt 3.7.2 skulle teoretiskt sett en kamerabaserad matrisläsare 

kunna läsa artiklar i rörelse upp till 6 m/s, men en sådan hastighet kommer inte artiklarna färdas i 

under produktionen.  
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7 Analys	
I detta kapitel presenteras analyserad fakta, testgenomförande samt etiska aspekter utifrån det preciserade målet.  

7.1 SWOT	

I syfte att analysera konceptet spårbarhet ur ett brett perspektiv har en SWOT-analys genomförts, 

vilken visas i Figur 26. Arbetet har i huvudsak fokuserat på behov och fördelar med en ökad grad 

av spårbarhet, och det var därför av intresse att analysera konceptet ur fler synvinklar. Analysen 

beskriver individmärkning i jämförelse med att inte individmärka. 

 

 
Figur 26: SWOT 

 

7.1.1 Styrkor	

Möjliggörandet av färre återkallningar vid fältärende är en styrka i ett spårbarhetssystem. Det går 

med en artikelspecifik information att med högre precision veta i vilken monterad enhet artiklar 

som skulle kunna vara påverkade av samma problem befinner sig. Minskad felpopulation och 

därigenom minskad återkallning kan genom detta skapa lägre kostnader för eventuell 

ombearbetning eller nedmontage. Om spårbarhetssystemet är utformat kring individmärkta 

artiklar kan det underlätta för verifiering att rätt artikel hamnat i rätt enhet vid montering.  

 

Internt kan en styrka med individmärkning ses vara den möjlighet som finns att koppla artikeln 

till en pall. Det föreligger även en styrka i att kunna koppla och följa upp mätdata till en specifik 

artikel under produktionens gång. Internt återsökning kan också leda till att det vid eventuellt 

produktionsfel går att minska antalet spärrade pallar, och således frigöra bundet kapital. 
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7.1.2 Svagheter	

Ett spårbarhetssystem kräver att mycket information lagras elektroniskt. Med en tillverkning i 

Scanias mängd kommer informationen snabbt bli stor om varje tillverkad artikel skall loggas i 

databas. Detta faktum ställer på så sätt höga krav på lagringsmöjligheter och kommer således 

innebära investeringskostnader, samtidigt som elektronisk lagring är relativt billigt i dagsläget.  

 

En individmärkning och ett spårbarhetssystem är inte ett förädlande processteg och är därför en 

indirekt kostnad. En svaghet är helt enkelt att ett spårbarhetssystem inte tillför värde till 

slutkunden, men samtidigt innebär kostnader för Scania. Den kostnad som systemet innebär är 

svår att räkna hem, då det kan vara problematiskt att räkna på hur mycket exempelvis enklare 

mätuppföljningar bidrar till en mer lönsam tillverkning. 

 

7.1.3 Möjligheter	

När varje artikel får en unik kod kan koden användas för att verifiera äkthet. Vilket försvårar för 

andra att piratkopiera Scanias artiklar. Informationen som går att avläsa ur koden är endast en 

bråkdel av all information som finns att hämta i Scanias databas. Om piratkopieringen blir 

vanskligare kan det tänkbart leda till färre piratkopior på marknaden.  

 

Antalet ombearbetningar och skrotade artiklar blir överskådligare om varje artikel kan loggas, 

vilket skapar förutsättningar för tydligare ekonomiskt översikt. Idag är det upp till operatörerna 

att notera antalet skrotade artiklar, vilket är en potentiell felkälla till missvisande siffror. 

 

7.1.4 Hot	

Ett hot med spårbarhet som baseras på individmärkning är att produktkvaliteten kan bli lidande. 

Om exempelvis märkningar skall nålpräglas finns det risk att artikeln skadas eller ger upphov till 

sprickbildning. Vid exemplet nålprägling är detta främst ett hot på artiklar som har liten yta för 

kodmärkning, då det innebär att om fixturering eller nålpräglingsutrustning glappar skapas risk 

för att en anliggningsyta tar skada.  

 

Något annat som kan vara ett hot är om spårbarhetssystemet används så att kvalitets- och 

processförbättringar blir sekundärt. Ett exempel skulle kunna vara att eftersom man lättare kan 

veta vilka artiklar som skall omarbetas slutar man finna rotorsaken till problemet. Ett förbättrat 

spårbarhetssystem skulle med andra ord kunna leda till förmildrande konsekvenser vid eventuellt 

fel, vilket i sin tur kan skapa mindre motivation till att råda bot på problemet.  
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7.2 Jämförelse	

7.2.1 Identifiering	

En endimensionell kod kan inte rymma lika mycket information som en tvådimensionell med 

samma storlek. Flera artiklar i transmissionsbearbetningen har en begränsad märkyta. 

Tvådimensionella koder är således överlägsna i detta avseende. Eftersom datamatris är den typ av 

kod som används på andra avdelningar på Scania är det rimligt att använda sig av den, speciellt då 

den inte har några reella nackdelar i jämförelse med QR-kod. RFID kan helt uteslutas då chipen 

inte är tillräckligt temperaturtåliga.  

 

 Streckkod (1D) Datamatris (2D) 

Datamängd (bytes) 1 - 100 1 – 1,5k 

Maskinell läsbarhet Bra Bra 

Mänsklig läsbarhet Begränsad Omöjlig 

Påverkan av smuts Väldigt hög Medel 

Påverkan av täckning Hög Hög 

Påverkan av vinkel Låg Låg 

Kostnad läsning Väldigt låg Låg 

Kostnad märkning Låg Medel 

Läshastighet Låg  Låg  

Avstånd läsutrustning 0 - 50 cm 0 – 40 cm 
Tabell 5: Jämförelse identifiering 

 

7.2.2 Märkningsmetoder	

Att veta exakt vilken typ av märkning som är bäst lämpad för Scanias transmissionsartiklar är 

svårt, och djupgående tester krävs. En jämförelse av olika lasermärkningar visas nedan i tabell 6. 

För att inte utesluta andra inträngande märkningsmetoder ställdes lasermärkning och nålprägling 

mot varandra för jämförelse av olika parametrar i tabell 7. Testet som utfördes inom 

examensarbetet var av typen lasergravering med fiberlaser samt nålprägling. 
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7.2.2.1 Jämförelse	lasermärkning	

 Laserfärgning Laserglödgning Lasergravering Laseravlägsning 

Effekt Låg Medel Medel Låg 

Hastighet Långsam Medel Snabb Två-stegs process 

Kvalitet Utmärkt Mycket bra Bra Utmärkt 

Tålighet Utmärkt Utmärkt Utmärkt Beroende på täckning 

Avverkan på 

material 

Nej Ja Ja Nej 

Tabell 6: Jämförelse laser 

 

7.2.2.2 Jämförelse	inträngande	märkmetoder	

 Lasermärkning Nålprägling 

Variation hos material som kan märkas Hög Medel 

Flexibilitet (avstånd, komplex yta etc.) Hög Medel 

Investeringskostnad Hög Låg 

Automationsgrad Hög Medel 

Typ av märkmetod Kontaktlös Kontakt 

Beständighet mot nötning Hög Hög 

Tabell 7: Jämförelse inträngande metoder 
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7.3 Analys	av	test	

Testets syfte var att praktiskt jämföra lasermärkning med nålpräglad märkning. Som tidigare 

beskrivet utfördes avläsning efter varje potentiellt ytskiktsförändrande processteg. För att kunna 

se i vilket steg den största eventuella försämringen sker, grundades avläsningsanalysen i de tre 

nedanstående procentsatserna: 

 

(1 − )*+,-	-ä01,2,	34562	67+62	ℎä25*9*:
)*+,-	-ä01,2,	34562	9**,*	ℎä25*9*:	) ∙ 100								[%] 

  Formel 1: Läsbarhet efter härdning 

(1 − )*+,-	-ä01,2,	34562	67+62	1-ä0+29*:
)*+,-	-ä01,2,	34562	9**,*	1-ä0+29*:) 	 ∙ 100								[%] 

Formel 2: Läsbarhet efter blästring 

(1 − )*+,-	-ä01,2,	34562	67+62	0ℎ4+	A66*9*:
)*+,-	-ä01,2,	34562	9**,*	0ℎ4+	A66*9*:) 	 ∙ 100								[%] 

Formel 3: Läsbarhet efter shot peening 

	

7.3.1 Analys	av	läsbarhet	lasermärkning	

Tabellerna nedan redogör för avläsningsförlusten i respektive steg, med handhållen respektive 

fast kamera. Avläsningen har skett på samma artiklar. 

Förlust handhållen avläsningsutrustning  

Härdning Blästring Shot peening 

59% 100% 100% 
Tabell 8: Laser hand 

 
Figur 27: Laser hand 
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Förlust fast avläsningsutrustning  

Härdning Blästring Shot peening 

59% 100% 100% 
Tabell 9: Laser fast 

 
Figur 28: Laser fast 

Resultatet visar att samtliga lasermärkningar förlorar läsbarhet efter blästring. Härdningen 

skapade också svårigheter i läsning, antagligen på grund av smutsbildningen som sker. 

Läsbarheten efter härdning hade med största sannolikhet sett mer positivt ut om artiklarna hade 

rengjorts. Det faktumet är dock irrelevant, då märkningarna fortfarande förstörs i nästa 

processteg. Om det strävas efter att märka artiklarna i mjukbearbetningen är lasermärkning inte 

ett genomförbart alternativ. Skillnader gällande läsbarhet med fast- eller handhållen läsutrusning 

har inte identifierats. 

 

Figur 29 visar hur en lasermärkt matriskod har förändrats genom flödet, från initialt utseende till 

shot peenad. Kontrastskillnaderna är uppenbara. 

 
 

Figur 29: Test lasermärkning 
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7.3.2 Analys	av	läsbarhet	nålprägling	

En negativ procentsats i tabellen avser en ökad läsbarhet. Avläsningen har skett på samma 

artiklar. 

Förlust handhållen avläsningsutrustning  

Härdning Blästring Shot peening 

58% -138% 0% 
Tabell 10: Nålprägling hand 

 
Figur 30: Nålprägling handhållen 

Den totala läsbarhetsförlusten var 0 procent, från mjukt märkt artikel till efter shot peenad 

artikel, vilket visas i Figur 30. Diagrammet visar också att läsbarheten efter härdning är 

problematisk, samtidigt som alla initialt läsbara koder är intakta i efter blästring och shot peening.  
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Förlust fast avläsningsutrustning  

Härdning Blästring Shot peening 

32 % -31% 6% 
Tabell 11: Nålprägling fast 

Diagrammet nedan visar att den totala läsbarhetsförlusten var 16 procent, d.v.s. tre initialt läsbara 

märkningar var icke läsbara efter sista processteget. Ur diagrammet kan även utläsas att 

läsbarheten förbättras efter blästring.  

 

 
Figur 31: Nålprägling fast 

Figur 32 visar hur en nålpräglad märkning förändrats genom flödet. Bilderna visar att märkningen 

finns kvar trots bearbetning. Ytskiktet blir mer likt ursprungsdetaljen efter shot peening.  

 
 

Figur 32: Test nålprägling 

Smutsbildningen spelar en stor roll även för de nålpräglade märkningarna. Blästringen rengör 

artiklarna, vilket möjliggör läsbarhet på de nålpräglade märkningarna. Alla matriskoder som var 

läsbara efter märkning var också läsbara efter blästring. Gällande artiklarna som märktes i testet 

går det att påstå att nålprägling är en stabil märkmetod. Viss skillnad mellan läsbarheten hos 
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handhållen respektive fast kamera identifierades, där den fasta var något sämre gällande shot 

peenade märkningar, men bättre efter härdning. 

 

Ingen skillnad mellan kvadratiska och rektangulära märkningar noterades. Att geometrin, enligt 

testet, inte verkar påverka läsbarheten möjliggör märkning på ytor som inte tillåter kvadratiska 

märkningar.  

 

7.3.3 Nålpräglingens	inställningar	

Eftersom majoriteten av de nålpräglade märkningarna var läsbara ansågs det vara av intresse att 

analysera de olika inställningarna vidare. I och med att alla initialt läsbara märkningar även gick att 

läsa efter sista processteget går det inte objektivt att urskilja vilken eller vilka inställningar som är 

optimala. Det går dock att med okulära bedömningar se om en märkning är bra eller dålig. En 

nålvinkel på 60° verkar vara fördelaktig vid märkning av små matriskoder. Eftersom en snävare 

nålvinkel ger mindre moduler minimerar det risken för att modulerna överlappar varandra. En 

eventuell överlappning skulle innebära att koden ej är läsbar.  

 

Enligt Scania standard STD4388 bör modulstorleken ”helst inte” understiga 0,5 mm [24]. I 

testerna som genomförts är flertalet moduler 0,2-0,3 mm. Detta var högst nödvändigt för att 

uppnå den krävda informationen på den tillgängliga ytan. Å ena sidan kan det tyckas att testet inte 

var helt representativt i och med detta faktum, å andra sidan står det inte i standarden att det ett 

krav att modulstorleken måste vara minst 0,5 mm.  

 

7.3.4 Cykeltidspåverkan	

Den maximala tiden som en nålpräglad matriskod i testet tog att skapa vara cirka 10 sekunder. 

Det innebär att de olika maskingruppernas cykeltider inte borde bli påverkade av en nålpräglad 

matriskod. Med andra ord kommer märkningen inte bli flödets flaskhals. 

 

7.4 Etiska	aspekter	

Att kunna se vilken operatör som tillverkat, utfört mätningar samt avsynat artiklarna är en 

möjlighet som väcks med en högre grad av spårbarhet. Scenariot är något chefer ställt sig positivt 

till. Det strävas efter stabila kontrollerbara processer, och så länge människor är en del av 

processen måste även mänskliga fel kunna identifieras och reduceras. Enligt Herzbergs teori 

kring motivationsfaktorer nämns både eget ansvar och erkännande [41]. Om operatören känner 

ett högre personligt ansvar i och med att artiklarna tydligare knyts till densamma, kan detta ses 
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som positivt ur en motivationssynpunkt. Erkännande syftar till att personen känner att den utfört 

ett arbete väl, vilket också kan bli mer uppenbart om denne säkerställer att alla artiklar som 

tillverkats och skickats till kund uppnår de kvalitetskrav som ställs [41].  

 

Det kan anses naivt att beskriva hela verkligheten genom endast positiva aspekter. Scania är ett 

stort företag med många anställda, vilket kommer innebära många olika reaktioner på det 

beskrivna scenariot. En väntad konsekvens av ökad operatörskontroll är en känsla av 

övervakning. Enligt studier finns ett samband mellan ökad tillit och hög produktivitet, samtidigt 

som andra sådana påpekar att ett kontrollsystem kan ha en negativ inverkan på tillit. En lägre tillit 

kan således skapa en lägre produktivitet [42]. 

 

Att helt teoretisera olika individers beteende kan vara svårt, och ett liknande beslut måste 

diskuteras mellan arbetsgrupp, chefer och fackliga representanter. I dagsläget signeras pallen efter 

att artiklarna avsynats, vilket borde vara på samma kontrollnivå som att artiklarna läses av med 

personlig kod. Å andra sidan skapar det sistnämnda en möjlighet för att söka tillbaka ett 

eventuellt fel i en längre period, då den skickade pallen inte kopplas till monterad enhet.  

 

De etiska aspekterna kan även diskuteras kring Scaniahuset. Rätt från mig är en av SPS:s 

huvudprinciper. Att med ökad känsla av eget ansvar är det möjligt att färre felaktiga artiklar 

skickas vidare till intern kund. Spårbarhetens möjligheter att mänskliga fel kan identifieras kan ses 

som högre grad av Respekt för individen, då det knappast kan anses respektfullt från företagets sida 

att låta en anställd göra repeterande fel utan att personen får veta om det och har en möjlighet att 

förbättra sig.   
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8 Konceptförslag	och	kostnadsbild	
Kapitlet tar upp hur ett spårbarhetssystem kan tänkas fungera i praktiken och ger en grov kostnadsbild av 

eventuell implementering. 

8.1 Loggning	i	produktion	

Figur 33 visar hur kodens innehåll följs genom produktionsflödet med ett individuellt 

serienummer. Tider, maskiner, operatörer och mätningar registreras i en databas. Detaljerade 

konceptförslag kring var märkmaskinerna och avläsningsutrustning placeras i varje maskingrupp 

visas i bilaga 1.  

 
Figur 33: Loggning i produktion 
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8.1.1 Från	ämne	till	OP1	

En artikelmärkning kan inte utföras innan bearbetningens första operation, då den i sådant fall 

hade bearbetats bort. En lösning som används idag är att operatören håller koll på vilken pall 

artiklarna kommer från, och för sedan in det i nålpräglingsmaskinen. Den metoden är dock inte 

helt vattentät. 

 

Ett tydligare arbetssätt kring detta hade kunnat lösa problemet. Ett alternativ är att en utskriven 

streckkod med pallens specifika innehåll fäst på första artikeln som tas ur den nya pallen. När 

sedan streckkoden läses innan första operationen skickas signal till märkutrustningen att nästa 

utgående artikel skall märkas med denna information. Följande beskrivning av totala flödet av 

artiklarna beskrivs i bilaga 3. 

 

8.2 Återsökning	i	databas	

För att illustrera hur information kan samlas har ett förslag för återsökning i databas tagits fram. 

Konceptet visas i Figur 34. Tanken är att användaren kan spåra relevant data på individnivå med 

hjälp av lastbilens eller bussens chassinummer. Denna data skall endast finnas tillgänglig internt 

hos Scania, och kommer alltså inte gå att få tillgång till endast genom artikelns kod.  

 
Figur 34: Återsökning i databas
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8.3 Kostnadsbild	
Kostnadsbilden baseras på bilaga 1 i appendix. 

Utrustning benämning: by062 ej HASA by064 by075 by081 Totalt (st.): Utrustning: Installation: Kostnad totalt:
Nålpräglare ny (st.) 0 0 0 7 7 581 000 kr         1 050 000 kr    1 631 000 kr     
Nålpräglare förflyttning (st.) 9 0 0 0 9 1 350 000 kr    1 350 000 kr     
Fast 2D (st.) 72 0 46 62 180 3 960 000 kr      1 800 000 kr    5 760 000 kr     
Hand 2D (st.) 14 6 17 19 56 1 400 000 kr      560 000 kr       1 960 000 kr     
Fast 1D (st.) 0 0 0 1 1 14 000 kr           10 000 kr          24 000 kr           
Hand 1D (st.) 6 3 8 10 27 351 000 kr         270 000 kr       621 000 kr        
Visionkamera (st.) 3 0 0 0 3 45 000 kr           450 000 kr       495 000 kr        
Total kostnad byggnadsvis: 4 777 000 kr 279 000 kr 2 251 000 kr 4 534 000 kr 6 351 000 kr     5 490 000 kr    11 841 000 kr  

Läsutrustning: Nålpräglare	e10	i83 Cognex	DataMan	8050
Cognex 360 series (Fast 2D) 30 000 kr          Grundinvestering 1 631 000 kr Grundinvestering 621 000 kr
Keyence SR-1000 (Fast 2D) 22 000 kr           Ek. livslängd 15 Ek. livslängd 8
Cognex DataMan 8500 (Hand 2D) 25 000 kr           Kalkylränta 10% Kalkylränta 10%
Honeywell 3200 (Hand 1D) 1 000 kr             Annfaktor 0,131473777 Annfaktor 0,187444018
Cognex DataMan 8050 (Hand 1D) 13 000 kr           Betalningsbelopp 214 434 kr Betalningsbelopp 116 403 kr
Cognex DataMan 300L (Fast 1D) 14 000 kr           
Cognex In-sight 2000 (Vision) 15 000 kr           Keyence	SR-1000 Cognex	DataMan	300L
(Abrahamsson, Glenn, Metric industrial, 2016-05-17) Grundinvestering 5 760 000 kr Grundinvestering 24 000 kr

Ek. livslängd 8 Ek. livslängd 8
Märkutrustning: Kalkylränta 10% Kalkylränta 10%
Nålpräglare, e10R i83 83 000 kr           Annfaktor 0,187444018 Annfaktor 0,187444018
(Haataja, Tommy, Dankab, 2016-04-27) Betalningsbelopp 1 079 678 kr Betalningsbelopp 4 499 kr

Installation: Cognex	DataMan	8500 Cognex	In-sight	2000
Innanför robotcell 150 000 kr        Grundinvestering 1 960 000 kr Grundinvestering 495 000 kr
Utanför robotcell 10 000 kr           Ek. livslängd 8 Ek. livslängd 8
(Lindqvist, Richard, Scania DXT) Kalkylränta 10% Kalkylränta 10%

Annfaktor 0,187444018 Annfaktor 0,187444018
Betalningsbelopp 367 390 kr Betalningsbelopp 92 785 kr

Ekonomisk livslängd förväntas vara samma som teknisk livslängd Ominstallation 135 000 kr       
Kalkylränta beräknas vara 10%

Kostnadsbild spårbarhet DX

Kapitalkostnad 
(+/- 20 %)

2 010 188 kr
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9 Slutsats	och	diskussion	
Kapitlet beskriver slutsatser som dragits från analysen och den teoretiska referensramen. En kritisk granskning av 

testmetod och behovsbild behandlas. Vidare ges rekommendationer för fortsatt arbete.  

9.1 Slutsats	
Syftet med examensarbetet var att föreslå metoder för 100-procentig spårbarhet, genom flödet 

från ämne till monterad enhet. Huvudfokus lades på att finna en stabil märkmetod, då det sågs 

som grundläggande för att uppnå syftet. Slutsatserna som kan dras från den teoretiska 

referensramen samt det utförda testet visar att metoden som är bäst lämpad för produktmärkning 

är nålprägling. Datamatris är en lämplig kod, då den innehåller mycket information på liten yta.  

 

Ett praktiskt test jämförde nålprägling med lasergravering, med resultatet att märkningar utförda 

med den sistnämnda metoden blev defekta efter processteget blästring. Resultatet visar också att 

båda typerna av märkningar försämras efter sätthärdning. Olika läsutrustningar har testats för att 

veta vilka typer som är tillämpbara för kodläsning i produktionen. Ingen märkbar skillnad 

noterades mellan en fast kamera jämfört med en handhållen sådan.  

 

Ett konceptförslag genererades där det beskrivs hur målet skall nås i praktiken. Resultatet från 

den framställer att artikeln skall märkas så tidigt som möjligt i flödet, förhoppningsvis är det 

möjligt redan efter första operationen. Artikeln skall sedan läsas av efter varje operation, och 

nödvändig information såsom tider, mätningar, operatör, materialcharge och maskingrupp skall 

loggas i en databas utifrån matriskodens individuella serienummer.  

 

Majoriteten av produkterna kommer att kunna innefattas i detta konceptförslag. Däremot har 

vissa artiklar en alldeles för liten ledig area för märkning, vilket innebär en omöjlighet för 

nålpräglad matriskod om koden skall innehålla hela Scanias standard för tilläggsmärkning.  

 

Ambitionen om 100-procentig spårbarhet kan genom detta examensarbete underlättas, då 

studiens resultat visar att individmärkning med nålprägling tycks vara en genomförbar metod. Att 

dokumentera och djupt analysera samtliga aspekter för ett fungerande spårbarhetssystem har inte 

genomförts inom ramen för detta examensarbete.  
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9.2 Kritisk	granskning	

9.2.1 Tester	

Testet utfördes enligt Scanias standard för tilläggsmärkning. Informationsmängden i datamatrisen 

var relativt hög sett till den yta som fanns tillgänglig för märkning på de mindre artiklarna. Det 

resulterade i att datamatriserna bestod av en stor mängd moduler på en liten area. 

Modulstorlekarna blev således små och placerades nära varandra. Hade testet frångått Scanias 

standard så hade innehållet i koden kunnat minskas. Vid det fallet hade märkningen fått färre 

moduler, vilket förenklat både märkning och avläsning. 

 

För att kunna följa Scanias standard av kodinnehåll så kommer det krävas ökat 

operatörsunderhåll i form av nålutbyte på utrustningen. En nålpräglingsmaskin kan börja glappa 

efter ett visst antal märkningar, därför kommer utrustningen behöva bytas ut tidigare vid prägling 

av toleranssnäva matriskoder. Att bortse från Scanias standard och prägla färre moduler skulle 

därför vara positivt med avseende på ovanstående faktorer. 

 

För att säkerställa testets reliabilitet skulle det krävas fler tester. Processerna är inte helt stabila 

gällande hur värmebehandlingens smutsbildning påverkar artiklarnas yta, vilket kommer generera 

olika resultat efter de olika stegen. Oljan i härdkaren som artiklarna doppas i efter 

värmebehandlingen byts ut och innehåller därför olika mycket smuts, vilket hade kunnat medföra 

en bättre läsbarhet om vätskan var nyligen utbytt och vice versa. Även olika blästringsutrustning 

kan tänkbart påverka resultatet.  

 

Det finns även olika härdugnar, där märkningarna hade kunnat påverkats olika. Axlar, kronhjul 

och pinjonger har alla relativt stor area för märkning, och var därför inte en del av testet där 

endast artiklar med mindre märkyta innefattades. Det hade dock varit intressant att se hur dessa 

beter sig efter härdning, då de genomgår värmebehandling i en annan byggnad än artiklarna som 

testades. De nämnda artikeltyperna blästras inte heller, och bara några bearbetas med shot 

peening.  

 

Enligt testanalysen fungerade läsning av lasermärkningar något bättre än nålpräglade märkningar 

direkt efter härdning. Det betyder att den förstnämnda metoden hade kunnat vara att föredra 

gällande artikelgrupperna som inte blästras. Sett till slutsatserna som kunde dras från 

benchmarking hos Volvo Penta, borde en nålpräglad märkning även kunna fungera inom dessa 

artikelgrupper, speciellt eftersom koden kan göras tämligen stor. 
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I kapitel 3 beskrivs flera olika typer av metoder för produktmärkning (DPM), samtidigt som 

testet bara innefattade två metoder. Det finns exempelvis olika typer av laserutrustning, vilket 

potentiellt hade kunnat resultera i andra slutsatser. För att kunna ge en bredare bild av möjliga 

metoder hade det varit av intresse att studera fler testmetoder praktiskt. Nålprägling, som visade 

sig vara en stabil märkmetod, kan dock inte utföras med olika tekniker.  

 

Ljuset och reflektioner är viktigt vid avläsning. När de märkta artiklarna skulle analyseras skedde 

avläsning i olika ljussättning. Handscannern användes i ett rum utan fönster med relativt icke-

varierande ljus. Den fasta kameran var däremot monterad på ett fönster där ljusinsläppet var 

högst skiftande, speciellt eftersom avläsningen skedde under olika dagar och olika tid på dygnet. 

Även om skillnaderna var små, så påvisades viss skillnad mellan de olika 

avläsningsutrustningarna. En inte helt orimlig anledning till detta är just ljuset. Samtidigt är 

ljusinsläppet varierande även i produktionsanläggningarna, vilket betyder att kamerorna måste 

kunna fungera vid olika ljusreflektioner. Ett sätt att lösa detta hade varit att vid varje läsning se till 

att ljuset var konstant. Det hade kunnat göras med en avskärmad station för avläsning. 

 

Märkmetoderna valdes till stor del på grund av att de enligt experter och återförsäljare ansågs 

som branschstandard, samtidigt som benchmarking visat att både nålprägling och lasergravering 

är metoder som fungerar vid liknande tillämpningar. Kritiskt sett är det inte alltid optimalt att helt 

lita på återförsäljares förslag, då de har ett intresse att sälja utrustningen. Å andra sidan vore det 

dumdristigt av dessa personer att föreslå metoder som de av erfarenhet vet inte fungerar.  

 

9.2.2 Är	behovsbilden	rimlig?	

En viktig fråga att ställa sig innan investering är om loggning i varje enskilt processteg verkligen 

behövs. Sett till fältärenden bör artiklarna kunna återsökas till de processteg som innebär största 

risken till haveri. Att inneha en lägre spårbarhet internt till en halverad investeringskostnad, skulle 

vara en rimligare väg att gå. För att exemplifiera är härdning och kuggslipning mer kritiska 

moment än rensblästring och tvättning. 

 

Kostnadsbilden är konstruerad utifrån att varje artikel loggas efter varje enskild operation. Ur en 

investeringssynpunkt hade kostnaden per byggnad och maskingrupp kunnat minskats avsevärt 

vid loggning endast beträffande vilken maskingrupp artikeln hade gått genom. Det hade då varit 

tillräckligt med en kamera i vardera ände på flödet, istället för som i beräkningen efter varje 
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förändrande process. I och med att det inte tillämpas 100% FIFO kommer detta leda till att man 

inte exakt vet när en artikel genomgått en specifik maskin. 

 

En av de aspekter som rapporten behandlat som en styrka med individmärkning är minimering 

av risken för felmontering vid artikellika produkter. Men är matrismärkning ett vattentätt system 

för att undvika risken? I det fall en märkning av någon anledning inte blir läsbar, så är 

monteringsproblemet tillbaka på ruta ett. För att vara 100% säker på att rätt artikel monteras i 

rätt enhet måste någon form av Poka Yoke-lösning implementeras. Minimering av potentiell 

felmonteringsrisk kan alltså ses som en positiv konsekvens av individmärkning, men inte som en 

optimal lösning. Ett problem med Poka Yoke-lösningar är att det kan tillföra extra kostnad i 

produktionen, men är emellertid den enda lösningen som helt säkerställer rätt montering.  

 

9.3 Rekommendationer	
För att få ett gediget underlag måste fler tester utföras. Initialt bör tester ske av artiklar som 

härdas i andra byggnader är den byggnad vilket nuvarande test utfördes i. Detta i syfte att 

undersöka de olika ugnarnas påverkan.  

 

Därefter är en stark rekommendation för fortsatt arbete att välja ut artiklar som skall märkas med 

nålpräglad matriskod i ordinarie produktion. Förslagsvis kan här diskuteras två olika spår, 

beroende på vad som anses vara mest kritiskt. Antingen väljer man att utföra ett större test på 

axlar och pinjonger, där märkning sker på axeländen. Dessa produktgrupper bör testas då 

avläsningsmöjligheterna är gynnsamma vid fixerade placeringar under tillverkningen. Ett annat 

spår som kan tas, om risken för felmontering anses vara av största vikt, så borde två artiklar som 

enkel- respektive dubbel-shot peenas märkas, då dessa artiklar kan ses som mest kritiska för 

felmontering. 

 

Vidare anses det att Scanias standard för tilläggsmärkning bör ändras, och därigenom möjliggöra 

skapandet av matriskoder med ett lägre informationsinnehåll. Är matriskoder vägen för ökad 

spårbarhet är det av absolut nytta att förminska kodinnehållet. 

 

  



65 
 

Referenser	
	

[1]   Scania, ”www.scania.se,” 12 04 2016. [Online]. Available: htttp://www.scania.se/om-

scania/histora/. 

[2]   Scania, ”www.scania.se,” 29 03 2016. [Online]. Available: http://www.scania.se/om-

scania/scaniakoncernen/. 

[3]   Scania, ”www.scania.se,” 12 04 2016. [Online]. Available: http://se.scania.com/scania-

group/philosophy/scania-production-system/. 

[4]   K. Dahmström, Från datainsamling till rapport, Lund: Studentlitteratur, 2005.  

[5]   D. Biörck och J. Geiding, ”Finns framtiden i molnet?,” KTH, Stockholm, 2012. 

[6]   S. Brorsson, ”Spårbarhet på vev- och kamaxlar,” Lunds Universitet, 2012. 

[7]   M. Alpman, ”Här är Tysklands Industri 4.0,” Ny Teknik, p. 1, 17 09 2014.  

[8]   N. Karlsson och N. Karlsson, ”Spårbarhet och FIFO i det logistiska flödet,” Kungliga 

Tekniska Högskolan, Stockholm, 2014. 

[9]   NASA, APPLICATION OF DATA MATRIX IDENTIFICATION SYMBOLS TO 

AEROSPACE PARTS USING DIRECT PART MARKING, Washington DC: NASA, 

2008.  

[10]   SIS/TK 998, ”SS-EN 9132:2006,” Swedish Standards Institute, 2006. 

[11]   LMIAB, ”www.lmiab.se,” [Online]. Available: htttp://www.lmiab.se/faq/hur-fungerar-

lasermarkning__121. [Använd 30 03 2016]. 

[12]   SICK AG, ”Competence Guide Direct Part Marking,” SICK AG, Waldkirch, 2007. 

[13]   GS1, ”www.gs1.se,” [Online]. Available: 

htt://www.gs1.se/globalassets/gs1_datamatrix_guideline.pdf. [Använd 23 04 2015]. 

[14]   H. Kato, T. K. Tan och D. Chai, Barcodes for Mobile Devices, Cambridge University 

Press, 2010.  

[15]   V. A. Dubendorf, Wireless Data Technologies, John Wiley & Sons, Ltd.  

[16]   M. Nicholson och B. Monahan, ”U.S Patent No. 6,255,949.”. USA 2001. 

[17]   Barcodes Inc, ”www.barcodesinc.com,” [Online]. Available: 

http://www.barcodesinc.com/news/?p=8095. [Använd 14 4 2016]. 

[18]   AB Induktionsvärme, ”www.induktionsvarme.se,” [Online]. Available: 

http://www.induktionsvarme.se/process.html. [Använd 30 03 2016]. 



66 
 

[19]   Micke, Interviewee, Operatör Härderi. [Intervju]. 30 03 2016. 

[20]   W. H. Cubberly och R. Bakerjian, Tools and Manufacturing Engineers Handbook, 

Dearborn, Michigan: Society of Manufacturing Engineers, 1989.  

[21]   Scania, Scania Standard STD14.  

[22]   Scania, Scania Standard STD19.  

[23]   Scania, Scania Standard STD4388.  

[24]   J. Gustafsson, Interviewee, Production Engineer. [Intervju]. 12 04 2016. 

[25]   J. Westberg, Interviewee, Workshop Technician, Vevaxel. [Intervju]. 23 03 2016. 

[26]   E. Steiner, Interviewee, Quality Co-ordinator, Kamaxel. [Intervju]. 23 03 2016. 

[27]   N. Blomqvist, Interviewee, Production Engineer, Scania. [Intervju]. 2016-04-14. 

[28]   F. Zelazny, Interviewee, Industrial Engineering, Scania. [Intervju]. 14 04 2016. 

[29]   K. Skogman, Interviewee, Production Engineer, Volvo Penta. [Intervju]. 18 04 2016. 

[30]   P. Hassel, Interviewee, Production Engineering & Maintenance, LEAX Mekaniska. [Intervju]. 

29 03 2016. 

[31]   E. Nordgren, Interviewee, Production Engineering Manager, LEAX Falun. [Intervju]. 29 03 

2016. 

[32]   U. Carlsson, Interviewee, Manufacturing Engineer, GKN Driveline AB Köping. [Intervju]. 01 04 

2016. 

[33]   T. Cronemalm, Interviewee, Production Engineer, Husqvarna AB Jönköping. [Intervju]. 11 04 

2016. 

[34]   E. Englund, Interviewee, Produktionschef, Meritor. [Intervju]. 28 04 2016. 

[35]   A. Hornström, Interviewee, Forskning och utvecklingsstrateg, Högskolan Dalarna. [Intervju]. 06 

04 2016. 

[36]   S. Richter, Interviewee, Super user. [Intervju]. 04 05 2016. 

[37]   A. Forsell, Interviewee, Local Process Champion Quality Management. [Intervju]. 04 05 2016. 

[38]   Cognex, ”www.cognex.com,” [Online]. Available: 

http://www.cognex.com/products/barcode-readers-scanners/dataman-8000-DPM-

barcode-reader/. [Använd 27 04 2016]. 

[39]   Keyence, ”www.keyence.com,” [Online]. Available: 

http://www.keyence.com/products/vision/barcode/sr-1000/index.jsp. [Använd 27 04 

2016]. 



67 
 

[40]   M. Jensen och S. Lindahl, ”Motivation i arbetslivet,” Karlstads universitet, Karlstad, 2008. 

[41]   J. Carlén och D. Kaluski, ”Tillit och kontroll: Under vilka förutsättningar litar vi på 

varandra?,” Uppsala universitet, Uppsala, 2013. 

[42]   B. Bergman och B. Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, Lund: Studentlitteratur, 

2015.  

 

 



I 
 

 	



II 
 

Appendix	

Bilaga	1:	Koncept	
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Bilaga	2:	Testprotokoll	

 

Artikel: Märke: Mjuk: Härdad: Blästrad: Shot-peenad: Inställningar: Moduler (storlek [mm])

2190276
Nål 1 S5A3 20*20 (14*14)
Nål 2 S4A3 20*20 (12*12)
Nål 3 S3A3 20*20 (9*9)
Nål 4 (9*9)

2409386_A1
Nål 11 S3A25 60 20*20 (6*6)
Nål 12 S3A25 60 20*20 (6*6)
Nål 19 S4A3 36*12 (18*6)
Nål 20 S4A3 36*12 (18*6)
Nål 21 S3A3 36*12 (15*5)

2409386_A2
Nål 1 S3A25 60 20*20 (6*6)
Nål 2 S3A3 36*12 (15*5)
Nål 3 S3A2 60 36*12 (15*5)
Nål 4 S3A3 60 36*12 (11*3,6)
Nål 5 7*7
Nål 6 S3A25 60 20*20 (6*6)
Nål 7 S3A25 20*20 (8*8)

2028686
Nål 1 S3A2 60 36*12 (11*3.6)

2220215
Nål 1 S3A2 60 20*20 (6*6)
Nål 2 S3A2 60 20*20 (6*6)

1752963
Nål 1 S3A3 36*12 (14*5)
Nål 2 S3A3 36*12 (16*5)

Storlek [mm]
2190276

Las 5 200X4H2 6*6
Las 6 200X4H2 6*6
Las 7 6*6
Las 8 200X4H2 6*6
Las 9 200X4H2 6*6
Las 10 200X4H2 10*10
Las 11 200X1H2 6*6
Las 12 150X1H2 6*6
Las 13 100X1H2 6*6
Las 14 200X2H2 6*6
Las 15 200X5 6*6
Las 16 200 5*5

2409386_A1
Las 1 100X1H2 9*3,6
Las 2 100X1H2 9*3,6
Las 3 100X1H2 9*3,6
Las 4 100X1H2 9*3,6
Las 5 100X1H2 9*3,6
Las 6 100X1H2 12*5
Las 7 100X1H2 9*3,6
Las 8 100X1H2 9*3,6
Las 9 100X1H2 5*5
Las 10 100X1H2 12*5
Las 13 100X1H2 12*5
Las 14 100X1H2 12*5
Las 15 100X1H2 12*5
Las 16 100X1H2 12*5
Las 17 100X1H2 12*5
Las 18 100X1H2 12*5

2409386_A2
Endast nål

2028686
Las 2 50X1H2 12*5
Las 3 5*5
Las 4 5*5
Las 5 50X1H2 12*5
Las 6 12*5
Las 7 12*5
Las 8 10*4
Las 9 10*4

2220215
Las 3 5*5
Las 4 5*5
Las 5 5*5
Las 6 50X1H2 5*5
Las 7 5*5
Las 8 4*4

1752963
Las 3 12*5
Las 4 50X1H2 12*5
Las 5 50X1H2 12*5

Läsbarhet

Nålprägling:

Laser:

Shot peenas ej
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Artikel: Märke: Mjuk: Härdad: Blästrad: Shot-peenad: Inställningar: Storlek: [mm]

2190276
Nål 1 S5A3 14*14
Nål 2 S4A3 12*12
Nål 3 S3A3 9*9
Nål 4 9*9

2409386_A1
Nål 11 S3A25 60 6*6
Nål 12 S3A25 60 6*6
Nål 19 S4A3 18*6
Nål 20 S4A3 18*6
Nål 21 S3A3 15*5

2409386_A2
Nål 1 S3A25 60 6*6
Nål 2 S3A3 15*5
Nål 3 S3A2 60 15*5
Nål 4 S3A3 60 11*3,6
Nål 5 7*7
Nål 6 S3A25 60 6*6
Nål 7 S3A25 8*8

2028686
Nål 1 S3A2 60 11*3.6

2220215
Nål 1 S3A2 60 6*6
Nål 2  6*6

1752963
Nål 1 S3A3 14*5
Nål 2 S3A3 16*5

2190276
Las 5 200X4H2 6*6
Las 6 200X4H2 6*6
Las 7 6*6
Las 8 200X4H2 6*6
Las 9 200X4H2 6*6
Las 10 200X4H2 10*10
Las 11 200X1H2 6*6
Las 12 150X1H2 6*6
Las 13 100X1H2 6*6
Las 14 200X2H2 6*6
Las 15 200X5 6*6
Las 16 200 5*5

2409386_A1
Las 1 100X1H2 9*3,6
Las 2 100X1H2 9*3,6
Las 3 100X1H2 9*3,6
Las 4 100X1H2 9*3,6
Las 5 100X1H2 9*3,6
Las 6 100X1H2 12*5
Las 7 100X1H2 9*3,6
Las 8 100X1H2 9*3,6
Las 9 100X1H2 5*5
Las 10 100X1H2 12*5
Las 13 100X1H2 12*5
Las 14 100X1H2 12*5
Las 15 100X1H2 12*5
Las 16 100X1H2 12*5
Las 17 100X1H2 12*5
Las 18 100X1H2 12*5

2409386_A2
Endast nål

2028686
Las 2 50X1H2 12*5
Las 3 5*5
Las 4 5*5
Las 5 50X1H2 12*5
Las 6 12*5
Las 7 12*5
Las 8 10*4
Las 9 10*4

2220215
Las 3 5*5
Las 4 5*5
Las 5 5*5
Las 6 50X1H2 5*5
Las 7 5*5
Las 8 4*4

1752963
Las 3 12*5
Las 4 50X1H2 12*5
Las 5 50X1H2 12*5

Läsbarhet Keyence

Nålprägling:

Laser:
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Bilaga	3:	Totalflöde	
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