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Sammanfattning 
Tillverkande företag inom försvarsindustrin måste förhålla sig till olika lagstadgade 

regleringar och produktstandarder för att kunna konkurrera med sina produkter på 

marknaden. Eftersom allt fler kunder till försvarsindustrin förutsätter att potentiella 

leverantörer är certifierade enligt ISO 3834 ställs allt fler företag inför utmaningen att 

upprätta ett spårbarhetssystem i sin tillverkning då olika nivåer av spårbarhet ingår 

som ett av flera kvalificerande krav för ISO 3834. Möjligheten att spåra ingående 

material genom hela förädlingsprocessen, från råmaterial till slutprodukt, påverkar i sin 

tur utformningen av det logistiska systemet.  

Spårbarhet, materialhantering och informationsflöden är studiens nyckelbegrepp och 

dessa bör beaktas då företag verksamma inom försvarsindustrin utformar sina 

logistiska system. Studiens syfte är därför att utreda hur ett tillverkande företag inom 

försvarsindustrin kan utforma sin materialhantering för att svara upp mot kunders 

ökande krav på spårbarhet av material. Studien genomfördes som en fallstudie vid BAE 

Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. Datainsamlingen till studien gjordes på 

avdelningen Prototyp och Skrov samt på den intilliggande montageavdelningen.  

Studien belyser den komplexitet som uppstår då ett spårbarhetssystem ska utformas för 

ett redan befintligt produktionssystem. Det fall som studerats utgörs av tillverkningen 

av fordonsskrov vid fallföretaget och tar sin början då pansarplåtar med tillhörande 

materialcertifikat levereras till avdelningen Prototyp och Skrov och slutar där 

färdigställda skrov levereras till den intilliggande montageavdelningen. 

Studiens slutsatser pekar på behovet av systematiska arbetsätt för säkerställandet av 

spårbarhet vid tillverkning. Genom att upprätta ett spårbarhetssystem och 

implementera arbetssätten i detta system koordineras arbetssätten vilket skapar 

möjligheter att spåra material. Vidare bör beredningsarbetet av produktionen 

samordnas mellan de avdelningar som hanterar spårbara detaljer.  

Förvaringen av spårbara detaljer bör utformas så att integriteten mellan spårbara 

enheter säkerställs. I de fall där artiklarna i fråga inte kan bära informationen om sitt 

ursprung får dessa inte blandas eller förväxlas då de lagerhålls eftersom detta leder till 

att informationen om deras ursprung går förlorad. 

Informationsflödena vid tillverkningen bör utformas så att en obruten kedja av 

information skapas mellan de punkter som information ska kunna spåras. Genom att 

planera för dessa informationsflöden redan när tillverkningen utformas underlättas 

upprättandet av dessa obrutna informationskedjor. Vidare underlättas upprättandet av 

dessa flöden om de integreras in i de redan befintliga systemen för styrning och ledning 

av verksamheten.  



 
 

Abstract 
Manufacturing companies within the defence industry must consider different kinds of 

statutory regulations and product standards in order to be competitive on the market. 

Since an increasing number of costumers demand that the potential suppliers are 

certified according to the ISO 3834 standard for welded products, more companies are 

taking on the challenge to design and implement a traceability system. This is due to the 

ISO 3834 standard which implies the practice of such a system. The ability to trace the 

origin of a detail throughout the manufacturing process affects in turn the design of the 

manufacturing process. 

Traceability, material handling and information flow are the key concepts of this study 

and these ought to be considered when companies within the defence industry design 

their manufacturing systems. The purpose of this study is therefore to investigate how a 

manufacturing company within the defence industry can design its material handling in 

order to meet its customers upcoming demands on traceability on material. The study 

was conducted as a case study at BAE Systems Hägglunds AB in Örnsköldsvik. The data 

collection was made at the division of Prototype and Hulls and on the adjacent montage 

division.  

The study investigates the complexity that occurs when a traceability system is to be 

designed for an existing manufacturing process. The case that has been studied consists 

of the manufacturing process of hulls at BAE Systems Hägglunds AB. The manufacturing 

process begins with the delivery of armored steel plates to the division of Prototype and 

Hulls and ends with the delivery of the completed hulls to the adjacent montage division. 

The conclusions of the study indicate the need of systematic ways of working in order to 

achieve traceability in manufacturing systems. By establishing a traceability system, and 

implementing systematic ways of working into the traceability system, the different 

ways of working are coordinated in such a way that traceability can be achieved. Further 

on, the work related to the manufacturing process planning must be coordinated among 

the divisions that handle details that are comprised in the traceability system.  

The storage of traceable units should be designed in such a way that the integrity 

between traceable units is guaranteed. If the features of a detail are such that the detail 

cannot carry the information of its origin by itself, then this detail may under no 

circumstances be mixed with other details during its storage; then the information of its 

origin may be lost. 

The information flows at the production should be designed in such a way that they 

create an undisrupted linkage between the two points of which information about origin 

is to be transported. By planning for these information flows when designing the overall 

production system, the creation of these flows can be simplified. Further on, the creation 

of these information flows is simplified if the new flows are being integrated in already 

existing business systems. 
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1. Inledning  

I detta kapitel ges en kort sammanfattning av bakgrunden till det valda 

forskningsområdet och varför det är av intresse att studera. Nyckelbegreppen spårbarhet, 

materialhantering och informationsflöden introduceras och motiveras. En 

problemdiskussion leder sedan fram till studiens syfte och problemformulering med 

tillhörande forskningsfrågor samt studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Att konkurrera innebär att tävla med andra aktörer om den främsta positionen på 

marknaden. För tillverkande företag innebär detta att tävla med andra företag med lika 

eller överlappande verksamhet om marknadens kunder (Bellgran och Säfsten, 2008). 

För att ett tillverkande företag ska kunna konkurrera framgångsrikt förutsätts i många 

fall en effektiv logistik. Spillan, McGinnis, Kara och Yi (2013) menar att logistik har 

utvecklats från en passiv kostnadsreducerande aktivitet till en signifikant 

framgångsfaktor för konkurrerande företag. 

Ett ändamålsenligt utformat och använt logistiksystem kan enligt Jonsson och Mattson 

(2011) på olika sätt skapa effektivitet för en organisation och därmed stärka 

organisationens konkurrenskraft på marknaden. Författarna menar vidare att 

logistiksystem bör utformas i linje med organisationens strategiska mål och att så 

kallade ordervinnande variabler bör styra vid denna utformning. Olika produkter och 

marknader ställer enligt författarna olika krav på logistiksystemet och dess förmågor. 

Företag verksamma inom försvarsindustrin måste förhålla sig till olika typer av 

lagstadgade regleringar och produktstandarder för att kunna sälja sina produkter och 

konkurrera på marknaden. Kunders ökande krav på spårbarhet av material i 

slutprodukten utgör ett av dessa krav. Detta är en följd av en ökad kännedom om 

kvalitetsstandarden ISO 3834 bland upphandlare av försvarsmateriel. Ett krav bland 

flera kvalificerande krav för denna standard är enligt Kihlander (2006) att det 

tillverkande företaget måste kunna visa på spårbarhet av ingående material.  

Eftersom det enligt ISO inte förekommer en enhetlig definition av spårbarhet ökar detta 

kraven på företagen. Möjligheten att spåra ingående material genom hela 

förädlingsprocessen, från råmaterial till slutprodukt, påverkar i sin tur utformningen av 

det logistiska systemet. Spårbarhet, materialhantering och informationsflöden är därmed 

tre begrepp som bör beaktas då företag verksamma inom försvarsindustrin utformar 

sina logistiska system.  

1.2 Problemdiskussion 

Spårbarhet innebär enligt Kihlander (2006) att man vet varifrån en produkt kommer 

och var den befinner sig för tillfället. Identifiering är enligt författaren ett närbesläktat 

begrepp som innebär att man vet vilken produkt man har framför sig. Författaren menar 

vidare att det är upp till tillverkaren att avgöra vad som anses vara en lämplig nivå för 

spårbarhet och identifiering. Tillverkaren bör då ta hänsyn till de krav på identitet och 
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spårbarhet som specificerats av beställaren eller som angivits i föreskrifter eller 

regelverk (ibid). Vid tillverkning av produkter med höga krav på säkerhet förekommer 

vanligtvis omfattande krav vad gäller identitet och spårbarhet (ibid). Storhagen (1999) 

menar att spårbarhet i sig är ett rent tekniskt problem och därför handlar mer om 

informationsteknologi än logistik. Författaren menar dock att användandet av 

informationen vad gäller spårbarhet är ett logistiskt problem. 

Försvarsindustrin är starkt reglerad i många avseenden och kraven från företagens 

kunder är ofta mycket högt ställda. Lagar som reglerar företagens export och kundernas 

höga krav på säkerhet för användarna av produkterna talar enligt Kihlander (2006) för 

att spårbarhet bör påverka utformningen av företagens logistiska system. Även den 

bland upphandlare ökande kännedomen av försvarsmaterial om ISO 3834, där 

spårbarhet på material är ett av flera ingående krav, driver företagen inom 

försvarsindustrin mot att möjliggöra spårbarhet på material. 

Eftersom materialhantering är en integrerad del av ett tillverkande företags interna 

logistik måste denna stödja kravet om spårbarhet på material. Materialhantering avser 

enligt Jonsson och Mattson (2011) hantering och förflyttning av material internt i en 

anläggning. Hur system för materialhantering bör utformas menar författarna beror 

bland annat på antalet ställen där gods hämtas respektive lämnas, hur frekventa flödena 

är, hur långa sträckor gods ska flyttas samt vilken typ av gods som ska hanteras av 

systemet. Allt eftersom det ingående materialet vidareförädlas i produktionen ökar 

komplexiteten och mängden information som ska hanteras för att bibehålla spårbarhet. 

Det är därför av intresse att studera hur tillverkande industriföretag kan utforma sitt 

informationsflöde och sin materialhantering för att uppfylla kravet om spårbarhet. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett tillverkande företag inom 

försvarsindustrin kan utforma sin materialhantering för att svara upp mot kunders 

ökande krav på spårbarhet av material. Studiens syfte leder fram till 

problemformuleringen som lyder: 

Hur bör ett tillverkande företag utforma sin materialhantering för att säkerställa 

spårbarhet av material? 

För att besvara studiens syfte måste karakteristiska drag för tillverkande företag inom 

försvarsindustrin studeras och klargöras. Vidare måste förutsättningarna på det valda 

fallföretaget utredas. För att skapa ytterligare förståelse för syftet och strukturera upp 

studiens lösningsförslag har följande forskningsfrågor upprättats: 

1. Vilka arbetssätt stödjer spårbarhet? 

2. Hur bör förvaring av råmaterial och förädlade detaljer utformas för att säkerställa 

spårbarhet? 

3. Hur bör informationsflödet vid tillverkning utformas för att säkerställa spårbarhet? 
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet fokuseras mot att utveckla ett för företag implementerbart lösningsförslag som 

uppfyller alla de krav om spårbarhet som bestämts för ISO 3834. Denna ISO-standard 

har sin grund i kvalitetstekniken och består av omfattande kriterier som berör stora 

delar av ett företags organisation och produktion. Detta arbete begränsas dock till att 

endast beröra den del av ISO 3834 som berör spårbarhet av material och avhandlar 

därför inte de kvalitetstekniska aspekterna. Arbetet ska resultera i ett lösningsförslag, 

implementering av detta förslag kommer dock inte att avhandlas i detta arbete. Studien 

begränsas även till intern spårbarhet samt behoven hos företag verksamma inom 

försvarsindustrin.   
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2.  Metod och tillvägagångssätt 

Detta kapitel avhandlar studiens forskningssyfte, forskningsansats, metodansats, 

forskningsstrategi, datainsamlingsmetod och trovärdighet. Syftet med kapitlet är att ge 

läsaren en förståelse för hur studien har genomförts. Valen av tillvägagångssätt diskuteras 

och motiveras utifrån den teori som presenterats.  

2.1 Forskningssyfte 

Vetenskapliga undersökningar kan enligt Olsson och Sörensen (2011) klassificeras efter 

hur mycket kunskap och information som finns om det valda problemområdet då 

studien startar. Jacobsen (2012) menar att typen av problemställning är viktig eftersom 

denna styr vilken undersökningsdesign som bör användas samt vilken metod som bör 

användas för insamlandet av empirin. Författaren menar vidare att studier kan delas in i 

tre kategorier beroende på syftet med studien.  

Explorativa studier är enligt Jacobsen (2012) lämpliga då problemställningen präglas av 

begränsad kunskap när studien tar sin början. Vidare menar författaren att explorativa 

studier kräver att man väljer öppna och flexibla metoder för insamlande av empiri 

eftersom kännedomen och kunskapen om det studerade objektet ofta är relativt liten. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att undersökningar med explorativt syfte förklarar 

händelseförlopp och relationer mellan olika fenomen. Författarna menar vidare att 

tanken med denna typ av undersökningar är att ta reda på orsakssamband och nå mesta 

möjliga kunskap inom ett avgränsat problemområde. 

Deskriptiva studier kännetecknas enligt Jacobsen (2012) av att det föreligger en relativt 

bestämd uppfattning om vad som ska studeras men där till exempel förekomsten eller 

frekvensen av det studerade fenomenet är okänt. Eftersom det redan finns en viss 

kunskap om det studerade fenomenet menar Olsson och Sörensen (2012) att det med 

beskrivande studier är möjligt att avgränsa studien till att omfatta vissa aspekter av det 

studerade fenomenet och att dessa kan undersökas grundligt och detaljerat. 

Enligt Olsson och Sörensen (2012) kan studier inom områden där det redan finns en 

stor mängd kunskap och utvecklade teorier genomföras i hypotesprövande syfte, vilket 

är synonymt med explanativt syfte. Författarna menar att en förutsättning för denna typ 

av studier är att det redan existerar tillräckligt med kunskap för att det från teorin ska 

vara möjligt att härleda antaganden om förhållanden i verkligheten. Studier med 

explanativt syfte är lämpliga då fenomenet av intresse är mer komplicerat än att 

beskriva, nämligen att förklara vad som är orsak till att något sker (Jacobsen, 2012). 

Studier i detta syfte med kausala problemställningar används då önskan är att förklara 

varför skillnader och likheter uppstår (ibid). 

Syftet med denna studie är att utreda hur ett tillverkande företag inom försvarsindustrin 

kan utforma sin materialhantering för att svara upp mot kunders ökande krav på 

spårbarhet av material. Därför är det av intresse att undersöka vilka arbetssätt som 

stödjer spårbarhet och hur företagets materialhantering och informationsflöden bör 
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utformas för att möjliggöra spårbarhet. Kunskap om materialhantering finns beskriven i 

befintlig teori och det existerar tillverkande företag som liknar det i fallstudien och som 

redan upprättat system för spårbarhet. Därmed är det möjligt att genom 

litteraturstudier skapa en förförståelse för problemställningen men de faktiska 

förutsättningarna för införande av spårbarhet på den studerade organisationen är dock 

inte kända då studien tar sin början. Detta talar för att studien kan klassificeras som 

explorativ eftersom problemställningen är av öppen karaktär och kännedomen om 

fallorganisationen för vilken lösningen ska utarbetas är begränsad.  

2.2 Forskningsansats 

Många författare som skriver om metodologiska frågeställningar gör enligt Bryman 

(2002) skillnad på kvalitativ och kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning kan enligt 

författaren sägas betona kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. 

Författaren menar vidare att kvantitativ forskning: 

- Innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och faktisk forskning 

där fokus ligger på att pröva teorier. 

- Använder den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt. 

I motsats till detta kan kvalitativ forskning sägas lägga vikt vid ord istället för 

kvantifiering vid insamling och analys av insamlad data (Bryman, 2002). Författaren 

menar vidare att kvalitativ forskning: 

- I huvudsak fokuserar på ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och 

forskning, ansatsen lägger stor vikt vid generering av teorier. 

- Inte beaktar den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt, 

ansatsen lägger istället stor vikt vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet. 

De grundläggande skillnaderna mellan dessa två ansatser återges i Tabell 1 Skillnader 

mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Tabell 1 Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, fritt efter Bryman (2002) 

 Kvantitativ Kvalitativ 

Huvudsaklig inriktning när det gäller vilken roll 
teorin ska spela i relation till forskning. 

Deduktiv, prövning av 
teorier. 

Induktiv, 
teorigenerering. 

Kunskapsteoretisk inriktning. Naturvetenskaplig 
modell. 

Ett tolkande synsätt. 

 

Studiens forskningsansats är kvalitativ till följd av studiens forskningsfrågor och syfte. 

För att kunna besvara forskningsfrågorna krävs omfattande och specifik information om 

det enskilda fallföretaget. Forskningsfrågorna är av öppen karaktär och data till 

undersökningen har till stor del samlats in genom ostrukturerade intervjuer med 

personer verksamma inom fallföretagets produktionsberedning, produktionsplanering, 

inköp, godsmottagning samt produktion. Data har samlats in kontinuerligt under 
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studiens gång och ofta till följd av informanternas råd och tips om vem inom 

fallföretaget som ytterligare kan bidra med data. Denna kvalitativa forskningsansats har 

bidragit till en fördjupad förståelse om det studerade fallet på ett sätt som sannolikt inte 

hade varit möjligt med en kvantitativ forskningsansats. Studien innehåller dock vissa 

kvantitativa inslag då kvantifierbar information om exempelvis historiska 

produktionsvolymer och arbetsbeskrivningar inhämtats genom sökningar i 

fallföretagets olika databaser. 

2.3 Metodansats 

Deduktion är enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2011) den ansats som oftast 

förknippas med naturvetenskaplig forskning. Denna ansats involverar utvecklandet av 

en teori som sedan utsätts för omfattande tester. Enligt Olsson och Sörensen (2012) 

innebär deduktiv ansats att från allmänna teorier och principer dra slutsatser om 

enskilda fenomen. Därmed är deduktion enligt Collis och Hussey (2003, refererad i 

Saunders et al., 2011) dominerande inom naturvetenskaplig forskning där lagar ligger 

till grund för förklaringar och förutsägande av förekomst av olika fenomen.  

Induktion är enligt Olsson och Sörensen (2012) en ansats där forskaren utgår från 

observationer i verkligheten varpå dessa kan sammanställas till allmänna principer som 

sedan formas till ny teori. Författarna menar vidare att detta är vanligt då vissa 

kvalitativa metoder används.  

Saunders et al. (2011) menar att deduktiv respektive induktiv ansats inte bör betraktas 

som två strikt skilda synsätt då detta skulle vara missvisande. Författarna menar vidare 

att det är fullt möjligt att kombinera de två ansatserna inom samma studie. Detta öppnar 

upp för en tredje metodansats, den abduktiva ansatsen. Enligt Olsson och Sörensen 

(2012) är denna ansats en växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats.   

Syftet med denna studie är att undersöka områdena spårbarhet och materialhantering 

inom kontexten av ett tillverkande företag inom försvarsindustrin och hur dessa 

områden kan bidra till att uppnå spårbarhet. Studiens fokus ligger därmed inte på att 

utveckla ny teori eller på utvärdering och validering av redan befintlig teori. Studien har 

även genomförts på ett sådant sätt att det förekommit en växelverkan mellan studerad 

teori och insamlad empiri. Efter teoretiska studier har nya områden av fallstudieobjektet 

undersökts samtidigt som nya upptäckter inom fallstudieobjektet initierat nya 

teoristudier. Detta leder till att studiens forskningsansats är abduktiv. 

2.4 Forskningsstrategi 

Enligt Saunders et al. (2011) ska valet av forskningsstrategi baseras på målet med 

studien, typ av forskningsfråga/frågor, omfattning av befintlig kunskap samt tillgång på 

tid och andra resurser. Vidare menar författarna att en strategi inte är uteslutande, det 

är exempelvis möjligt att genomföra en enkätundersökning som en del av en fallstudie. 

Användbara strategier enligt Yin (2003) är experiment, enkätundersökningar, 

arkivstudier, historiskt material och fallstudier. Typ av forskningsfråga, forskarens 

kontroll över händelseförlopp samt graden av fokus på nutida i motsats till historiska 
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händelser styr enligt samma författare över valet av strategi. I Tabell 2 

Forskningsstrategier, anpassad efter Yin (2003) framgår när de olika strategierna är 

lämpliga att använda. 

Tabell 2 Forskningsstrategier, anpassad efter Yin (2003) 

Strategi Typ av forskningsfråga Behövs 
kontroll över 
ingående 
parametrar? 

Ligger 
fokus på 
aktuella 
händelser? 

Arkivstudie Vem, vad, var, hur många, hur mycket? Nej Ja/Nej 

Enkätundersökning Vem, vad, var, hur många, hur mycket? Nej Ja 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Historiskt material Hur, varför? Nej Nej 

 

Robson (2002:178, refererad i Saunders et al., 2011) definierar fallstudier som ”en 

strategi för att bedriva forskning som involverar en empirisk undersökning av ett nutida 

fenomen i dess verkliga kontext med användande av flera källor för bevis”. Yin (2003) 

påpekar även betydelsen av kontext och tillägger att inom en fallstudie är gränserna 

mellan fenomenet som studeras och kontexten inom vilket det studeras inte helt tydliga. 

Detta är motsatsen till den experimentella strategin där kontexten är starkt 

kontrollerad, skillnaden gentemot enkätundersökning är också påtaglig eftersom 

möjligheten att förstå och utforska ett fenomens kontext är begränsad med denna 

strategi (ibid). Enligt Morris och Wood (1991, refererad i Saunders et al., 2011) är 

fallstudier särskilt lämpliga om forskaren söker djup och rik förståelse för ett fenomen 

och dess kontext. 

Denna studie har genomförts som en fallstudie och det fall som studerats är 

produktionsprocessen av fordonsskrov vid avdelningen Prototyp och Skrov vid BAE 

Systems Hägglunds ABs fabrik i Örnsköldsvik. Problemformuleringen inrymmer frågor 

av typen hur och förutsätter att forskaren har en djup och rik förståelse av det enskilda 

företaget som studerats. Information och data har inhämtats från flera olika källor i syfte 

att stärka lösningsförslaget vilket är vanligt vid fallstudier. Vidare är fallstudie som 

strategi lämpligt eftersom lösningsförslaget inte kan utformas utan hänsyn till den 

kontext inom vilken det utvecklas. Studiens fokus ligger främst på nutida händelser 

samtidigt som behovet av kontroll över ingående parametrar inte är särskilt stort vilket 

talar för att fallstudie är lämplig som strategi. Studiens kvalitativa forskningsansats 

pekar ytterligare på användandet av fallstudie som lämplig forskningsstrategi.   

2.5 Datainsamlingsmetod 

Enligt Saunders et al. (2011) berör all forskning någon form av datainsamling. 

Författarna menar vidare att det i vissa fall är möjligt att samla in och analysera data 

från samtliga fall eller gruppmedlemmar men att de flesta frågeställningar leder till att 

mängden data som ska samlas in måste begränsas till följd av begränsningar av resurser 
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i form av exempelvis tillgänglig tid, pengar eller tillgång till information. Det finns därför 

ett antal datainsamlingsmetoder som gör det möjligt att undersöka en problemställning 

med en reducerad mängd data. Det finns enligt Saunders et al. (2011) två typer av data; 

primär och sekundär. Primär data är data som samlas in i ett specifikt syfte för den 

enskilda studien (ibid). Sekundär data är data som samlats in i ett annat syfte än 

studiens men som ändå kan användas för att undersöka det aktuella problemet (ibid). 

Till denna studie har både primär och sekundär data inhämtats. Primär data har samlats 

in av författaren i syfte att förbättra förståelsen för det studerade fallet. Sekundär data 

har samlats in från bland annat fallföretagets egna databaser då författaren bedömt att 

även denna information kan bidra till att förbättra studien. 

2.5.1 Observationer 

Saunders et al. (2011) menar att om problemställningens mål omfattar människor och 

deras beteende är observation av detsamma en användbar metod för insamlande av 

data. Författarna menar vidare att observation involverar systematisk observation, 

registrering, beskrivning, analys och tolkning av människors beteende. Vidare nämner 

Saunders et al. (2011) två olika typer av observation; deltagande observation och 

strukturerad observation. Deltagande observation är kvalitativ och syftar till att 

upptäcka motiven bakom människors handlande (ibid). Strukturerade observationer är 

till skillnad från deltagande observationer kvantitativa och syftar istället till att 

kartlägga hur ofta dessa beteenden förekommer (ibid). 

Gill och Johnson (2002, refererad i Saunders et al., 2011) kategoriserar undersökarens 

roll vid deltagande observationer enligt fyra kategorier; fullständig deltagare, fullständig 

observatör, observatör som deltagare samt deltagare som observatör. De två första 

rollerna innebär att den undersökande döljer sin identitet som forskare (ibid). Detta 

medför fördelen att den som undersöker fenomenet inte själv påverkar beteendet hos 

de som studeras i någon större utsträckning. De två senare rollerna medför att forskaren 

avslöjar sin identitet och sitt syfte, detta kan påverka resultatet negativt i form av 

”researcher bias”. Etiskt sett är dock de två senare rollerna att föredra (ibid).  

Eftersom personalens beteende spelar en stor roll för förutsättningarna som påverkar 

studiens resultat och lösningsförslag har observationer använts som 

datainsamlingsmetod. Genom att studera personalens arbetsrutiner och arbetssätt vid 

tillverkningen av fordonsskrov samt hur material hanteras i tillverkningsprocessen har 

data samlats in som i viss utsträckning inte framkommit under intervjuer. Genom att på 

egen hand observera produktionsprocessen av skrov har författaren fått en fördjupad 

och mer ingående förståelse för densamma. De observationer som genomförts är vad 

Gill och Johnson (2002, refererad i Saunders et al., 2011) kategoriserar som deltagare 

som observatör eftersom författarens identitet har varit känd genom hela studiens 

genomförande. Observationerna pågick under hela den tid som författaren befann sig på 

plats vid BAE Systems Hägglunds ABs fabrik i Örnsköldsvik. 
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2.5.2 Intervjuer 

En intervju kan enligt Kahn och Cannell (1957, refererad i Saunders et al., 2011) 

beskrivas som en målinriktad diskussion mellan två eller fler människor. Vidare kan 

intervjuer enligt Saunders et al. (2011) användas för insamlande av data med validitet 

och reliabilitet som är relevant för den aktuella problemställningen. Författarna menar 

att det i praktiken finns ett antal olika typer av intervjuer som kan särskiljas och bör 

användas beroende på typ av problemformulering, syftet med forskningen och vilken 

forskningsstrategi som används. Intervjuer kan vara formaliserade och strukturerade 

med standardiserade frågor till alla respondenter eller vara informella och 

ostrukturerade konversationer (ibid). Mellan dessa ytterligheter finns ett antal olika 

varianter, enligt författarna är dock strukturerade intervjuer, semistrukturerade 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer vanligt förekommande typer av intervjuer. 

Strukturerade intervjuer utgår från förutbestämda och standardiserade frågor. Dessa 

frågor läses upp för respondenten och svaren på frågorna registreras enligt ett 

standardiserat schema. Samtidigt som det förekommer social interaktion mellan 

intervjuaren och respondenten bör intervjuaren förhålla sig neutral till situationen för 

att inte influera respondenten och därmed påverka utfallet av intervjun. Denna typ av 

intervju är lämplig för att samla in kvantifierbar data och används därför ofta i 

deskriptiva eller explanativa studier. (Saunders et al, 2011) 

Semistrukturerade intervjuer är inte standardiserade och hör tillsammans med 

ostrukturerade intervjuer till vad som kallas kvalitativa forskningsintervjuer. I 

semistrukturerade intervjuer använder sig intervjuaren av en lista med teman och 

frågor som ska avhandlas men utformningen mellan olika intervjuer kan se olika ut. 

Detta innebär att vissa frågor kan utelämnas eller att följden i vilken frågorna ställs kan 

ändras mellan intervjuer. Frågor kan även tillkomma under intervjuns genomförande 

om detta bidrar till att öka intervjuarens förståelse för det studerade problemet. 

Intervjuns karaktär och påföljande diskussion gör att data med fördel kan registreras 

med ljudupptagning. Semistrukturerade intervjuer är lämpliga att använda vid 

explanativa studier men även vid explorativa. (King, 2004, refererad i Saunders et al., 

2011) 

Ostrukturerade intervjuer är informella och bör användas för att skapa en djup 

förståelse för ett område av intresse. Dessa intervjuer kräver inga förutbestämda frågor 

som ska arbetas igenom men intervjuaren måste genomföra intervjun med syftet att öka 

sin förståelse om det studerade fenomenet. Respondenten ges möjlighet att tala fritt om 

händelser, beteenden och uppfattningar som berör problemområdet. Ostrukturerade 

intervjuer används ofta i explorativa studier. Saunders et al. (2011) 

De intervjuer som genomförts har varit av semistrukturerad eller ostrukturerad 

karaktär vilket ligger i linje med studiens explorativa forskningssyfte och kvalitativa 

forskningsansats.  Sammantaget har 15 respondenter intervjuats vid sessioner som 

pågått mellan tio och 90 minuter per intervjutillfälle. Deltagande respondenter, 
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respondenternas roller inom fallföretaget och intervjuernas frågeområden finns 

återgivna i Bilaga 1 Intervjurespondenter. De öppna intervjufrågorna har gjort det 

möjligt för respondenterna att bidra med djup och omfattande information om 

tillverkningsprocessen av fordonsskrov samt bidra med råd och tips om vad inom 

produktionsprocessen som författaren skulle studera härnäst. Respondenterna som 

deltog vid intervjuerna har valts ut av författaren genom ett icke slumpmässigt urval. 

Urvalet har istället baserats på respondenternas roller i organisationen och deras 

arbetsuppgifter med avseende på studiens syfte. Bland respondenterna fanns personer 

med erfarenhet från avdelningarna Prototyp och Skrov och Montageavdelningen, chefer 

respektive anställda samt personer med olika lång anställning vid fallföretaget. Som en 

följd av studiens abduktiva forskningsansats genomfördes intervjuerna kontinuerligt allt 

eftersom studien pågick. Samtliga intervjurespondenter och intervjutillfällen finns 

redovisade i Bilaga 1 Intervjurespondenter. 

2.5.3 Benchmarking 

Orden benchmark och benchmarking används enligt Karlöf (1997) som metaforer för 

riktpunkter vad gäller effektivitet med avseende på korrekta nyckeltal. Uttrycken syftar 

dock främst till en förbättringsprocess inom en organisation som leder till en effektivare 

drift, exempelvis i form av högre produktkvalitet eller högre produktivitet (ibid).  

Andersen och Pettersen (1997, p. 12) definierar benchmarking enligt följande: 

”Benchmarking är processen att kontinuerligt beskriva och jämföra sitt företags 

processer med motsvarande processer i ledande organisationer för att få information 

som kan hjälpa den egna organisationen att hitta och genomföra förbättringsåtgärder.” 

Med utgångspunkt i denna definition menar författarna att benchmarking; utgör en 

strukturerad process, jämför processer och inte bara nyckeltal, har ett externt fokus, 

syftar till att förbättra snarare än att utvärdera samt gör det möjligt att lära av andra. 

Karlöf (1997) menar att benchmarking kan delas upp i olika typfall beroende på den 

egna utgångspunkten och presenterar tre typfall; intern benchmarking, funktionell 

benchmarking och benchmarking inom branschen. Vidare menar författaren att 

benchmarking är en metodik som kan användas för såväl strategiska som operativa 

frågor. Andersen och Pettersen (1997) menar att benchmarking kan delas in ytterligare 

utifrån vad man jämför sig med och nämner prestationsbenchmarking, 

processbenchmarking samt strategisk benchmarking som exempel på detta. 

Till denna studie har en vad Karlöf (1997) benämner som intern benchmarking 

genomförts. Det objekt som studerats är montageavdelningen vid BAE Systems 

Hägglunds ABs fabrik i Örnsköldsvik. Montageavdelningen ligger i direkt anslutning till 

avdelningen Prototyp och Skrov och det är hit till montageavdelningen som 

fordonsskroven till CV 90 och BvS10 levereras då de färdigställts. På 

montageavdelningen praktiserades vid studiens genomförande ett system för 

uppföljning av identitetsnummer på utvalda detaljer och därmed fanns redan ett system 

för spårbarhet. Detta system studerades i syfte att öka förståelsen för vilka 
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implikationer som användandet av ett system för spårbarhet kan få på en tillverkande 

verksamhet samt för att bidra med exempel på arbetssätt som stödjer spårbarhet. Detta 

gör att den genomförda benchmarkinganalysen enligt Andersen och Pettersen (1997) 

kan klassificeras som en processbenchmark.  

2.5.4 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) planlagda 

och strukturerade gruppintervjuer. Markören fokus menar i detta fall enligt författarna 

att; gruppen är sammansatt i ett speciellt syfte, samtalet är fokuserat på ett särskilt tema 

eller ämne och att det finns en särskild utsedd samtalsledare som styr samtalet. Bryman 

(2002) menar att det finns klara likheter mellan fokusgrupper och gruppintervjuer men 

att det finns tre skäl till att göra en sådan distinktion: (i) fokusgrupper brukar ha 

betoning på ett speciellt tema eller ämnesområde som samtalet fördjupas i samtidigt 

som gruppintervjuer ofta avhandlar flera olika frågeställningar; (ii) ibland används 

gruppintervjuer för att spara tid och pengar vilket inte är syftet med att använda en 

fokusgrupp; (iii) hur individer diskuterar en viss fråga i egenskap av gruppmedlemmar 

är det som främst intresserar den som genomför fokusgruppen vilket inte nödvändigtvis 

är fallet med gruppintervjuer. Vidare menar författaren att fokusgrupper ofta används 

vid kvalitativ forskning vilket betyder att de syftar till att klargöra deltagarnas åsikter 

och förhållningssätt till den frågeställning som presenteras. Därför är det vanligt 

förekommande att forskaren utformar en relativt ostrukturerad situation för att ge 

utrymme åt deltagarnas åsikter och synpunkter (ibid). 

Esaiasson et al. (2007) menar att fokusgrupper inte är lämpliga då resultatet som ska 

uppnås ska generaliseras till att gälla flera grupper. Författarna menar dock att något 

som ofta poängteras med fokusgrupper är att de är bra för att generera nya idéer, 

särskilt då metoden kombineras med andra metoder eller material. Vidare menar 

författarna att forskare ska tänka strategiskt vid urval av gruppdeltagare, syftet med 

undersökningen ska ligga till grund för urvalsprinciperna. Antalet deltagare i en 

fokusgrupp kan variera enligt författarna då det i litteraturen inte föreskrivs något 

absolut antal. Författarna menar dock att antalet inte får vara för litet eftersom detta kan 

få samtalet att stanna av samtidigt som antalet inte får vara för stort då detta kan leda 

till att bara vissa deltagare kommer till tals eller att det uppstår subgrupper som 

samtalar med varandra istället för att delta i det gemensamma samtalet. 

En fokusgrupp arrangerades den 9 april 2014 i syfte att bidra till studiens 

datainsamling. Fokusgruppen bestod av fyra personer var insatta i företagets 

produktion varav två deltagare hade tidigare erfarenhet av system för uppföljning och 

spårbarhet av material. Mötet inleddes med en kort presentation av syftet och därefter 

lyftes ett antal frågor upp till diskussion. De olika deltagarna hade olika arbetsroller och 

deltog i diskussionen utifrån sina perspektiv vilket resulterade i en uttömmande 

diskussion om vilka önskemål som fanns i organisationen på ett framtida system för 

uppföljning. Arbetsmaterialet till fokusgruppen finns redovisat i Bilaga 3 Arbetsmaterial 

fokusgrupp. 
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2.6 Trovärdighet 

För att reducera risken för att en studie leder fram till felaktiga slutsatser menar 

Saunders et al. (2011) att betoning måste ges åt två viktiga begrepp vid utformning av 

en studie; validitet och reliabilitet. 

2.6.1 Validitet 

Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som är tänkt att mätas (Olsson 

och Sörensen, 2011). Det finns enligt Yin (2003) tre typer av validitet att ta hänsyn till 

vid fallstudier; intern-, extern- och konstruktionsvaliditet. Intern validitet berör endast 

fallstudier av explanativ typ och beskriver hur insamlad data kan analyseras med hjälp 

av logiska modeller (ibid). Extern validitet berör huruvida slutsatserna går att applicera 

på andra fall, det vill säga slutsatsernas generaliserbarhet (ibid). Konstruktionsvaliditet 

beror på utformningen av studien, det vill säga hur data samlats in och vilka metoder 

som har använts (ibid). 

Resultaten från denna studie går endast i mycket begränsad omfattning att generalisera 

till andra organisationer eftersom studien genomförts som en fallstudie med ett enskilt 

fallstudieobjekt i fokus. De specifika förutsättningarna på detta fallstudieobjekt gör att 

den externa validiteten därför blir relativt låg. Den benchmarkinganalys som 

genomfördes inom ramarna för studien bidrar i liten utsträckning till resultatets 

generaliserbarhet eftersom benchmarkanalysen hade en begränsad omfattning samt 

genomfördes på samma företag som studien i övrigt. Validiteten hade sannolikt ökat om 

fler fallstudieobjekt inkluderats i studien. Författarens begränsade resurser i form av tid 

medgav dock inte detta. 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet kan enligt Saunders et al. (2011) beskrivas som i vilken utsträckning 

tekniker för insamling av data och analysverktyg åstadkommer konsekventa resultat. 

Easterby-Smith et al. (2008:109) menar att reliabilitet kan bedömas med hjälp av tre 

frågor. 

1. Kommer mätningarna att ge samma resultat vid andra tillfällen? 

2. Kommer liknande slutsatser att kunna dras av andra observatörer? 

3. Är slutledningen från data till slutsats transparent? 

Genom att de informationskällor som använts i studien triangulerats har studiens 

reliabilitet stärkts. Författaren har under studiens gång intervjuat flera olika personer i 

olika roller och positioner inom organisationen om samma fenomen för att säkerställa 

att informationen är korrekt återgiven. Intervjuernas resultat har sedan jämförts med 

författarens egna observationer av verksamheten. Studiens teoretiska referensram 

består även den av flertalet olika källor. Problem som uppstått relaterade till reliabilitet 

vid genomförandet av studien kan härledas till de olika respondenternas skiftande 

kunskaper och perspektiv.  
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2.7 Studiens genomförande och analysmodell 

Denna studie har under 20 veckor genomförts vid avdelningen Prototyp och Skrov vid 

BAE Systems Hägglunds fabrik i Örnsköldsvik. Att författaren befunnit sig på plats vid 

fallföretaget under närapå hela studiens genomförande har gjort det möjligt för 

författaren att få en god insyn i det arbete och de processer som pågår vid fallföretaget. 

Författarens närvaro har vidare möjliggjort dagliga observationer av arbetsprocesser 

och informella samtal med personer i organisationen som bedömts intressanta ur 

intervjusynpunkt.  

Studien inleddes med en nulägesbeskrivning av fallstudieobjektet som utgjordes av 

tillverkningsprocessen av fordonsskrov, från det att pansarplåtar levereras till fabriken 

till dess att färdiga skrov levereras till den efterföljande montageavdelningen. 

Författaren kartlade produktionen av fordonsskrov i syfte att skapa förståelse för 

tillverkningsprocessen samt vilka förutsättningar för spårbarhet som redan existerade. 

Beskrivningen baserades på observationer av produktionsprocesser och intervjuer med 

nyckelpersoner inom organisationen. De personer som intervjuats arbetar med 

produktionsberedning, planering, inköp, tillverkning och internlogistik.  

Efter att nulägesbeskrivningen genomförts gjordes en litteraturstudie som ligger till 

grund för studiens teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen återfinns i 

Kapitel 3 Teoretisk referensram och en sammanfattning av densamma kan ses i Figur 2 

Teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen består av litteratur och artiklar 

som valts ut i syfte att öka förståelsen för hur studiens nyckelbegrepp, vilka är 

spårbarhet, materialhantering och informationsflöden, relaterar till fallstudieobjektet. I 

samband med skapandet av referensramen framkom nya aspekter av fallstudieobjektet 

vilket ledde till löpande kompletteringar av nulägesbeskrivningen.  

En benchmarkinganalys genomfördes på montageavdelningen vid BAE Systems 

Hägglunds fabrik i Örnsköldsvik i syfte att samla in data till studien. Till 

montageavdelningen levereras de fordonsskrov som tillverkas vid Prototyp och Skrov 

och här monteras fordonens alla ingående delar efter kundernas specifikationer. Vid 

montageavdelningen hanteras delar som är belagda med uppföljningskrav inom 

ramarna för ett befintligt spårbarhetssystem. De arbetssätt och verktyg som ryms inom 

detta spårbarhetssystem har studerats och analyserats för att bidra med idéer till 

framtagandet av studiens lösningsförslag.  

Det data som samlats in i nulägesbeskrivningen och i benchmarkinganalysen 

analyserades sedan med hjälp av teorierna i den teoretiska referensramen med 

avseende på nyckelbegreppen i en jämförande analys. Syftet med analysen var att finna 

svar på studiens forskningsfrågor samt att utarbeta ett för fallföretaget implementerbart 

lösningsförslag på hur det kan upprätta spårbarhet vid sin produktion av fordonsskrov. 

Hur studiens analysmodell utformats kan se i Figur 1 Studiens analysmodell. 
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Figur 1 Studiens analysmodell 

Författaren arbetade med rapporten kontinuerligt under de 20 veckor som studien 

pågick. Arbetet handleddes av en handledare vid institutionen Ekonomi, teknik och 

samhälle vid Luleå tekniska universitet samt två handledare vid BAE Systems Hägglunds 

i Örnsköldsvik. Vid fyra olika tillfällen genomfördes opponering på studien av externa 

parter vilket bidrog till en kontinuerlig granskning av studiens metoder och 

tillvägagångssätt.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Syftet är att redogöra för den litteratur 

som existerar på området för att senare i studien göra det möjligt att jämföra fallstudieobjektet 

med denna litteratur.  Inledningsvis presenteras därför teorier om materialhantering och 

informationsflöden då dessa områden kan användas för att operationalisera spårbarhet i 

tillverkande företag. Därefter presenteras begreppet spårbarhet och dess betydelse.  

Den litteratur som ligger till grund för studiens analys presenteras här i Figur 2 

Teoretisk referensram. De olika teoriernas koppling till studiens syfte och de olika 

forskningsfrågorna framgår också i samma figur. 

 

Figur 2 Teoretisk referensram 

3.1 Material- och produktionsstyrning 

Planering innebär enligt Jonsson och Mattsson (2011) att fatta beslut om framtida 

aktiviteter och händelser. Författarna menar att för tillverkande företag kan sådana 

beslut avse de kommande timmarna eller dagarna, exempelvis när en ny 

tillverkningsorder ska påbörjas i produktionen. Besluten kan också avse aktiviteter och 

händelser flera månader fram i tiden, exempelvis när beslut ska fattas om förändringar i 

bemanningen eller vid investeringar i nya maskiner (ibid). Olhager (2013) menar att 

den mest långsiktiga planeringen bestäms av ett företags sälj- och verksamhetsplanering 

och att ramarna för denna bestäms av företagets affärsplan. Jonsson och Mattsson 
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(2011) menar att beslutssituationer som uppkommer skiljer sig dock inte endast åt vad 

gäller tidshorisont utan även med avseende på vilken precision och detaljeringsgrad 

som krävs för den information på vilken besluten ska fattas (ibid). För att exempelvis 

starta en tillverkningsorder inom några timmar krävs exakt information om vad som ska 

tillverkas och i vilken kvantitet samtidigt som beslut om en kapacitetsutbyggnad inom 

loppet av ett år kan baseras på mer ungefärlig och mindre precis information (ibid). 

Problemet med olika tidshorisonter och skiftande behov av planeringsunderlag hanteras 

praktiskt genom att planering av materialflöden och produktion utförs succesivt i en 

hierarkisk struktur med olika nivåer för planering (ibid). För planeringsnivåer med lång 

framförhållning krävs relativt låg precision och låg detaljeringsgrad samtidigt som det 

för planeringsnivåer med kort framförhållning krävs hög precision och hög 

detaljeringsgrad (ibid). En i tillverkande företag vanligt förekommande 

planeringsstruktur innehåller följande fyra planeringsnivåer: sälj- och 

verksamhetsplanering, huvudplanering, orderplanering och detaljplanering (ibid). 

Nedan beskrivs order- och detaljplanering då dessa två nivåer är de som främst berör 

tillverkningen av skrov vid Prototyp och Skrov. 

3.1.1 Order- och detaljplanering 

Orderplanering är enligt Segerstedt (2009) den planeringsnivå som svarar för 

materialförsörjningen inom företaget vilket innebär att råvaror, köpkomponenter, 

detaljer och halvfabrikat anskaffas eller tillverkas i sådana kvantiteter och vid sådana 

tidpunkter att de övergripande produktionsplanerna kan uppfyllas. De artiklar som 

ingår i produkten utgör här enligt Jonsson och Mattsson (2011) planeringsobjekten och 

resultatet är materialplaner i form av planerade tillverkningsorder och inköpsorder för 

var och en av dessa artiklar för att garantera materialförsörjningen. Det kan vid 

upprepad tillverkning även handla om exempelvis tillverkningstakt per dag och artikel 

istället för order (ibid). På denna planeringsnivå ligger ofta planeringshorisonten på 

mellan en månad upp till ett halvt år (ibid).  

När det är fråga om egentillverkade detaljer måste hänsyn tas till tillgänglig kapacitet 

och de ingående tillverkningsstegen måste planeras in med större noggrannhet. Denna 

inplanering av de tillverkningsorder som upprättats av materialstyrningen sker på 

detaljstyrningsnivån. Planeringsobjekten är tillverkningsorder och de operationer som 

måste utföras vid tillverkningen av en detalj, operationerna planeras in mellan planerad 

start- och leveranstidpunkt för respektive order. Detaljplaneringsnivån omfattar 

planering av utsläpp av arbetsordrar till verkstaden vilket inkluderar kontroll av att 

råmaterial finns tillgängligt samt planering av följden i vilken de olika arbetsordrarna 

ska utföras. På denna nivå sträcker sig planeringshorisonten från dagar till enstaka 

veckor. (Jonsson och Mattsson, 2011) 

3.2.2 Återrapportering 

Inplanering av tillverkningsorder och operationer i tiden garanterar inte att dessa 

kommer att startas eller färdigställas på förutbestämda tidpunkter. Hänsyn kan aldrig 

helt ut tas till tillgång på material och kapacitet vid planeringen, därför kommer det att 
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uppstå förändringar jämfört med hur orderna planerats. Det är dessutom omöjligt att 

helt förhindra alla typer av störningar som kan uppstå i form av exempelvis 

produktionsstörningar och försenade inleveranser av råmaterial. Det finns därför 

anledning till att bevaka och följa upp hur de släppta orderna avvecklas i verkstaden. För 

att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att det sker en återrapportering av hur de 

planerade orderna genomförs i verkligheten. Med hjälp av denna återrapportering blir 

det sedan möjligt att i ett tidigt skede sätta in korrigerande åtgärder om avvikelser 

skulle uppstå. För att det ska vara möjligt att planera in tillverkningsorder är det 

nödvändigt att vid varje moment ha en uppfattning om vilka resurser som finns 

tillgängliga. Med resurser menas här främst råmaterial och maskinkapacitet. Eftersom 

dessa resurser förbrukas succesivt är det viktigt att information om tillgång och 

förbrukning av dessa resurser återrapporteras så att aktuell resurstillgång kan hållas 

aktuell. Det kan exempelvis vara att rapportera uttag av material från ett lager eller att 

avrapportera ett utfört arbete i en maskin. Den verkliga förbrukningen av material och 

kapacitetsåtgång för att färdigställa en tillverkningsorder överensstämmer sällan med 

vad som planerats på förhand, och som det finns uppgifter om i affärssystemets databas. 

(Jonsson och Mattsson, 2011) 

3.2 Materialhantering 

Materialhantering definieras enligt Kulwiec (1985) ofta som ”ett system av metoder, 

lokaliteter, arbete och utrustning, för förflyttning, förpackning och lagring av material i 

bestämda syften.”. Enligt Jonsson och Mattson (2011)  avser materialhantering hantering 

och förflyttning av material internt i en anläggning. Hur system för materialhantering 

bör utformas menar författarna beror bland annat på antalet ställen där gods hämtas 

respektive lämnas, hur frekventa flödena är, hur långa sträckor gods ska flyttas samt 

vilken typ av gods som ska hanteras av systemet.  

Tompkins (2010) menar att materialhantering har ett relativt brett syfte. Apple (1972, 

refererad i Tompkins, 2010) identifierar tre perspektiv på syftet med 

materialhanteringens aktiviteter; konventionellt, samtidigt och progressivt syfte. Det 

konventionella perspektivet fokuserar uteslutande på förflyttningen av material från en 

plats till en annan, ofta inom samma produktions- eller lagerenhet (ibid). Frågor av 

typen ”Hur flyttar vi material från mottagande lastbrygga till förvaringsutrymme?” kan 

knytas till detta perspektiv (ibid). Lite uppmärksamhet ges till sambanden mellan de 

olika materialhanteringsrelaterade aktiviteterna som kan finnas inom samma 

produktionsenhet (ibid). Det samtidiga perspektivet vidgar syftet med 

materialhantering till att omfatta samtliga aktiviteter som kan kopplas till 

materialhantering inom en och samma produktionsenhet, en ansats görs även till att 

utveckla en integrerad plan för materialhantering (ibid). Det progressiva perspektivet 

intar ett systemperspektiv där materialhanteringens syfte omfattar alla de aktiviteter 

som ingår då material hanteras av leverantörer, inom produktionsenheter, i lager samt 

vid distribution av de färdiga varorna till kund (ibid).  
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3.2.1 Materialhanteringens tio principer 

The Material Handling Institute har utarbetat tio principer som bör styra vid 

utformningen av materialhanteringssystem. Tompkins (2010) menar att dessa principer 

är användbara vid praktisk tillämpning eftersom det sällan existerar matematiska 

modeller som kan erbjuda lösningar på problem där hänsyn tagits till samtliga av 

materialhanteringens aspekter. Författaren menar vidare att dessa principer utgör 

koncisa formuleringar av de grundläggande dragen vid utformning av 

materialhanteringssystem. Dessa principer ska dock inte tolkas som ersättning för det 

som författaren kallar gott omdöme eller erfarenhet. De tio principerna för 

materialhantering är enligt MHI som följer: 

Planeringsprincipen – All materialhantering bör ske utefter en överlagd plan där behov, 

prestationsmål och specifikation av funktionalitet på de föreslagna metoderna redan 

inledningsvis är fullständigt klargjorda. Denna plan ska avspegla och tillfredsställa 

organisationens strategiska mål såväl som omedelbara behov. Författarna menar att alla 

de som kommer att omfattas av det nya systemet bör bidra till utformningen av denna 

plan. (MHI) 

Standardiseringsprincipen – Metoder för materialhantering, utrustning, kontroller och 

mjukvara ska standardiseras inom ramarna för uppfyllandet av organisationens 

prestandamått och utan att åsidosätta nödvändig flexibilitet eller modularitet. 

Standardisering ska inte heller begränsa den förväntade kapaciteten till följd av framtida 

kravförändringar. Den som planerar för materialhanteringssystemet bör välja metoder 

och utrustning som kan utföra olika uppgifter under olika förutsättningar. 

Standardisering, flexibilitet och modularitet får vidare inte vara inkompatibla med 

varandra. (MHI) 

Arbetsprincipen – Arbete med materialhantering bör minimeras utan att påverka 

produktiviteten i tillverkningssystemet eller operationers servicenivåer negativt. MHI 

definierar i detta fall arbete som materialhanteringsflöde (volym, vikt eller styck per 

tidsenhet) multiplicerat med förflyttad sträcka. Arbete kan reduceras genom att 

processer förenklas vilket kan bli resultatet då processer rationaliseras bort, slås 

samman med andra processer, förkortas eller då onödiga förflyttningar inom 

processerna tas bort. (MHI) 

Ergonomiprincipen – Mänskliga förmågor och begränsningar ska beaktas och 

respekteras vid utformandet av materialhanteringsprocesser för att säkerställa säkra 

och effektiva operationer. Utrustning bör väljas som eliminerar repetitivt och 

påfrestande manuellt arbete samt interagerar med användare på ett effektivt sätt. 

Platser där material hanteras och utrustning för materialhantering ska utformas på ett 

för användare säkert sätt. Den ergonomiska principen omfattar fysisk såväl som psykisk 

hälsa. (MHI) 

Enhetslastprincipen – Enhetslaster ska utformas och konfigureras så att dessa uppfyller 

kraven från samtliga steg i försörjningskedjan. MHI definierar enhetslaster som en last 
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som kan lagras eller flyttas som en enhet per tillfälle oavsett antalet individuella artiklar 

som tillsammans utgör lasten. MHI menar att mindre arbete behöver utföras då artiklar 

samlas till en enhetslast och sedan transporteras än då samma antal artiklar 

transporteras var för sig. Lastens storlek och sammansättning kan dock variera då den 

rör sig genom tillverkningsprocessen. Vid tillverkning leder små enhetslaster till få 

produkter i arbete och korta genomloppstider.  

Rumsutnyttjandeprincipen – All tillgänglig yta ska användas på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Vid arbetsplatser bör stökiga och oorganiserade ytor samt 

blockeringar av transportleder och korridorer elimineras. Vid lagringsytor ska 

maximerande av lagringsdensitet vägas mot behovet av enkel åtkomst och selektivitet 

av artiklar. (MHI) 

Systemprincipen – Aktiviteter för förflyttning och förvaring av material ska vara fullt 

integrerade i ett koordinerat operationellt system som omfattar mottagande, inspektion, 

förvaring, produktion, montering, förpackning, ordersammanställning, transport och 

returhantering av material. MHI definierar ett system som en uppsättning av 

interagerande och/eller av varandra oberoende enheter som tillsammans skapar en 

helhet. Systemintegrationen ska omfatta hela försörjningskedjan inklusive 

returlogistiken. Den ska omfatta leverantörer, tillverkare, distributörer och kunder. 

Informationsflöden och materialflöden bör integreras och behandlas som samverkande 

aktiviteter.  

Automationsprincipen – Materialhanteringsoperationer bör mekaniseras och/eller 

automatiseras där det är möjligt att förbättra den operationella effektiviteten, öka 

tillgängligheten i en process eller där förutsägbarheten för en operation kan förbättras. 

Redan existerande processer och metoder bör förenklas och/eller konstrueras om innan 

mekaniserade eller automatiserade system installeras. Alla problem rörande gränssnitt 

bör behandlas som kritiska för genomförande av automatisering. Dessa gränssnitt 

inkluderar de mellan utrustning till utrustning, utrustning till last och utrustning till 

operatör. Alla artiklar som ska hanteras av det automatiserade systemet måste ha 

egenskaper som stödjer mekaniserad och automatiserad hantering. 

Miljöprincipen – Miljöpåverkan och energiförbrukning ska utgöra kriterier vid 

utformningen av materialhanteringssystem. Containrar, lastpallar och andra lastbärare 

som används för att transportera och skydda enhetslaster ska utformas på ett sätt som 

gör dem återanvändningsbara i den utsträckning detta är möjligt. (MHI) 

Livscykelkostnadsprincipen – En grundlig ekonomisk analys bör klargöra 

materialhanteringens samtliga kostnader över hela dess livscykel. Livscykelkostnader 

inkluderar alla kassaflöden som uppstår från det att; ny utrustning planeras, ny 

utrustning inhandlas eller en ny metod implementeras till dess att utrustningen eller 

metoden är utbytt. 
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3.3 Informationslogistik 

Information utgör enligt Kajtazi och Haftor (2012) en av de mest essentiella resurserna i 

det moderna samhället eftersom det vägleder mänskligt tänkande och planering med 

påföljande handlingar. Vidare menar författarna att detta i sin tur leder till praktiska 

konsekvenser, önskvärda eller ej. Syftet med informationslogistik är enligt Jagersma 

(2011) att optimera det totala värdet och kostnaderna vid generering, överföring, 

hantering, lagring och kontrollering av information genom en organisations hela 

värdekedja. Informationslogistik omfattar enligt författaren informationsflödet från det 

att kundefterfrågan planeras via planering av införskaffande av material samt de 

processer och system som integrerar informationsflöden. Vidare underlättar 

informationslogistiken enligt författaren flödet av information genom olika kanaler till 

rätt personer. Jonsson och Mattsson (2011) menar att informationsflödet i ett 

logistiksystem är en förutsättning för att uppnå effektiva materialflöden. Författarna 

menar att för att på kort och lång sikt balansera tillgången och användningen av 

resurser inom företaget krävs bland annat information om kunders behov, tillgänglig 

produktionskapacitet, beläggning och tillgång på material inom den egna organisationen 

samt underleverantörers förmåga att leverera. Jagersma (2011) menar att för att 

åstadkomma dessa effektiva informationsflöden krävs ofta förändringar inom den egna 

organisationen och i de sätt på vilka man arbetar; informations- och kontrollsystem 

måste anpassas eller introduceras och ansvarsområden måste i vissa fall omfördelas 

inom organisationen. Dinter (2013) menar att informationslogistik är avsett att fungera 

som en konceptuell grund för att stödja en stor variation av beslut inom en organisation 

och över organisatoriska gränser. Därmed, menar författaren, fokuserar 

informationslogistiken på att ta till vara på de möjligheter till synergier som kan finnas 

inom en organisation snarare än att optimera lokala processer eller enskilda 

beslutsfattares behov av information. 

Sandkuhl, Smirnov och Shilov (2012) menar att informationslogistiska processer 

transformerar en given insats till någon form av utdata. Insatsen är enligt författarna 

någon form av fragmenterad information eller kunskapsbeskrivning från en så kallad 

informationsleverantör. Vidare menar författarna att hanteringen av den ingående 

informationen kan hanteras manuellt, automatiskt eller semiautomatiskt. Processens 

utdata är enligt författarna en informationsprodukt som görs åtkomlig och levereras till 

mottagaren av informationen varpå denna kan använda och dra nytta av informationen.  

3.3.1 Informationsflöden 

Mattsson (1999) beskriver allmänt begreppet ”flöde” som en förflyttning eller transport 

av fysiskt material eller immateriell egenhet, exempelvis information. Dessa flöden har 

enligt författaren olika hastigheter och är intermittenta vilket leder till ansamlingar, det 

vill säga lager. Iskanius, Alaruikka och Page (2007) menar att flöden av information 

historiskt sett ofta givits mindre uppmärksamhet än de fysiska flödena inom och mellan 

organisationer eftersom fokus legat på att eliminera fysiska aktioner. Författarna menar 

vidare att bristfälligt utformade processer i samband med informationsflöden kan leda 

till; långa och svårbedömda ledtider, skapande av flaskhalsar i tillverkningsprocesser, 
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avsaknad av standardiserade arbetsmetoder, ge upphov till ineffektiv administration 

samt missvisande kapacitetsplaner. En av anledningarna till att informationsflödet 

kommit att bli allt viktigare är nödvändigheten av väl fungerande informationsflöden vid 

skapandet av effektiva logistiksystem (ibid). Singh (1996) menar att kunder allt mer 

upplever tillgång på information som värdehöjande och ser tillgång på information som 

en del av organisationers kundservice. Författaren menar vidare att dålig förvaltning av 

information riskerar att leda till missnöjda kunder och att detta i sin tur har bidragit till 

utvecklandet av effektiva informationsflöden. 

3.3.2 Affärsledningssystem 

Affärsledningssystem, eller Enterprise Resource Planning systems, är integrerade 

mjukvarulösningar som används för att leda och styra en organisations resurser. Dessa 

system gör det möjligt att integrera alla företagets avdelningar och funktioner i ett 

gemensamt IT-system som samtidigt kan tillgodose de olika avdelningarnas behov 

(Botta-Genoulaz och Millet, 2005; Klaus, Rosemann, och Gable, 2000). Olhager (2013) 

menar att det idag krävs datorbaserade informationssystem för att planera och styra en 

produktionsverksamhet eftersom mängden data som måste hanteras i många fall är för 

stor för att hanteras manuellt. Vidare menar författaren att affärsledningssystem 

omfattar ett flertal olika applikationsområden, exempelvis produktions- och 

lagerapplikationer, finansiella applikationer eller försäljnings- och 

marknadsapplikationer. Alla dessa applikationsområden kopplas genom systemet till en 

integrerad databas (ibid).  

3.4 Spårbarhet 

Enligt Kvarnström (2010) förekommer det inom litteraturen ett antal olika definitioner 

av begreppet spårbarhet. I Tabell 3 Sammanställning av definitioner på spårbarhet, fritt 

efter Kvarnström (2010) återges en sammanställning av några av de begrepp som 

författaren lyfter i sin avhandling. Genom att jämföra de olika definitionerna kan likheter 

och skillnader dem emellan synliggöras. De flesta definitionerna medger att spårbarhet 

är en förmåga, att begreppet kan beskrivas med olika verb som exempelvis spåra och att 

begreppet har en koppling till fysiska objekt. Vidare menar författaren att denna 

förmåga enligt många definitioner inte begränsas till enskilda företag utan går att 

applicera i hela försörjningskedjor. Storhagen (1999) menar att spårbarhet i sig är ett 

rent tekniskt problem och därför handlar mer om informationsteknologi än logistik. 

Författaren menar dock att användandet av informationen vad gäller spårbarhet är ett 

logistiskt problem. 

Tabell 3 Sammanställning av definitioner på spårbarhet, fritt efter Kvarnström (2010) 

Referens Definition 

Moe (1998, p. 
211) 

Spårbarhet är förmågan att följa ett parti och dess historia genom hela, eller 
delar av, en produktionskedja från skörd vidare genom transport, förvaring, 
bearbetning, distribution och försäljning eller internt inom ett av stegen inom 
produktionskedjan.  

Töyrylä Spårbarhet är förmågan att bevara och möjliggöra åtkomst till identitet och 
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Enligt Kvarnström (2010) förekommer det inom vissa industrier, exempelvis 

fordonsindustrin, att få produkter produceras av många delkomponenter och/eller 

råmaterial. I andra industrier, exempelvis skogsindustrin, produceras många produkter 

med få delkomponenter eller råmaterial. Författaren menar att en generell definition på 

spårbarhet måste vara tillämpbar inom båda dessa typer av industrier och att en 

definition ska betona vikten av att upprätthålla kopplingen mellan delkomponenter 

och/eller råmaterial till färdig produkt. Även innebörden av begreppet spårbarhets 

egenskaper diskuteras av Kvarnström (2010). I Tabell 3 Sammanställning av 

definitioner på spårbarhet, fritt efter Kvarnström (2010) förekommer uttrycken följa 

och spåra vilket kommer av engelskans track och trace. Enligt Stefansson och Tilanus 

(2000, refererad i Kvarnström, 2010) förekommer det ingen precis definition av dessa 

uttryck men med tracking menas ofta att följa var en artikel eller ett parti har befunnit 

sig medan tracing menas att spåra en artikels eller partis position. Baklänges respektive 

framlänges spårbarhet nämns också i litteraturen och diskuteras av Kvarnström (2010). 

Jansen-Vullers et al. (2003) beskriver framlänges spårbarhet som förmågan att upptäcka 

kommande relationer mellan artiklar eller partier och baklänges spårbarhet som 

förmågan att upptäcka varifrån en artikel eller ett parti kommer. Baklänges spårbarhet 

är nödvändigt för att identifiera en artikels eller ett partis historia och underlättar 

identifieringen av rotorsaker vid exempelvis kundklagomål (ibid). Framlänges 

spårbarhet är nödvändigt för att identifiera partier som kommer att bestå av vissa 

batcher (ibid). Vidare menar Kvarnström (2010) att spårbarhet kan anses vara en passiv 

respektive förutsägande förmåga. Med ett passivt synsätt på spårbarhet fås information 

om ett partis nutida och historiska position samt av vilka delkomponenter partiet består 

av. Det förutsägande synsättet på spårbarhet omfattar det passiva men inkluderar även 

synen på spårbarhet som ett verktyg för att förutsäga den framtida positionen för ett 

(1999, p. 28) attribut för ett fysiskt objekt i försörjningskedjan. 

McKean 
(2001, p. 363) 

Spårbarhet är förmågan att upprätthålla en trovärdig hantering av 
identifikation för djur eller animaliska produkter genom olika steg i kedjan 
från gård till återförsäljare. 

ISO 9000 
(2005, p. 12) 

Spårbarhet är förmågan att spåra historien, användningen eller lokaliseringen 
av det som beaktas. 

Van der Vorst 
(2006, p. 33) 

Spårbarhet är förmågan att dokumentera och spåra en produkt (ett parti) 
framåt och bakåt och dess historia genom hela, eller delar av, en 
produktionskedja från skörd genom transport, förvaring, bearbetning, 
distribution och försäljning.  

APICS 
dictionary 
(Blackstone 
and Cox, 
2008, p. 140) 

Spårbarhet är (1) attributet som möjliggör den nuvarande positionen för en 
sändning att bestämmas, och (2) registreringen och spårningen av delar, 
processer och material som används vid produktion, med parti- eller 
serienummer. 

Van Rijswijk 
och Frewer 
(2008, p. 455) 

Spårbarhet är förmågan att spåra och följa livsmedel och 
livsmedelsingredienser genom försörjningskedjan; följaktligen alla steg inom 
produktion, bearbetning och distribution. 
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parti. Därmed medför det förutsägande synsättet att spårbarhet kan användas som ett 

verktyg för att optimera kommande processers inställningar för att passa det enskilda 

partiet. Det passiva synsättet möjliggör inte denna processoptimering eftersom 

informationen om var ett parti befinner sig blir tillgänglig först i efterhand. Med ett 

förutsägande synsätt kan organisationer enklare använda spårbarhet för att minska 

kostnader till följd av fel i produktionen, öka sin produktivitet och/eller garantera en 

bättre produktkvalitet (Jansen-Vullers et al., 2003).  

Resonemanget ovan leder fram till Kvarnströms (2010) definition av spårbarhet vilket 

är den definition som används i denna studie. Definitionen lyder: 

”Spårbarhet är förmågan att följa, spåra och förutsäga positionen för ett parti, dess 

delkomponenter och råmaterial genom försörjningskedjan.” 

3.4.1 Behov av spårbarhet 

Kvarnström (2010) menar att vikten och nödvändigheten av spårbarhet kan variera i 

olika processer. Vidare menar författaren att nivån av spårbarhet, det vill säga det 

minsta antalet unika artiklar som en organisation vill kunna särskilja, kan variera mellan 

produkter. Töyrylä (1999) har genom en litteraturstudie identifierat fem faktorer som 

påverkar vikten av spårbarhet och därmed nivån på densamma: 

1. Artikelns värde – Värdet på de enskilda artiklarna påverkar nivån, för dyrbara 

artiklar kan större kostnader för spårbarhet accepteras. 

2. Artikelns kritiskhet – Sannolikheten att en artikel havererar och konsekvenserna 

detta får för systemet, arbetsstyrkans säkerhet, ekonomin och miljön. Artiklar 

med hög sannolikhet för haveri och där konsekvenserna av detta är allvarliga 

kräver en hög nivå av spårbarhet. 

3. Artikelns livstid – En lång livstid leder till att fler artiklar cirkulerar i systemet. 

Lång livstid resulterar i högre krav på spårbarhet eftersom artiklarna vanligtvis 

har producerats under längre tidsperioder.  

4. Ersättningskostnad – Kostnaden för att ersätta en artikel i form av tid, pengar och 

goodwill. Höga ersättningskostnader leder till höga krav på spårbarhet. 

5. Extern miljö – Kunders intressen och de juridiska ramverken för en artikel. 

Artiklar där kunder har ett stort intresse och/eller måste förhålla sig till strikt 

lagstiftning leder till hög spårbarhet. Ett exempel är livsmedelsindustrin där 

konsumenter kan vara intresserade av en varas ursprungsland eller om varan 

innehåller genetiskt modifierade organismer. 

I Figur 3 Nivå av spårbarhet, anpassad efter Kvarnström (2010) framgår hur sambandet 

mellan sannolikheten för att en artikel ska haverera och konsekvenserna detta leder till 

påverkar nivån av spårbarhet. 
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Figur 3 Nivå av spårbarhet, anpassad efter Kvarnström (2010) 

3.4.2 Spårbarhetssystem 

Kvarnström (2010) menar att en organisation kan använda de av Töyrylä identifierade 

fem faktorerna för att bestämma en lämplig nivå av spårbarhet för en produkt. Efter att 

en lämplig nivå av spårbarhet valts behöver organisationen skapa möjligheter att nå den 

önskade nivån för den valda produkten inom systemet. Enligt Moe (1998) och Furness 

och Osman (2003) behövs ett spårbarhetssystem för att hantera spårbarhet. 

Moe och Osman (2003, p. 476) definierar ett spårbarhetssystem enligt följande: 

”Ett spårbarhetssystem behövs för att tillhandahålla entydiga, oavbrutna medel för att 

fysiskt spåra och följa en artikel och/eller dess beståndsdelar, genom och mellan de 

sammanlänkade noderna i en försörjningskedja. En nod kännetecknas som en punkt i 

kedjan i vilken artikeln på ett eller annat sätt hanteras eller bearbetas.” 

Enligt denna definition behöver spårbarhetssystemet tillhandahålla medlen för 

spårbarhet. Kvarnström (2010) menar att spårbarhetssystem därmed är infrastrukturen 

som möjliggör spårbarhet i en försörjningskedja. I likhet med spårbarhet är 

spårbarhetssystem inte begränsade till enskilda organisationer utan sträcker sig över 

hela försörjningskedjan och måste därför bestå av en oavbruten länk (ibid). Vidare 

hänvisar författaren till ett antal fördelar som kan uppnås med hjälp av ett 

spårbarhetssystem: 

 Möjliggör selektiva återkallningar av defekta produkter (Caplan, 1990; Juran, 

1995). 

 Reducerar negativa följder av ej önskvärda händelser (Töyrylä, 1999). 

 Tillhandahåller produktförteckningar som kan användas för att uppnå premier 

eller högre priser i somliga industrier (Jack et al., 1998). 

 Tillhandahåller information som visar att krav på tillverkning har efterlevts 

(Kendrick, 1994). 
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Fördelarna av ett spårbarhetssystem beror enligt Kvarnström (2010) på utformningen 

av systemet. Golan et al. (2004) menar att utformningen av ett spårbarhetssystem kan 

baseras på tre karaktärsdrag: 

1. Bredd – Mängden information om partiet som spårbarhetssystemet samlar in. 

2. Djup – Hur långt upp respektive ned i försörjningskedjan som systemet följer och 

spårar partiet. Systemets djup bestäms ofta av systemets bredd eller av punkter 

för kvalitets- och kontrollpunkter i försörjningskedjan. 

3. Precision – Hur exakt vi kan följa och spåra ett parti med avseende på dess 

position och karaktärsdrag. Produktens egenskaper och acceptans för fel avgör 

precisionen. 

I redan befintliga spårbarhetssystem kan nivån av spårbarhet för en produkt förändras 

över tiden vilket resulterar i ett behov att förbättra det redan befintliga 

spårbarhetssystemet (Kvarnström, 2010). Författaren presenterar en stegvis modell för 

hur en ny nivå av spårbarhet kan uppnås vilket framgår i Figur 4 Stegvis modell för 

förbättring av spårbarhetssystem. Den stegvisa modellen inkluderar de tre nivåerna 

spårbarhet, spårbarhetssystem och spårbarhetsmetoder. Om nivån av spårbarhet måste 

förbättras genomförs först förändringar på systemnivån, endast om dessa förändringar 

inte är tillräckliga görs förändringar på metodnivån (ibid).  

 

Figur 4 Stegvis modell för förbättring av spårbarhetssystem, Kvarnström (2010) 

Senneset, Forås och Fremme (2007) menar att all intern spårbarhet kräver att all 

transformering registreras under produktionsprocessen. Detta medför att även 

produkter i arbete tilldelas unika identiteter. Författarna menar vidare att tre typer av 

operationer är nödvändiga för att möjliggöra spårbarhet internt; registrera de unika 

identiteterna för spårbara enheter som äntrar processen, tilldela unika identiteter till 

nya spårbara enheter och sammanlänka de ingående enheternas unika identiteter med 
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en eller flera utgående/utlevererade identiteter. Utan denna interna spårbarhet måste 

alla utlevererade enheter antas innehålla material från alla inlevererade källor, något 

som drastiskt ökar antalet möjliga kombinationer (ibid). Typiska interna punkter för 

registrering av identitet och tilldelning av identitet framgår i Figur 5 Interna punkter för 

registrering och tilldelning av identitet, Senneset (2007). 

 

Figur 5 Interna punkter för registrering av identitet och tilldelning av identitet, Senneset (2007) 
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4. Nulägesbeskrivning  

I detta kapitel presenteras det företag som använts som fallstudieobjekt i denna studie. 

Först presenteras företaget och några av dess produkter. Därefter redogörs för den enhet 

av fallföretaget som utgör arbetets fallstudieobjekt, nämligen produktionsprocessen av 

skrov på Prototyp och Skrov. De olika delprocesserna inom Prototyp och Skrov beskrivs och 

kartläggs i syfte att skapa en förståelse för de förutsättningar som det framtagna 

arbetssättet för spårbarhet måste förhålla sig till. Beskrivningen baseras på observationer 

och intervjuer med företagets personal. 

4.1 BAE Systems Inc.  

BAE Systems Inc. är en global aktör inom försvarsindustrin med ca: 88 200 anställda på 

mer än 130 orter i USA, Storbritannien, Sverige, Israel, Tyskland, Mexiko, Schweiz och 

Sydafrika. Företaget erbjuder service-och underhållslösningar för nuvarande och 

kommande försvars-, underrättelse- och civila system; designar, utvecklar och tillverkar 

ett brett utbud av elektroniska system och delsystem för både militära och civila 

applikationer; producerar specialiserade säkerhets- och skyddsprodukter för 

upprätthållande av lag och ordning; samt designar, utvecklar, producerar och erbjuder 

underhållslösningar av bepansrade stridsfordon, artillerisystem och ammunition. (BAE 

Systems Inc.’s intranät) . 

4.2 BAE Systems Hägglunds AB 

BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik är 

ett dotterbolag till BAE Systems Inc. Företaget 

utvecklar, tillverkar, integrerar och 

underhåller militära fordonssystem. 

Företagets främsta produkter är stridsfordon, 

bepansrade ingenjörsfordon, bepansrade 

terrängfordon, militärfordon, och logistisk 

support. Avancerade träningssystem erbjuds 

även som stöd till alla militära fordon och 

system. (BAE Systems Inc.’s intranät) 

Vid företagets produktionsanläggning i 

Örnsköldsvik tillverkas stridsfordon CV90 

som kan ses i Figur 6 CV90/120 IFV och den 

bepansrade bandvagnen BvS10 som kan ses i 

Figur 7 BvS10. Tillverkningen sker i en 

intermittent process där de två produkterna 

inledningsvis färdas samma väg genom 

fabriken. Vid avdelningen Prototyp och Skrov 

hanteras en stor mängd artiklar och material 

som förädlas till slutprodukter i 

produktionsflödet. Detta flöde börjar med att 

                               Figur 6 CV90/120 IFV 

                                     Figur 7 BvS10 
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inkommande plåtar skärs till detaljer som sedan svetsas samman till 

delsammanställningar. Dessa delsammanställningar fogas sedan samman till 

fordonskroppar. De inkommande plåtarna är certifierade enligt olika standarder och 

levereras med ett tillhörande certifikat. Allt fler av företagets kunder efterfrågar enligt 

Linjechef A (personlig kommunikation, 5 februari 2014) spårbarhet av det material som 

ingår i fordonskropparna vilket gör att komplexiteten vid tillverkningen ökar allt 

eftersom fler standarder och certifikat tillkommer. För att kunna spåra sent upptäckta 

felaktigheter i materialet måste därför de olika plåtidentiteterna vara kända för de 

färdigställda produkterna. Det är företagets konstruktionsavdelning som i samråd med 

kunden som avgör vilka plåtdetaljer som ska beläggas med uppföljningskrav (ibid). För 

att stärka sin konkurrenskraft ska BAE Systems Hägglunds AB dessutom certifiera sig 

enligt ISO 3834 vilket är en kvalitetsstandard för svetsade produkter(ibid). En av flera 

förutsättningar för att bli certifierad enligt denna standard är spårbarhet av material 

(Kihlander, 2006). Kriterierna för spårbarhet enligt ISO 3834 finns att läsa i Bilaga 2 där 

kriterium C är det kriterium som detta arbete berör. Spårbarhet betyder i detta fall att 

företaget på individnivå ska kunna visa på en obruten informationslänk mellan de 

färdigställda fordonen och de pansarplåtars materialcertifikat av vilka de individuella 

fordonen är tillverkade.  

4.3 Produktionsprocessen 

Produktionen av skrov till CV90 och BvS10 sker vid BAE Systems Hägglunds ABs fabrik i 

Örnsköldsvik vid avdelningen Prototyp och Skrov. Här tillverkas skroven som sedan 

levereras till montageavdelningen där de färdiga fordonen sammanställs enligt kundens 

specifikationer. Denna nulägesbeskrivning berör den del av produktionen som sker på 

avdelningen Prototyp och Skrov vilken inleds då råmaterial i form av pansarplåtar 

levereras till fabriken och avslutas då det färdiga skrovet levereras till 

montageavdelningen. Hur de färdigställda skroven ser ut då de levereras till 

montageavdelningen framgår av Bilaga 4 Skrov CV90 och BvS10. 

Produktionen av skrov till CV90 och BvS10 inleds med att plåtar levereras till fabriken i 

Örnsköldsvik. Den plåt som köps in levereras enligt Truckförare A (personlig 

kommunikation, 10 mars 2014) till något av företagets plåtlager beroende på 

dimension, stora plåtar i grova dimensioner förvaras på pallar ute på fabrikens 

inhägnade gårdsplan och mindre plåtar i tunna dimensioner förvaras i ett lager 

inomhus. Företaget köper plåtar med stor variation vad gäller dimensioner och 

egenskaper, sammantaget hanteras cirka ett hundratal olika sorter. Varje enskild 

pansarplåt levereras enligt Inköpare A (personlig kommunikation, 10 mars 2014) med 

ett unikt materialcertifikat som utfärdats av tillverkaren av plåten. Detta certifikat finns 

tillgängligt på en så kallad CAQ-server (ibid). På denna server lagras även tidigare 

levererade plåtars materialcertifikat. Materialcertifikatet går att härleda till den enskilda 

plåten genom det plåtidentitetsnummer, även kallat plind-nummer, som finns angivet på 

certifikatet (ibid). Samma plåtidentitetsnummer finns inpräglat på den enskilda 

pansarplåten då den levereras. Innan certifierade pansarplåtar tillåts att användas i 
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produktionen förvaras dessa åtskilt tills dess att företaget kontrollerat att de levererade 

plåtarnas plåtidentitetsnummer stämmer överens med de erhållna certifikaten (ibid).  

Från plåtlagren hämtas sedan plåtarna för bearbetning. Det inledande steget i 

bearbetningen av samtliga pansarplåtar sker enligt Maskinoperatör A (personlig 

kommunikation, 11 mars 2014) vid någon av de två skärmaskinerna som skär 

pansarplåtarna till önskad form. Eftersom detaljerna som skärs till sällan tar en hel plåt i 

anspråk uppstår det här restbitar av olika form och storlek som förvaras i ett lager i nära 

anslutning till skärmaskinerna (ibid). När skärmaskinernas program utformas är 

maximalt utnyttjande av material ett av flera kriterier som operatören måste förhålla sig 

till (ibid). I de fall där pansarplåtarnas inpräglade plåtidentitetsnummer inte längre 

framgår märks de överblivna plåtarna med detta nummer manuellt med en krita innan 

de åter placeras i lagret (ibid). Skärmaskinerna klarar av att skära plåtar som är upp till 

2,5m breda. Bredare pansarplåtar kan inte skäras till på fabriken vilket gör att dessa 

arbeten måste köpas in från en underleverantör vars maskinpark klarar av att skära till 

dessa pansarplåtar. Företaget har beslutat att köpa in en skärmaskin med förmågan att 

skära i alla de pansarplåtar som det behöver bearbeta men denna maskin är i nuläget 

inte installerad (ibid). 

De detaljer som skärs till i skärmaskinerna märks sedan enligt Logistiker A (personlig 

kommunikation, 11 mars 2014) med artikelnummer manuellt med en krita och 

transporteras ut till en för artikeln avsedd lagerplats. De olika 

bearbetningsoperationerna är grupperade i ett antal arbetsstationer och de skurna 

detaljerna förvaras i anslutning till den arbetsstation där detaljen behövs (ibid). Stora 

och skrymmande detaljer placeras dock på en för tillfället ledig yta, för dessa artiklar 

finns i dagsläget inget utarbetat förvaringssystem. Vilken typ av lastbärare som används 

beror på artikelns form och vikt, i huvudsak förvaras plåtdetaljer på europapallar och 

stora plåtdetaljer förvaras på rullande materialstativ. Det mesta av transportarbetet 

inom verkstaden görs av truckförare, de olika verkstadsarbetarna har därmed allt det 

material de behöver tillgängligt vid sin arbetsstation. Detta underlättar arbetet med 

materialhanteringen och minskar risken för att material tappas bort eller levereras till 

fel bearbetningsstation (ibid). Artiklar av standardtyp, exempelvis skruvar och muttrar, 

förvaras även de ute på arbetsstationerna och dessa lager fylls på allt eftersom de 

förbrukas (ibid). 

De skurna detaljerna svetsas sedan samman i fixturer till delsammanställningar. Dessa 

delsammanställningar kan vara både tunga och skrymmande och förflyttas därför runt i 

verkstaden med hjälp av traverser. Ett skrov till CV90 respektive BvS10 består av ett 

stort antal delsammanställningar som alla har ett eget artikelnummer. Vissa artiklar och 

delsammanställningar köps in av underleverantörer vilket gör att material kan hanteras 

av en eller flera aktörer utanför fabriken innan det slutligen monteras i ett fordonsskrov. 

Vissa detaljer tillverkas och monteras sedan direkt i skrovet samtidigt som andra 

detaljer bygger upp delsammanställningar som sedan kan bygga upp ytterligare 
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delsammanställningar. Hur ett fordonsskrov är uppbyggt med avseende på 

delsammanställningar framgår i Figur 8 Fordonsskrovens principiella uppbyggnad. 

 

Figur 8 Fordonsskrovens principiella uppbyggnad 

Innan delsammanställningarna fogas samman till ett komplett skrov utförs olika 

kvalitetstester för att säkerställa att de i skrovet ingående delarna inte innehåller några 

avvikelser (Produktionstekniker A, personlig kommunikation, 16 april 2014). De skrov 

som för tillfället tillverkas i verkstaden tilldelas ett identitetsnummer, exempelvis 

N1001. All dokumentation som i dagsläget anses vara nödvändig samlas i en pärm som 

förvaras vid stationen för kvalitetskontroll och samtliga skrov har sin egen pärm (ibid). 

De olika delsammanställningarna tilldelas samma identitetsnummer som det skrov i 

vilket de ska monteras in i innan kvalitetskontrollen (ibid). Detta sker för att undvika att 

delsammanställningar som inte kvalitetstestats ska monteras in i skroven (ibid). I Figur 

9 Pansarplåtens flöde genom tillverkningen framgår hur pansarplåtarna förädlas från 

råmaterial till färdigt skrov. 

 

Figur 9 Pansarplåtarnas flöde genom tillverkningen 
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Enligt Produktionstekniker A (personlig kommunikation, 21 mars 2014) skiljer sig 

tillverkningen mellan artiklar markant beroende på artikelns slutgiltiga form och 

funktion. Vilken typ av plåt som en detalj består av påverkar också hur detaljer 

bearbetas, exempelvis blästras vissa plåtar innan de skärs i någon av skärmaskinerna 

samtidigt som andra plåtar tillåter att en detalj blästras först efter att den fått sin 

slutgiltiga form (ibid).  

4.4 Planering av produktion 

Till grund för produktionsplaneringen ligger enligt Produktionstekniker A (personlig 

kommunikation, 10 mars 2014) en chassiplan. I denna övergripande plan framgår när de 

olika skroven ska vara färdigställda för leverans till monteringsavdelningen (ibid). Alla 

fordon som tillverkas är sålda och företaget strävar efter att jämna ut takten för leverans 

av fordon. I chassiplanen tilldelas alla skrov ett eget identitetsnummer, även kallat 

chassinummer. Denna nivå i planeringen av produktionen utgör företagets nollnivå och 

chassinumren är enligt Produktionsberedare A (personlig kommunikation, 21 mars 

2014) den högsta nivå till vilken enskilda artiklars identitet kan knytas. 

Produktionsplanerarna vid Prototyp och Skrov bryter sedan ner chassiplanen till 

tillverkningsplaner för de enskilda skroven enligt Produktionsplanerare A (personlig 

kommunikation, 13 mars 2014). Affärsledningssystemet SAP används för att 

administrera de arbetsordrar som produktionsplaneringen fördelar ut till verkstaden 

(ibid). I dessa arbetsordrar framgår vilken artikel som ska tillverkas och i vilken 

kvantitet samt när tillverkningen ska vara klar (ibid). Vilka bearbetningsoperationer 

som tillverkningen omfattar, samt i vilken ordning de ska genomföras, framgår också i 

arbetsordern (ibid).  En arbetsorder kan gälla tillverkning av en ny detalj eller 

montering till en delsammanställning av två eller flera befintliga detaljer (ibid).  

Enligt Produktionsplanerare A (personlig kommunikation, 13 mars 2014) försöker 

produktionsplanerarna att fördela ut arbetsordrar så att beläggningen i verkstaden blir 

så jämn som möjligt samtidigt som skrovens leveranstider uppfylls enligt chassiplanen. 

Detta leder till att produktionsplanerarna beordrar tillverkning av olika antal detaljer 

per arbetsorder beroende på befintliga lagernivåer och framtida behov vilket sker i syfte 

att utnyttja bearbetningsmaskinerna i verkstaden optimalt samt underlätta 

produktionen (ibid). Vanligtvis tillverkas detaljer i batcher om två till fyra detaljer per 

batch (ibid). Eftersom de detaljer som skärs ut ur de inlevererade pansarplåtarna enligt 

Maskinoperatör A (personlig kommunikation, 11 mars 2014) sällan tar en hel 

pansarplåt i anspråk skärs flera olika artiklar ur samma pansarplåt. Samtidigt kan 

detaljer med samma artikelnummer skäras ur flera olika pansarplåtar trots att 

detaljerna ingår i samma arbetsorder. Figur 10 Detaljer inom samma batch med 

gemensamt ursprung visar strukturen då samtliga detaljer i en batch skärs ur samma 

pansarplåt. Figur 11 Detaljer inom samma batch med unikt ursprung visar strukturen då 

samtliga detaljer i en batch skärs ur olika pansarplåtar.  
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Figur 10 Detaljer inom samma batch med gemensamt ursprung 

 

Figur 11 Detaljer inom samma batch med unikt ursprung 
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4.4.1 Spårbarhet genom SAP 

I nuläget behandlas alla detaljer som anonyma vid detaljtillverkning vilket gör att 

spårbarhet på individnivå av anonyma artiklar inte är möjligt genom SAP. Det är dock 

möjligt att tillverka detaljer med full spårbarhet med SAP om tillverkningen sker i en så 

kallad projektstruktur. Information om enskilda plåtars identitet kan då matas in i 

systemet direkt mot fordonets chassinummer redan när den första bearbetande 

operationen inleds. Detta får till följd att alla detaljer måste produceras styckvis och 

därefter hållas separerade på lagerplatser som endast är tillägnad den enskilda detaljen. 

Flera detaljer kan därmed inte tillverkas samtidigt och sedan lagerläggas för att till 

exempel undvika framtida brist eftersom varje detalj som tillverkas endast kan ingå i ett 

skrov.  Detta gör tillverkningen mindre flexibel och det finns i dagsläget inte tillräckligt 

med lagerplatser för att lagerhålla alla detaljer separat. (Systemadministratör A, 

personlig kommunikation, 11 mars 2014)  

Enligt Systemadministratör B (personlig kommunikation, 28 april 2014) är ett alternativ 

till den tidigare nämnda projektstrukturen att tillverka detaljer som därefter samlas 

ihop och hanteras som en batch i SAP. Antalet enheter som ingår i en sådan batch 

bestäms av hur många detaljer av samma artikel som går att skära ur en och samma 

pansarplåt (ibid). SAP lagrar sedan informationen om de batcher som finns ute i 

produktion och när operatörerna i verkstaden avbokar sina arbeten måste batchnumret 

som hör till en bearbetad detalj stämmas av gentemot programmet, annars går det inte 

att avsluta arbetsordern. Eftersom alla detaljer inom en batch har samma ursprung kan 

batchen tilldelas ett batchnummer som går att härleda till ursprungsplåtens 

plåtidentitetsnummer (ibid). 

Eftersom endast ett fåtal av företagets tidigare kunder efterfrågat spårbarhet har 

företaget enligt Linjechef A (personlig kommunikation, 25 april 2014) inte ansett det 

befogat att använda SAP som medel för att garantera spårbarheten. Genom att använda 

SAP måste produktionen anpassas efter programmet på ett sätt som får långtgående 

konsekvenser vad gäller exempelvis lagerlayouter och planering av produktion (ibid). I 

de fall där kunder efterfrågat spårbarhet på material har dessa kunders fordon 

tillverkats styckvis och all dokumentation kring plåtars ursprung har skett manuellt 

(Produktionsledare A, personlig kommunikation, 11 april 2014). De arbetssätt och 

verktyg som då användes svarade upp mot beställarens krav men gav upphov till stora 

begränsningar av företagets ordinarie produktion (ibid). Från företagets sida anser man 

därför inte att de manuella system som tidigare använts för att skapa spårbarhet är 

lämpliga att använda i stor skala vid ordinarie produktion (ibid). 
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5. Benchmarking-analys 

Denna interna benchmark-analys har genomförts på montageavdelningen för CV90 och 

BvS10 på BAE Systems Hägglunds ABs fabrik i Örnsköldsvik. Ett stort antal av de artiklar 

som monteras in i fordonen har krav på spårbarhet från företagets olika kunder och på 

avdelningen finns arbetssätt och system för uppföljning av artiklars identiteter. Dessa 

arbetssätt och system har studerats för att möjliggöra en jämförande analys med avseende 

på spårbarhet. 

5.1 Fallstudieobjekt 

Vid montageavdelningen för CV90 och BvS10 monteras och färdigställs fordonen efter 

kundernas olika specifikationer. Montageavdelningen tar vid efter det att skroven till 

CV90 och BvS10 producerats vid avdelningen Prototyp och Skrov. Från avdelningen 

levereras sedan de färdigställda fordonen till kund. På avdelningen hanteras ett stort 

antal unika artiklar, som exempel kan nämnas att det under produkten CV90 finns 25 

000 unika underställda artiklar. Av dessa är det enligt Produktionsberedare B (personlig 

kommunikation, 21 mars 2014) cirka 200 unika artiklar som i dagsläget är belagda med 

krav på uppföljning. Benchmarkinganalysen har genomförts i syfte att studera det 

spårbarhetssystem som finns på avdelningen, hur informationsflödena utformats med 

avseende på spårbarhet och på vilket sätt materialhanteringen stöder spårbarheten. 

Eventuella för- och nackdelar med de arbetssätt som används vid avdelningen har också 

undersökts. 

5.2 Verksamhetsbeskrivning 

Enligt Logistiker B (personlig kommunikation, 7 april 2014) levereras artiklarna som 

ska monteras i fordonen till en ankomstterminal där alla leveranser mottas och 

konfirmeras. Vid leverans av artiklar som är belagda med krav på uppföljning måste 

personalen anteckna antal levererade enheter samt varje enskild enhets 

identitetsnummer och föra över detta till SAP (ibid). I SAP sparas sedan de inlevererade 

enheternas identitetsnummer och det är därför mycket viktigt att identitetsnumren 

matas in i SAP på rätt sätt vad gäller form och antal (ibid). Det är leverantörens uppgift 

att märka upp levererade enheter med rätt artikelnummer samt säkerställa att 

märkningen går att läsa (ibid). De artiklar som levereras in kan se väldigt olika ut vad 

gäller storlek och vikt vilket gör att emballaget i vilket artiklarna transporteras varierar. 

Personalen upplever att vissa emballage gör det svårt att läsa av alla artiklars 

identitetsnummer samt att emballagets utformning ibland leder till tunga lyft och fysiskt 

påfrestande arbetsmoment (ibid). Det händer även att identitetsnumren inte går att 

avläsa vilket blev fallet då ett identitetsnummer som stansats in i en plåtdetalj sedan 

målats över (ibid).  

Vilka artiklar som är belagda med uppföljningskrav bestäms av företagets 

konstruktionsavdelning som i samråd med företagets kunder specificerar dessa krav 

(Produktionsberedare B, personlig kommunikation, 21 mars 2014). Olika kunder kan 

ställa olika långtgående krav på uppföljning av artiklar vilket leder till att kraven på 

uppföljning kan skilja sig åt mellan fordon beroende på vem som är kund till fordonet. 
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När konstruktionsavdelningen belagt en artikel med krav om uppföljning framgår detta i 

det underlag som konstruktionsavdelningen förser produktionsberedningen med (ibid). 

Denna information lagras i en databas kallad PDA. På avdelningen för 

produktionsberedning läser man sedan in informationen om de olika artiklarna från 

PDA och upprättar därefter arbetsanvisningar för hur de olika fordonen ska monteras 

(ibid). De olika arbetsanvisningarna med tillhörande arbetsorder läses sedan in i SAP 

(ibid).  

För att hålla reda på vilka fordon som artiklar med krav på uppföljning monteras i, och 

därmed säkerställa spårbarheten, upprättas enligt Produktionsberedare B (personlig 

kommunikation, 21 mars 2014) en så kallad Functional Location Structure (FLS). En FLS 

är en lista där samtliga ingående artiklar med krav på uppföljning finns listade enligt en 

trädstruktur där den högsta nivån är det enskilda fordonets unika chassinummer (ibid). 

En FLS upprättas för vart och ett av fordonen som monteras på fabriken. En 

pappersutgåva skrivs ut och följer sedan med fordonet genom montagelinan. I 

montörernas arbetsbeskrivningar finns det angivet vilka artiklar som är belagda med 

uppföljningskrav (ibid). När en sådan artikel ska monteras hämtar montören artikeln på 

dess lagerplats och läser av artikelns unika identitetsnummer. Detta identitetsnummer 

antecknas enligt Vagnsplanerare B (personlig kommunikation, 7 april 2014) sedan i 

pappersversionen av fordonets FLS. Identitetsnumret behövs även för att montören ska 

kunna avrapportera sitt arbete i SAP, utan detta nummer kan montörens arbetsorder 

inte avslutas. När fordonet är färdigmonterat tar produktionsberedningen tillbaka 

pappersutgåvan av fordonets FLS och för manuellt över identitetsnumren i en databas 

där de sparas (ibid). För att personalen på produktionsberedningen ska kunna avsluta 

en vagnsorder i SAP måste samtliga spårbara enheters identitetsnummer vara korrekt 

ifyllda, saknas ett eller flera identitetsnummer kan produktionsordern inte avslutas i 

SAP (ibid). På grund av detta är det viktigt att personalen vid ankomstterminalen bokför 

identitetsnumren i SAP på rätt sätt. Dokumentationen av vilka identiteter som ingår i 

varje fordon förmedlas sedan av företagets kvalitetsavdelning till fordonets kund (ibid).  

På montageavdelningen lagerhålls artiklar i en decentraliserad lagerstruktur. De olika 

artiklarna förvaras på lagerplatser i så nära anslutning som möjligt till den station där 

artikeln i fråga ska monteras. Enligt Produktionstekniker B (personlig kommunikation, 7 

april 2014) hanteras påfyllnad av lager av en truckförare som ensam har ansvaret för att 

transportera rätt material till rätt plats vilket underlättar arbetsgången vid avdelningen. 

Lagrens saldon uppdateras två gånger per dag (ibid). Det decentraliserade lagret är 

utformat så att det på de olika lagerplatserna kan lagras en enskild artikel per lagerplats 

eller flera olika artiklar per lagerplats beroende på artiklarnas storlek. I de fall där flera 

artiklar lagras på samma lagerplats hålls de åtskilda med hjälp av olika fack, skärmar 

och lådor.  

5.3 Analys av arbetssätt och informationsflöden 

Företagets produktionsberedare upplever enligt Produktionsberedare B (personlig 

kommunikation, 21 mars 2014) att systemet med en FLS-struktur kan vara omständligt 
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att hantera då det bland annat är krångligt att upprätta FLS-strukturen. Eftersom en 

FLS-struktur måste upprättas varje gång en ny variant av ett fordon sätts i produktion 

spenderas mycket arbete på detta då produkterna som tillverkas är mycket 

diversifierade. Detta arbete sker parallellt med det ordinarie 

produktionsberedningsarbetet i SAP, de artiklar som är belagda med uppföljningskrav 

bereds därmed två gånger. Strukturen för benämning av artiklar i FLS gör det dessutom 

svårt att i efterhand göra ändringar bland de olika artiklarna. Att lägga till nya artiklar 

eller ändra ordning i listans trädstruktur innebär mycket merarbete, något som ofta är 

fallet eftersom ändringar i kravspecifikationen som upprättas av 

konstruktionsavdelningen är vanliga. 

Enligt Vagnsplanerare B (personlig kommunikation, 7 april 2014) tar det mellan tre och 

fyra timmar för en erfaren vagnsplanerare att för hand föra över de nedtecknade 

identitetsnumren från pappersversionen av FLS-dokumentet till SAP. Denna procedur 

måste dessutom genomföras för alla enskilda fordon innan de kan levereras till kund. 

Detta bidrar enligt vagnsplaneraren till mycket administrativt arbete som ofta försvåras 

av att exempelvis montörerna antecknat identitetsnumren på fel sätt eller att 

identitetsnumren som antecknats inte stämmer överens med de nummer som 

personalen vid ankomstterminalen fört in i SAP vid inleverans. Vagnsplaneraren måste 

då ägna tid åt att söka upp rätt identitetsnummer och knyta dessa till rätt fordon innan 

fordonet kan avrapporteras som färdigställt (ibid). Att använda en FLS för att spåra 

detaljers ursprung bidrar därmed till merarbete vid beredning och avrapportering av 

produktionen samtidigt som systemet är störningskänsligt. Störningskänsligheten 

påverkar de informationsflöden som behövs för att säkerställa spårbarheten negativt 

eftersom dessa flöden ska utformas som länkar i en obruten kedja. 

Enligt Produktionstekniker B (personlig kommunikation, 7 april 2014) förekommer det 

att montörer i efterhand måste söka reda på olika detaljers identitetsnummer efter det 

att detaljen monterats in i ett fordon. Detta leder till merarbete och i förlängningen 

ökade kostnader (ibid). 
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6. Fallstudiens analys och resultat 

I detta kapitel jämförs verksamheten på fallföretaget med studiens referensram vilket görs 

med avseende på studiens nyckelbegrepp vilka är spårbarhet, materialhantering och 

informationsflöden. Resultaten från nulägesbeskrivningen analyseras och denna analys 

ligger till grund för det kommande lösningsförslaget. 

Enligt Linjechef A (personlig kommunikation, 5 februari 2014) efterfrågar företagets 

kunder i allt större utsträckning spårbarhet på de färdigställda fordonens ingående 

material, ett av de ingående kraven i ISO 3834. I enlighet med Kihlander (2006) bestäms 

omfattningen av spårbarhet samt vilka artiklar som ska beläggas med krav om 

spårbarhet i samråd med företagets kunder. Företagets konstruktionsavdelning, som 

specificerar vilka artiklar som ska beläggas med uppföljning, bedömer enligt 

Produktionstekniker A (personlig kommunikation, 10 mars 2014) att endast de 

plåtdetaljer som ingår i fordonens yttre skydd kommer att beläggas med krav på 

spårbarhet. I fordonens yttre skydd sitter endast pansarplåtar. Enligt Kihlander (2006) 

innebär spårbarhet på material enligt ISO 3834 i detta fall att de materialcertifikat som 

levereras med varje enskild pansarplåt ska gå att härleda genom produktionen till de 

färdigställda fordonen. Detta innebär i fallföretagets fall att informationen som talar om 

från vilken pansarplåt en enskild detalj skurits ur måste följa med detaljen genom 

produktionen vid Prototyp och Skrov för att slutligen kunna förmedlas till kunden av 

fordonet i vilken detaljen sitter monterad.  

6.1 Nuvarande förutsättningar för spårbarhet 

Den definition av spårbarhet som används i denna studie är densamma som Kvarnström 

(2010) använder och lyder: 

”Spårbarhet är förmågan att följa, spåra och förutsäga positionen för ett parti, dess 

delkomponenter och råmaterial genom försörjningskedjan.” 

Enligt denna definition uppfyller den ordinarie tillverkningen vid Prototyp och Skrov 

inte kriterierna för spårbarhet. Vid tidigare tillverkning av skrov med ingående 

komponenter som varit belagda med uppföljningskrav har tillverkningen av dessa skrov 

skett delvis separat från den ordinarie tillverkningen. Därmed kan produktionen vid 

Prototyp och Skrov enligt definitionen inte sägas uppfylla spårbarhet på samtliga 

tillverkade skrov. Förmågan att följa, spåra och förutsäga positionen för ett parti eller 

dess ingående delkomponenter är inte tillgänglig med de nuvarande operationerna och 

arbetssätten inom avdelningen. De inlevererade pansarplåtarnas plåtidentitetsnummer 

med tillhörande materialcertifikat är kända då de levereras till fabriken i Örnsköldsvik. 

På varje pansarplåt finns plåtidentitetsnumret graverat och det tillhörande 

materialcertifikatet skickas till företaget elektroniskt varpå det sparas i en databas i 

samband med leverans. När sedan detaljer skärs ut ur pansarplåtarna försvinner 

informationen om detaljens ursprung eftersom det i dagsläget inte existerar något 

system för att föra denna information vidare. Det är därmed inte möjligt att upprätthålla 
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kopplingen mellan delkomponenter och/eller råmaterial till färdig produkt vilket 

Kvarnström (2010) betonar i sin definition av spårbarhet. 

Företagets material- och produktionsstyrning påverkar förutsättningarna för spårbarhet 

i det nuvarande produktionssystemet. Till grund för produktionsplaneringen ligger 

enligt Produktionstekniker A (personlig kommunikation, 10 mars 2014) en chassiplan. I 

denna övergripande plan framgår när de olika skroven ska vara färdigställda för 

leverans till montageavdelningen (ibid). Produktionsplanerarna vid Prototyp och Skrov 

bryter sedan ner chassiplanen till tillverkningsplaner för de enskilda skroven enligt 

Produktionsplanerare A (personlig kommunikation, 13 mars 2014). 

Tillverkningsplanerna omvandlas sedan till arbetsordrar som fördelas ut mot 

verkstaden (ibid). Detta ligger i linje med Jonsson och Mattsson (2011) som menar att 

orderplanering är den planeringsnivå som svarar för materialförsörjningen inom 

företaget vilket innebär att råvaror, köpkomponenter, detaljer och halvfabrikat 

anskaffas eller tillverkas i sådana kvantiteter och vid sådana tidpunkter att de 

övergripande produktionsplanerna kan uppfyllas. Enligt Produktionsplanerare A 

(personlig kommunikation, 13 mars 2014) försöker produktionsplanerarna att fördela 

ut arbetsordrar så att beläggningen i verkstaden blir så jämn som möjligt samtidigt som 

skrovens leveranstider uppfylls enligt chassiplanen. Detta leder till att 

produktionsplanerarna beordrar tillverkning av olika antal detaljer per arbetsorder 

beroende på befintliga lagernivåer och framtida behov vilket sker i syfte att utnyttja 

bearbetningsmaskinerna i verkstaden optimalt samt underlätta produktionen (ibid). 

Vanligtvis tillverkas detaljer i batcher om två till fyra detaljer per batch (ibid). Eftersom 

de detaljer som skärs ut ur de inlevererade pansarplåtarna enligt Maskinoperatör A 

(personlig kommunikation, 11 mars 2014) sällan tar en hel pansarplåt i anspråk skärs 

flera olika artiklar ur samma pansarplåt. Samtidigt kan detaljer med samma 

artikelnummer skäras ur flera olika pansarplåtar trots att detaljerna ingår i samma 

arbetsorder. Detta resulterar i att det ute på verkstadens olika lagerplatser kan finnas 

ett flertal detaljer av samma artikel men som alla har skurits ur olika pansarplåtar. 

Därmed kan informationen om varje detaljs ursprung vara unik. Samtidigt förekommer 

det enligt Maskinoperatör A (personlig kommunikation, 11 mars 2014) att samtliga 

detaljer i en batch skurits ur samma pansarplåt varpå detaljerna följaktligen har samma 

ursprung. Detta är ytterligare en försvårande omständighet när det kommer till att föra 

informationen om detaljers ursprung från de ingående pansarplåtarna vidare till det 

färdigställda skrovet. Genom att utforma skärmaskinernas skärprogram med målet att 

få ut samtliga orderlagda detaljer av en bestämd artikel ur samma plåt reduceras 

problematiken med att detaljer av samma artikel har olika ursprung.  

6.1.1 Behov av spårbarhet 

Jansen-Vullers et al. (2003) beskriver framlänges spårbarhet som förmågan att upptäcka 

kommande relationer mellan artiklar eller partier och baklänges spårbarhet som 

förmågan att upptäcka varifrån en artikel eller ett parti kommer. Eftersom fallföretaget i 

nuläget endast är intresserat av att förmedla informationen om detaljers ursprung 

vidare upp i förädlingskedjan, det vill säga från det att pansarplåtar levereras till fabrik 
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till dess att de färdigmonterade fordonen levereras till kund, kan baklänges spårbarhet 

anses vara tillräckligt. Det finns i nuläget inget behov av att på förhand bestämma i vilket 

fordon som detaljer från en given pansarplåt ska monteras, en egenskap som är möjlig 

med framlänges spårbarhet men inte med baklänges spårbarhet. Jansen-Vullers et al. 

(2003) menar vidare att baklänges spårbarhet är nödvändigt för att identifiera en 

artikels eller ett partis historia. Just denna egenskap efterfrågas enligt Linjechef A 

(personlig kommunikation, 5 februari 2014) i allt större utsträckning av företagets 

kunder.  

Vikten av spårbarhet har studerats av Töyrylä (1999) som identifierat fem faktorer som 

påverkar nivån av spårbarhet. Samtliga fem faktorer finns redovisade i kapitel 3.5.1 

Behov av spårbarhet men de faktorer som främst påverkar fallföretagets produkter är 

faktor 4 Ersättningskostnad och faktor 5 Extern miljö. Faktor 4 Ersättningskostnad 

berör enligt Töyrylä (1999) kostnaden för att ersätta en artikel i form av tid, pengar och 

goodwill. Faktor 5 berör enligt samma författare kundernas intressen och de juridiska 

ramverken som omgärdar en artikel. Eftersom de detaljer som ska beläggas med 

spårbarhet enligt Produktionstekniker A (personlig kommunikation, 10 mars 2014) 

ingår i fordonens yttre skydd, och därför är mycket viktiga för fordonens funktion, är det 

viktigt att kunna härleda varifrån dessa detaljer kommer. Ersättningskostnaden enligt 

den fjärde faktorn kan därför anses vara hög eftersom fordonens skydd är en viktig del 

av fordonen och deras funktion. Kan företaget inte visa på spårbarhet för dessa detaljer, 

eller om en detalj som tillverkats av fel sorts plåt monteras i ett skrov, kostar detta i 

form av både pengar och goodwill. Den femte faktorn pekar också på att nivån av 

spårbarhet bör vara hög eftersom kunder har ett allt större intresse i att kunna spåra 

enskilda detaljers ursprung. 

Sammantaget talar Jansen-Vullers et al. och Töyryläs teorier för att nivån på 

spårbarheten vad gäller detaljer skurna ur pansarplåt bör vara hög vilket stämmer 

överens med de krav som finns vad gäller spårbarhet för ISO 3834. 

6.1.2 Spårbarhetssystem 

Kvarnström (2010) menar att efter det att en organisation bestämt nivån för spårbarhet 

på en produkt måste organisationen upprätta förutsättningar inom sitt 

produktionssystem som möjliggör denna spårbarhet. Moe (1998) och Furness och 

Osman (2003) menar att det behövs ett spårbarhetssystem för att hantera spårbarhet. 

Moe och Osman (2003, p. 476) definierar ett spårbarhetssystem enligt följande: 

”Ett spårbarhetssystem behövs för att tillhandahålla entydiga, oavbrutna medel för att 

fysiskt spåra och följa en artikel och/eller dess beståndsdelar, genom och mellan de 

sammanlänkade noderna i en försörjningskedja. En nod kännetecknas som en punkt i 

kedjan i vilken artikeln på ett eller annat sätt hanteras eller bearbetas.” 

Det som författarna benämner ”försörjningskedja” kan i företagets fall begränsas till den 

del av verksamheten som utgörs av avdelningen Prototyp och Skrov eftersom det är 
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inom ramarna för denna avdelning som plåtdetaljer belagda med spårbarhetskrav 

hanteras. Det spårbarhetssystem som ska utformas tar därmed sin början då 

pansarplåtar med tillhörande materialcertifikat levereras till Prototyp och Skrov och 

slutar då de färdigställda skroven levereras till montageavdelningen. Noderna i kedjan 

utgörs av de olika stationerna för bearbetning samt lagerplatserna som finns i 

verkstaden med tillhörande utomhuslager.  

Golan et al. (2004) menar att ett spårbarhetssystem kan utformas utifrån tre 

karaktärsdrag. Det första karaktärsdraget, systemets bredd, anger hur mycket 

information som systemet samlar in (ibid). Informationen av intresse för företaget är 

enligt Linjechef A (personlig kommunikation, 5 februari 2014) ur vilken pansarplåt som 

en enskild detalj är skuren. Med denna information kan sedan företaget sammanlänka 

enskilda detaljer med de materialcertifikat som levereras med pansarplåtarna och 

därmed uppfylla kraven på spårbarhet enligt ISO 3834. Det andra karaktärsdraget är 

enligt Golan et al. (2004) systemets djup, det vill säga hur långt upp respektive ned i 

försörjningskedjan som systemet spårar ett parti eller en detalj. Systemets djup är här 

detsamma som den del av företaget som hanterar plåtdetaljer med uppföljningskrav, 

alltså avdelningen Prototyp och Skrov. På samma sätt som i föregående stycke definieras 

systemet från det att pansarplåtar anländer till Prototyp och Skrov till dess att färdiga 

skrov levereras till montageavdelningen. Det tredje karaktärsdraget är systemets 

precision vilket bestämmer hur exakt systemet kan spåra och följa ett parti med 

avseende på dess position och karaktärsdrag (ibid). För att svara upp mot kraven för ISO 

3834 behöver systemet enligt Produktionstekniker A (personlig kommunikation, 10 

mars 2014) inte spåra eller förutspå detaljers nuvarande eller kommande position. 

Däremot måste informationen om varje enskild detaljs ursprung kunna härledas (ibid). 

Detta talar för att systemets precision på individnivå bör vara hög. 

I Figur 5 Interna punkter för registrering och tilldelning av identitet, Senneset (2007) 

visar författaren på typiska punkter för registrering och tilldelning av identitet. För det 

rent fysiska materialflödet vid produktionen vid Prototyp och Skrov utgörs dessa 

punkter av alla de bearbetningsstationer och lagerplatser som finns i verkstaden. Den 

första punkt där en pansarplåts identitet måste registreras är vid inleverans av nya 

pansarplåtar. Detta sker enligt Inköpare A (personlig kommunikation, 10 mars 2014) 

eftersom ingen pansarplåt tas in i produktion innan det säkerställts att de pansarplåtar, 

med unika plåtidentitetsnummer ingraverade, som levererats stämmer överens med de 

erhållna materialcertifikaten. När sedan pansarplåtarna plockas ur lagret för att 

bearbetas i någon av skärmaskinerna är det också möjligt att registrera pansarplåtens 

identitet. Efter skärmaskinerna, när nya detaljer skurits ur pansarplåtarna, är det i 

nuläget inte möjligt att tilldela dessa skurna detaljer nya identitetsnummer eller att 

märka dem med ursprung. För att säkerställa spårbarheten i ett framtida system måste 

alla nya detaljer som skapas märkas med ursprung eller förvaras på lastbärare på vilken 

information om detaljernas ursprung framgår. Vid varje station där detaljer monteras 

samman till delsammanställningar måste dessa nya delsammanställningar tilldelas en 

egen identitet. Först då är det möjligt att avläsa och registrera samtliga detaljers 
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identiteter från det att detaljer lämnar skärmaskinerna till dess att de monteras in i 

skroven. 

6.2 Materialhantering och lagerhantering 

Enligt Jonsson och Mattson (2011)  avser materialhantering hantering och förflyttning 

av material internt i en anläggning. Hur system för materialhantering bör utformas 

menar författarna beror bland annat på antalet ställen där gods hämtas respektive 

lämnas, hur frekventa flödena är, hur långa sträckor gods ska flyttas samt vilken typ av 

gods som ska hanteras av systemet. Inom avdelningen Prototyp och Skrov sker 

förflyttningen av material enligt Logistiker A (personlig kommunikation, 11 mars 2014) 

nästan uteslutande av truckförare som transporterar ut material ut ur lager till, samt 

mellan, de olika bearbetningsstationerna. De olika lagerplatserna är placerade ute i 

verkstaden så att avståndet mellan en artikels lagerplats och bearbetningsstationen där 

artikeln kommer att användas blir kortast möjligt (ibid).  

The Material Handling Institute har utarbetat tio principer som bör styra vid 

utformningen av materialhanteringssystem. Tompkins (2010) menar att dessa principer 

är användbara vid praktisk tillämpning eftersom det sällan existerar matematiska 

modeller som kan erbjuda lösningar på problem där hänsyn tagits till samtliga av 

materialhanteringens aspekter. Detta är fallet även på fallföretaget eftersom de 

produkter som tillverkas i hög grad är kundanpassade vilket leder till stora variationer i 

produktionen vilka är svåra att beakta i matematiska modeller. Författaren menar 

vidare att dessa principer utgör koncisa formuleringar av de grundläggande dragen vid 

utformning av materialhanteringssystem. Dessa principer ska dock inte tolkas som 

ersättning för det som författaren kallar gott omdöme eller erfarenhet. Samtliga tio 

principer för materialhantering enligt MHI finns att läsa i kapitel 3.3.1 

Materialhanteringens tio principer, de principer som lyfts i detta kapitel analyseras 

utifrån nyckelbegreppen spårbarhet och informationsflöden. 

Standardiseringsprincipen – Metoder för materialhantering, utrustning, kontroller och 

mjukvara ska standardiseras inom ramarna för uppfyllandet av organisationens 

prestandamått och utan att åsidosätta nödvändig flexibilitet eller modularitet (MHI). 

Standardisering ska inte heller begränsa den förväntade kapaciteten till följd av framtida 

kravförändringar (ibid). Standardisering, flexibilitet och modularitet får vidare inte vara 

inkompatibla med varandra (ibid). Materialhanteringen vid Prototyp och Skrov är 

standardiserad på så vis att material endast flyttas mellan bearbetningsstationer av 

truckförare. Detta reducerar enligt Logistiker A (personlig kommunikation, 11 mars 

2014) risken för att material levereras till fel bearbetningsstation eller på annat sätt 

tappas bort i verkstaden. Ett framtida system för spårbarhet bör också i möjligaste mån 

vara standardiserat för att fungera. Genom att standardisera arbetssätt och metoder 

minskar risken för alla inblandade att göra fel till följd av oklara arbetsrutiner. Genom 

att standardisera arbetssätt blir det även möjligt att dra nytta av tidigare erhållna 

lärdomar och förbättringsförslag.  
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Arbetsprincipen – Arbete med materialhantering bör minimeras utan att påverka 

produktiviteten i tillverkningssystemet eller operationers servicenivåer negativt. MHI 

definierar i detta fall arbete som materialhanteringsflöde (volym, vikt eller styck per 

tidsenhet) multiplicerat med förflyttad sträcka. Denna princip ligger i linje med de övriga 

aspekter som ett kommande spårbarhetssystem måste ta hänsyn till. Genom att 

minimera arbetet med materialhanteringen minskar även de, i föregående kapitel 

diskuterade, noder där material bearbetas eller lagras. Kan antalet noder i 

försörjningskedjan reduceras underlättar detta informationsflödet från pansarplåt till 

leveransklar produkt. Samtidigt som materialhanteringen och antalet noder reduceras 

minskar även potentiella felkällor. 

Ergonomiprincipen – Mänskliga förmågor och begränsningar ska beaktas och 

respekteras vid utformandet av materialhanteringsprocesser för att säkerställa säkra 

och effektiva operationer (MHI). Utrustning bör väljas som eliminerar repetitivt och 

påfrestande manuellt arbete samt interagerar med användare på ett effektivt sätt (ibid). 

Platser där material hanteras och utrustning för materialhantering ska utformas på ett 

för användare säkert sätt. Den ergonomiska principen omfattar fysisk såväl som psykisk 

hälsa (ibid). En möjlig lösning för att åstadkomma spårbarhet är att manuellt märka alla 

skurna detaljer med en krita. Enligt Logistiker A (personlig kommunikation, 11 mars 

2014) förekommer det idag att detaljer i viss utsträckning märks manuellt med 

artikelnummer vilket innebär ett merarbete för maskinoperatörerna vid 

skärmaskinerna eftersom ett stort antal detaljer skärs till varje dag. Att med krita märka 

samtliga skurna detaljer med tillhörande plåtidentitetsnummer skulle innebära en 

orimligt stor arbetsbörda för maskinoperatörerna och utgöra en potentiell felkälla. 

Genom att i möjligaste mån automatisera märkningsprocessen minskar den mänskliga 

hanteringen och därmed risken att en operatör märker en detalj på ett felaktigt sätt.  

Enhetslastprincipen – Enhetslaster ska enligt MHI utformas och konfigureras så att dessa 

uppfyller kraven från samtliga steg i försörjningskedjan. MHI definierar enhetslaster 

som en last som kan lagras eller flyttas som en enhet per tillfälle oavsett antalet 

individuella artiklar som tillsammans utgör lasten. MHI menar att mindre arbete 

behöver utföras då artiklar samlas till en enhetslast och sedan transporteras än då 

samma antal artiklar transporteras var för sig. Genom att samla ihop detaljer till 

enhetslaster och flytta dessa samtidigt inom verkstaden ökar risken för att 

informationen om varifrån en enskild detalj härstammar försvinner eftersom ju fler 

detaljer av olika ursprung som buntas samman, desto fler möjliga kombinationer 

uppstår. I ett spårbarhetssystem där detaljer inte märkts individuellt är förflyttning av 

material som enhetslaster därmed inte möjligt. I ett sådant system måste vikten av 

spårbarhet vägas mot vad som är rationellt enligt enhetslastprincipen och andra 

aspekter på effektivitet vid produktion.  

Rumsutnyttjandeprincipen – All tillgänglig yta ska enligt MHI användas på ett effektivt 

och ändamålsenligt sätt. Vid arbetsplatser bör stökiga och oorganiserade ytor samt 

blockeringar av transportleder och korridorer elimineras (ibid). Vid lagringsytor ska 
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maximerande av lagringsdensitet vägas mot behovet av enkel åtkomst och selektivitet 

av artiklar(MHI). Eftersom antalet lagerplatser vid Prototyp och Skrov är begränsade 

och verksamheten redan idag enligt Produktionstekniker A (personlig kommunikation, 

10 mars 2014) är trångbodd måste ett spårbarhetssystem ta hänsyn till det begränsade 

lagringsutrymmet. Att förvara varje enskild detalj enskilt för att bevara detaljens 

spårbarhet är därmed inte möjligt eftersom antalet lagerplatser inte räcker till. Eftersom 

produktionsplanerarna lägger order på två till fyra detaljer per arbetsorder innebär 

detta att det skulle behövas lika många lagerplatser i verkstaden som det finns unika 

artiklar multiplicerat med antal vagnar i produktion. Lagerutrymmena i verkstaden 

måste därmed användas på ett mer effektivt sätt eftersom antalet lagerplatser bara i 

begränsad omfattning går att utöka i nuläget. 

Systemprincipen – Aktiviteter för förflyttning och förvaring av material ska enligt MHI 

vara fullt integrerade i ett koordinerat operationellt system som omfattar mottagande, 

inspektion, förvaring, produktion, montering, förpackning, ordersammanställning, 

transport och returhantering av material. MHI definierar ett system som en uppsättning 

av interagerande och/eller av varandra oberoende enheter som tillsammans skapar en 

helhet. Systemintegrationen ska omfatta hela försörjningskedjan inklusive 

returlogistiken (ibid). Den ska omfatta leverantörer, tillverkare, distributörer och 

kunder (ibid). Informationsflöden och materialflöden bör integreras och behandlas som 

samverkande aktiviteter (ibid). För att inte störa eller begränsa produktionen måste ett 

kommande spårbarhetssystem vara integrerat i det system för materialhantering som 

idag används vid Prototyp och Skrov. Eventuella förändringar i det nuvarande 

materialhanteringssystemet i syfte att skapa förutsättningar för införande av 

spårbarhet, som i viss utsträckning stör materialhanteringen, kan dock accepteras 

eftersom krav på spårbarhet kommer från företagets kunder. Den kommande lösningen 

för spårbarhet begränsas dock i detta fall till verksamheten vid Prototyp och Skrov och 

omfattar därmed inte hela försörjningskedjan för produkterna CV90 och BvS10 som 

MHI förespråkar.  

Automationsprincipen – Materialhanteringsoperationer bör enligt MHI mekaniseras 

och/eller automatiseras där det är möjligt att förbättra den operationella effektiviteten, 

öka tillgängligheten i en process eller där förutsägbarheten för en operation kan 

förbättras. Redan existerande processer och metoder bör förenklas och/eller 

konstrueras om innan mekaniserade eller automatiserade system installeras (ibid). De 

materialhanteringsoperationer som förekommer på Prototyp och Skrov är i stor 

utsträckning redan mekaniserade eftersom de olika plåtar som bygger upp 

fordonsskroven är tunga och skrymmande. Det mesta av transportarbetet som berör 

enskilda plåtdetaljer sker med gaffeltruck och när stora obearbetade plåtar eller tunga 

delsammanställningar ska förflyttas används takhängda traverser. 

Miljöprincipen – Miljöpåverkan och energiförbrukning ska enligt MHI utgöra kriterier 

vid utformningen av materialhanteringssystem. Containrar, lastpallar och andra 

lastbärare som används för att transportera och skydda enhetslaster ska utformas på ett 
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sätt som gör dem återanvändningsbara i den utsträckning detta är möjligt (ibid). 

Lastbärarna i verkstaden består till största del av europapallar och rullande 

materialstativ. Dessa återanvänds ständigt vilket ligger i linje med vad miljöprincipen 

förespråkar. Ett spårbarhetssystem där information om detaljers ursprung helt eller 

delvis förmedlas med hjälp av lastbärare är också kompatibelt med denna princip. 

6.3 Informationsflöden vid produktion 

Mattsson (1999) beskriver allmänt begreppet ”flöde” som en förflyttning eller transport 

av fysiskt material eller immateriell egenhet, exempelvis information. Dessa flöden har 

enligt författaren olika hastigheter och är intermittenta vilket leder till ansamlingar, det 

vill säga lager. Det informationsflöde som detta arbete syftar till att upprätta är flödet av 

information om plåtdetaljers ursprung genom förädlingskedjan inom Prototyp och 

Skrov. Det obrutna flödet av denna information säkerställer kravet på spårbarhet enligt 

ISO 3834, vilket uppfylls då de i fordonen ingående pansarplåtarnas materialcertifikat 

går att spåra. Singh (1996) menar att kunder allt mer upplever tillgång på information 

som värdehöjande och ser tillgång på information som en del av organisationers 

kundservice. Författaren menar vidare att dålig förvaltning av information riskerar att 

leda till missnöjda kunder. Enligt Linjechef A (personlig kommunikation, 5 februari 

2014) är informationen om vilket material som ingår i de färdigställda fordonen ett 

uttalat krav från en av företagets potentiella kunder. Därmed kan ökad tillgång på 

information i detta fall ses som en förbättring av fallföretagets kundservice. Tillgången 

på denna information kan även sägas vara värdehöjande eftersom kunden i fråga endast 

vänder sin förfrågan till företag med förmågan att spåra det i fordonen ingående 

materialet. Bristande förvaltning av denna information leder därmed till missnöjda 

kunder. 

6.3.1 Affärsledningssystemet SAP 

Syftet med informationslogistik är enligt Jagersma (2011) att optimera det totala värdet 

och kostnaderna vid generering, överföring, hantering, lagring och kontrollering av 

information genom en organisations hela värdekedja. Vidare menar författaren att för 

att åstadkomma effektiva informationsflöden krävs ofta förändringar inom den egna 

organisationen och i de sätt på vilka man arbetar; informations- och kontrollsystem 

måste anpassas eller introduceras och ansvarsområden måste i vissa fall omfördelas 

inom organisationen. Genom att implementera en lösning för spårbarhet i de redan 

existerande informationsflödena minimeras kostnaderna för hantering, överföring och 

lagring av information vilket enligt Jagersma (2011) är några av informationslogistikens 

syften. De produktionsrelaterade informationsflödena vid Prototyp och Skrov 

administreras i huvudsak genom affärsledningssystemet SAP. Genom detta system styrs 

den dagliga verksamheten och samtliga avdelningar och funktioner arbetar i systemet. 

Genom att i databasen PDA belägga artiklar som ska spåras med attributet spårbarhet 

vid konstruktion kan sedan SAP enligt Produktionstekniker A (personlig 

kommunikation, 16 april 2014) registrera och lagerhålla spårbarhetsattributet genom 

alla efterföljande produktionssteg.  
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Genom att samla skurna plåtdetaljer som härstammar från samma pansarplåt i separata 

batcher som sedan administreras genom SAP blir det högsta antalet detaljer i varje 

batch direkt beroende av hur många detaljer som kan skäras ur en och samma 

pansarplåt. Enligt Produktionsplanerare A (personlig kommunikation, 13 mars 2014) 

består en vanlig arbetsorder av två till fyra detaljer men det förekommer för vissa 

artiklar stor variation vad gäller antal beordrade detaljer. Genom att samordna 

planeringen av tillverkningsordrar med utformningen av det skärprogram som skickas 

till skärmaskinerna kan antalet artiklar per batch maximeras. Att hålla nere antalet 

batcher är fördelaktigt på många sätt eftersom SAP enligt Systemadministratör B 

(personlig kommunikation, 28 april 2014) binder en batch till en enskild lagerplats. 

Detta innebär att varje ny batch som skapas adderas till de redan befintliga varpå det för 

varje enskild artikel måste finnas lika många lagerplatser som det finns aktiva batcher 

av artikeln i produktion. SAP kan alltså inte skilja på två olika batcher om dessa 

lagerhålls på samma lagerplats. De olika batchernas integritet är därför av avgörande 

vikt vid förvaring. Genom att låta SAP administrera informationen om detaljers 

ursprung implementeras detta nya informationsflöde i de redan befintliga flödena. 

Utöver SAP hanteras information till viss del manuellt i samband med 

kvalitetskontrollen där de olika delsammanställningarna kopplas till ett chassinummer 

innan delarna svetsas samman till ett skrov (Produktionstekniker A, personlig 

kommunikation, 16 april 2014).  

6.3.2 Arbetsordrar som del av informationsflödet 

Sandkuhl, Smirnov och Shilov (2012) menar att informationslogistiska processer 

transformerar en given insats till någon form av utdata. Insatsen är enligt författarna 

någon form av fragmenterad information eller kunskapsbeskrivning från en så kallad 

informationsleverantör. I fallet med produktionen vid Prototyp och Skrov inleds den 

informationslogistiska processen med avseende på spårbarhet vid företagets 

konstruktionsavdelning som utgör informationsleverantör. Här beläggs de artiklar som 

kunden vill kunna spåra med spårbarhetsattribut. Artikelns spårbarhetsattribut läses in 

i SAP och följer sedan artikeln genom hela produktionen till färdig produkt. Från SAP 

administreras sedan arbetsordrar och det är dessa arbetsordrar som enligt 

Produktionsplanerare A (personlig kommunikation, 13 mars 2014) förmedlar 

huvuddelen av informationen mellan produktionsberedningen och verkstaden. Genom 

att låta SAP administrera ett spårbarhetssystem kan information om vilka detaljer som 

ska spåras och hur dessa detaljer ska hanteras knytas till de utlagda arbetsorderna. I den 

kortsats som följer med varje arbetsorder följer arbetsinstruktioner och dessa 

arbetsinstruktioner skulle kunna kompletteras med information om hur spårbara 

detaljer ska bearbetas och lagerhållas. 

När en arbetsorder har färdigställts i verkstaden avrapporteras arbetsordern i SAP av en 

operatör. Att avrapportera ordrar i SAP kan enligt Maskinoperatör A (personlig 

kommunikation, 11 mars 2014) upplevas som omständligt och tar tid för operatören att 

genomföra. Därför ser verkstadspersonalen helst att antalet arbetsordrar hålls nere. Ur 
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detta perspektiv ökar arbetsbelastningen om spårbarheten administreras genom SAP 

med tillhörande batcher eftersom varje ny batch ger upphov till en ny arbetsorder. I 

dagsläget kan flera detaljer av samma artikel skäras ur olika pansarplåtar inom samma 

arbetsorder. Detta är inte möjligt om detaljerna inom en batch ska vara av samma 

ursprung. Därmed ökar också antalet arbetsordrar. 

6.3.3 Informationsflödet vid montageavdelningen 

Vid montageavdelningen, som utgör studiens benchmarkingobjekt, förmedlas 

information om artiklars identitet enligt Produktionsberedare B (personlig 

kommunikation, 21 mars 2014) med en så kallad Functional Location Structure (FLS). 

En FLS är en lista där samtliga ingående artiklar med krav på uppföljning finns listade 

enligt en trädstruktur där den högsta nivån är det enskilda fordonets unika 

chassinummer och en pappersversion av nämnda trädstruktur följer med fordonen 

genom montageavdelningen (ibid). Montörerna vid avdelningen antecknar sedan 

manuellt de olika artiklarnas identitetsnummer i pappersversionen av fordonets FLS 

och då fordonet är färdigställt stämmer en vagnsplanerare av de nedtecknade 

identitetsnumren innan fordonet kan levereras till kund. Genom att identitetsnumren 

antecknas för hand på papper och informationen därmed hanteras manuellt uppstår i 

vissa fall avbrott i informationsflödet. Eftersom montörerna enligt Vagnsplanerare B 

(personlig kommunikation, 7 april 2014) ibland antecknat identitetsnumren på fel sätt 

tyder detta på brister i informationshanteringen. När detta sker måste vagnsplaneraren 

då ägna tid åt att söka upp rätt identitetsnummer och knyta dessa till rätt fordon innan 

fordonet kan avrapporteras som färdigställt (ibid). Detta leder till merarbete som bör 

undvikas och visar på risken med att basera informationsflödena på manuella 

hanteringssystem. Ett framtida spårbarhetssystem vid Prototyp och Skrov bör därför i 

möjligaste mån automatisera och digitalisera flödet av information. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och de forskningsfrågor som tidigare 

upprättats besvaras. Därefter ges fallföretaget rekommendationer för hur det bör utforma 

sin materialhantering för att säkerställa spårbarhet på material. Slutligen ges förslag på 

fortsatta studier i ämnet. 

Syftet med denna studie är att utreda hur ett tillverkande företag inom försvarsindustrin 

bör utforma sin materialhantering för att säkerställa spårbarhet på material. För att 

strukturera arbetet med studien och konkretisera syftet formulerades tre 

forskningsfrågor vilka var: 

1. Vilka arbetssätt stödjer spårbarhet? 

2. Hur bör förvaring av råmaterial och förädlade detaljer utformas för att säkerställa 

spårbarhet? 

3. Hur bör informationsflödet vid tillverkning utformas för att säkerställa spårbarhet? 

Svaren på forskningsfrågorna redovisas nedan. 

7.1 Arbetssätt som stödjer spårbarhet 

Förmågan att spåra detaljers ursprung vid tillverkning av komplexa produkter 

förutsätter ett systematiskt arbetssätt. Att ett arbetssätt är systematiskt innebär att 

det är resultatet av ett medvetet val och att det leder till uppfyllandet av organisationens 

mål. Det ska också samverka med andra arbetssätt samt förebygga fel och brister. Därför 

bör organisationer som vill skapa spårbarhet utforma sina arbetssätt som delar av ett 

spårbarhetssystem. Genom att implementera in arbetssätt i spårbarhetssystemet 

skapas den struktur och samordning av aktiviteter som är nödvändig för att säkerställa 

den obrutna kedjan av information som spårbarhet utgör.  

Företag som vill skapa spårbarhetssystem bör samordna beredningsarbetet på 

samtliga avdelningar och funktioner som på ett eller annat sätt hanterar den artikel som 

ska spåras. Detta innebär att alla inblandade avdelningar, från det att en artikel designas 

eller köps in till dess att den levereras till kund, ska arbeta för att i alla led säkerställa 

spårbarheten. Genom att redan i konstruktions- eller inköpssteget belägga en artikel 

med spårbarhetsattribut kan sedan arbetssätten i efterföljande steg utformas med 

spårbarhet som mål.  

Genom att formulera tydliga arbetsinstruktioner som beskriver de arbetssätt som 

utformats inom ramarna för spårbarhetssystemet skapas förutsättningar för att 

arbetssätten efterlevs i samtliga produktionssteg. Risken för att information om 

detaljers ursprung går förlorad ökar närhelst det sker avvikelser från de förutbestämda 

arbetssätten. Arbetsinstruktionerna bör därför vara lättillgängliga för alla de som berörs 

av arbetssätten.  
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7.2 Förvaring för spårbarhet 

I de fall där detaljerna som ska spåras inte kan märkas med identitet måste förvaringen 

av dessa detaljer utformas så att integriteten mellan spårbara enheter säkerställs. 

Vilken typ av information som ska spåras påverkar därmed hur råmaterial och förädlade 

detaljer bör förvaras. Om informationen som ska vara spårbar är densamma för flera 

detaljer kan dessa detaljer lagerhållas på samma lagerplats eller på en gemensam 

lastbärare. Det är viktigt att denna typ av detaljer inte blandas eller förväxlas då de 

lagerhålls eftersom detta leder till att informationen om dess ursprung går förlorad. I de 

fall där en detalj kan bära information om sin egen identitet, exempelvis genom någon 

form av märkningsteknik, är det möjligt att förvara flera detaljer med olika ursprung på 

samma lagerplats.  

7.3 Informationsflöden för spårbarhet 

Informationsflödet vid tillverkning bör utformas så att en obruten kedja av 

information skapas från den punkt i tillverkningen där den information som ska spåras 

först uppstår till den punkt där informationen ska kunna redovisas. I de fall då det 

uppstår avbrott i flödet av information eller då känslig information blandas samman går 

det inte längre att avgöra olika detaljers ursprung, därmed går förmågan att spåra 

detaljer förlorad.  

Genom att planera för informationsflöden redan när tillverkningen utformas ökar 

möjligheterna att skapa obrutna informationskedjor och undanröja eventuella hinder. 

För att ytterligare undanröja de hinder som kan uppstå för informationsflödet bör alla 

de som är involverade i informationsflödet ha enkel tillgång till den information de 

behöver för att uppfylla sina åtaganden i flödet. Tydliga arbetsinstruktioner som är 

lättillgängliga för de som behöver dem när de behövs är därför en förutsättning för att 

upprätthålla informationsflödena. 

De informationsflöden som skapas inom ramarna för spårbarhetssystem bör 

samordnas eller integreras i de redan befintliga systemen för styrning och ledning 

av verksamheten. Genom att utgå från redan befintliga affärsledningssystem och 

använda de eventuella möjligheter som dessa erbjuder underlättas införandet av 

spårbarhetssystemet och de eventuella negativa följderna detta kan få på tillverkningen 

kan reduceras.  

7.4 Rekommendationer 

Följande rekommendationer riktas till tillverkande företag men även till andra 

organisationer som ska skapa spårbarhet i sin materialhantering.  

- Utforma ett spårbarhetssystem innehållandes arbetssätt och metoder som 

säkerställer spårbarhet. 

- Planera utförligt införandet av ett spårbarhetssystem. Redogör för behoven av 

spårbarhet och utforma systemet efter dessa behov. 
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- Använd om möjligt de befintliga systemen för ledning och styrning av 

organisationen. Många av de vanligaste affärsledningssystemen erbjuder i olika 

utsträckning möjligheten att spåra material. 

- Skapa standardiserade arbetssätt vid hantering av material och information och 

inför dessa arbetssätt i spårbarhetssystemet.  

- Undanröj de potentiella hinder som kan komma att störa informationsflödet. 

Arbeta proaktivt. 

7.5 Diskussion 

Att införa ett spårbarhetssystem i en redan befintlig produktionsapparat leder ofta till 

förändringar i de befintliga arbetssätten och rutinerna. Eftersom de informationsflöden 

som måste upprättas inte får brytas eller på annat sätt störas skapar detta ett 

förändringstryck på organisationen då spårbarhetssystemet ska utformas och 

implementeras. De förändringar som fallföretaget rekommenderas att genomföra för att 

säkerställa spårbarhet får i vissa fall långtgående konsekvenser för de nuvarande 

arbetssätten. Den stora fördelen för fallföretaget med införandet av spårbarhet är att det 

möjliggör en certifiering enligt ISO 3834 vilket blir till en konkurrensfördel när framtida 

kunder ska genomföra upphandlingar av stridsfordon. Eftersom fallföretaget upplever 

att kännedomen om ISO 3834 ökar bland företagets kunder är det därför rimligt att anta 

att spårbarhet på material är en egenskap som fler tillverkande företag inom 

försvarsindustrin kommer att implementera framöver. Ytterligare en fördel med att 

införa spårbarhet vid produktion är att det i fallföretagets fall leder mot en produktion 

med mindre partistorlekar. Eftersom alla delsammanställningar som tillverkas måste 

orderläggas och förvaras separat uppstår ett incitament för att endast tillverka mot det 

faktiska behovet. Alla delsammanställningar som tillverkas utöver behovet kommer att 

ockupera värdefullt lagerutrymme varpå det uppstår en praktisk fördel i att hålla antalet 

produkter i arbete på ett minimum. Till nackdelarna med att införa spårbarhet hör den 

ökade administrationen och det ytterligare produktionsförberedande arbete som 

tillkommer. Eftersom spårbarheten i detta fall kopplas till arbetsordrar i affärssystemet 

kommer antalet arbetsordrar i produktionen att öka. Detta leder till en ökad 

administration i form av skapande av fler arbetsordrar vid beredning och planering. 

Samma arbetsordrar måste sedan avslutas av verkstadspersonalen vilket också anses 

vara tidskrävande. Att påbörja det beredningsarbete som tillkommer innan listan av 

spårbara detaljer är komplett är inte meningsfullt eftersom spårbarheten till viss del 

medför merarbete genom hela tillverkningsprocessen. Därför kan detta arbete påbörjas 

först när alla spårbara artiklar är identifierade. Därmed måste dessa detaljer identifieras 

i ett tidigt skede för att inte riskera att beredningsarbetet försenar produktionsstarten. 

En alternativ lösning för att uppnå spårbarhet är att märka varje enskild detalj med dess 

identitet där denna identitet först uppstår. I fallföretagets fall skulle exempelvis de 

plåtdetaljer som skärs vid skärmaskinerna kunna märkas med identitetsnummer i 

samband med att de skärs. Den stora nackdelen med denna metod är att ytjämnheten 

påverkas då identitetsnumret till exempel stansas eller ristas in i detaljen. Eftersom 

företaget inte accepterar ojämna ytor på fordonens skrov vid leverans valdes denna 
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metod bort. Det finns även en stor risk att information som finns skriven på en detalj blir 

svår eller omöjlig att läsa då detaljen bearbetats i någon av bearbetningsstationerna. 

Operationer som blästring, slipning och målning är operationer som förekommer i 

produktionen och som kan göra skriven information oläsbar. Vidare måste 

informationen skrivas på rätt ställe på detaljen. Om en detalj tillsammans med andra 

detaljer svetsas ihop till exempelvis en låda måste informationen om detaljernas 

ursprung stå skrivet på det som blir lådans utsida. För att detta ska bli möjligt måste 

operatören som utformar skärmaskinernas skärprogram veta vilken sida av en detalj 

som är upp respektive ned. Därmed uppstår ännu en stor potentiell felkälla eftersom 

operatören i fråga i nuläget inte kan förväntas känna till hur samtliga detaljer som 

passerar genom skärmaskinerna kommer att användas. 

Förmågan att spåra detaljers ursprung är fördelaktig ur ett hållbarhetsperspektiv. I de 

fall där exempelvis en pansarplåt är defekt, och därmed leder till en produktåterkallelse, 

kan endast det eller de fordon som den defekta pansarplåten monterats in i identifieras 

och sedan återkallas. Informationen om vart den defekta pansarplåten tagit vägen kan 

därmed användas för att begränsa den negativa miljöpåverkan som uppstår vid en 

återkallelse. Genom att endast åtgärda de berörda fordonen istället för en hel 

fordonsserie minskar både materialåtgången och transportbehovet i samband med 

återkallelsen. Kostnaden för att byta ut en defekt plåtdetalj kan antas vara lägre än att 

tillverka ett helt nytt skrov vilket skapar incitament för att återanvända snarare än att 

nytillverka. Detta ligger i linje med en hållbar utveckling där återanvändning 

rekommenderas före återvinning eller nytillverkning. 

När organisationen omfattar så många anställda medarbetare och olika 

bearbetningsoperationer som den vid BAE Systems Hägglund ABs verksamhet i 

Örnsköldsvik är sannolikheten stor att medarbetare anser sig ”drabbas” av vad de anser 

som negativa följder av en implementering av ett spårbarhetssystem. Författaren 

upplevde det därför som en utmaning att beakta alla inblandades synpunkter och 

åsikter vid genomförandet av studien. Den komplexitet som därmed uppstår kan 

upplevas svårhanterlig samtidigt som spårbarhetssystemet måste vara användarvänligt 

för att fungera i praktiken. Författaren anser därför att betydelsen av ledarskap vid så 

omfattande förändringsprojekt som införandet av ett spårbarhetssystem inte kan 

underskattas och därför skulle vara intressant att studera vidare. 

  



51 
 

Referenser 
 
Andersen, B. & Pettersen, P. (1997). Benchmarking: en praktisk handbok. Lund: 

Studentlitteratur. 

Apple, J. M. (1972). Material handling systems design. New York: Ronald Press. 

Bellgran, M. & Säfsten, K. (2008). Produktionsutveckling: utveckling och drift av 

produktionssystem. Lund: Studentlitteratur.  

 

Blackstone, J. H. J. (2008). APICS dictionary 12th ed. APICS - the Educational Society for 

Resource Management Alexandria, Va. 

Botta-Genoulaz, V., Millet, P. A., & Grabot, B. (2005). A survey on the recent research 
literature on ERP systems. Computers in Industry, 56(6), 510-522. 
 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Caplan, F. (1990). The Quality System: A Sourcebook for Managers and Engineers, 2nd ed., 

Radnor, Chilton Book Company. 

Dinter, B. (2013). Success factors for information logistics strategy—An empirical 

investigation. Decision Support Systems, 54(3), 1207-1218. 

 

Easterby-Smith, M., Thorpe, R., Jackson, P. and Lowe, A. (2008) Management Research 

(3rd edn). London: Sage.  

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan. 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts juridik,. 

Furness, A. & Osman, K. A. (2003). Developing Traceability Systems Across the Supply 

Chain. In Food Authenticity and Traceability, editor Lees, M. pp. 612. Boca Raton, FL 

Woodhead Publishing, Limited. 

 

Golan, E., Krissoff, B., Kuchler, F., Calvin, L., Nelson, K. & Price, G. (2004). Traceability in 

the U.S. Food Supply: Economic Theory and Industry Studies. Agriculture Economic Report 

830. 

Iskanius, P., Alaruikka, A. M., & Page, T. (2007). Streamlining information flow in steel 

product design and manufacturing industry network. International Journal of Integrated 

Supply Management, 3(3), 244-260. 

 

ISO 9000 (2005). ISO 9000:2005, International Organization for Standardization.  



52 
 

Jack, D., Pardoe, T. & Ritchie, C. (1998). Scottish Quality Cereals and Coastal Grains - 

Combinable Crop Assurance in Action. Supply Chain Management, Vol. 3, No. 3, pp. 134-

138. 

Jacobsen, D. I. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.   

Jagersma, P. K. (2011). Competitive information logistics. Business Strategy Series, 12(3), 

136-145.  

Jansen-Vullers, M.H., van Dorp, C.A. and Beulens, A.J.M., Managing Traceability 

Information in Manufacture. International Journal of Information Management, 2003, 

23(5), 395-413. 

Jonsson, P., & Mattsson, S. A. (2011). Logistik: Läran om effektiva materialflöden. 

Studentlitteratur. 

Juran, J. M. (1995). A History of Managing for Quality: The Evolution, Trends, and Future 

Directions of Managing for Quality, Milwaukee, ASQC quality press.  

Kajtazi, M., & Haftor12, D. M. (2012). Information Inadequacy: Instances that Cause the 

Lack of Needed Information. Перспективные направления исследований в области, 7. 

Karlöf, B. (1997). Benchmarking i verkligheten: de goda förebildernas inspiration till 

lärande och affärsutveckling. Stockholm: Svenska förl.. 

Kendrick, J. J. (1994). Without a Trace. Quality, Vol. 33, No. 10, pp. 25-28. 

Kihlander, A. (2006). Kvalitetssäkring vid svetsning. ([Ny, omarb. utg.]). Stockholm: SIS 

förlag. 

Klaus, H., Rosemann, M., & Gable, G. G. (2000). What is ERP?. Information systems 
frontiers, 2(2), 141-162. 
 

Kulwiec, Raymond A. (1985), Materials handling handbook, 2. ed., Wiley: New York 

 

Kvarnström, B. (2010) Traceability in Continuous Processes: Applied to Ore Refinement 

Processes. Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Industriell 

ekonomi och samhällsvetenskap. 

Mattsson, S.-A. (1999). Produktionslogistik. Planeringsmiljöer och planeringsmetoder. 

Malmö: Permatron.  

 

McKean, J. D. (2001). The Importance of Traceability for Public Health and Consumer 

Protection. Revue Scientifique et Technique-Office International of Epizooties, Vol. 20, No. 

2, pp. 363-371.  



53 
 

Moe, T. (1998). Perspectives on Traceability in Food Manufacture. Trends in Food Science 

& Technology, Vol. 9, No. 5, pp. 211-214. 

Olhager, J. (2013). Produktionsekonomi: principer och metoder för utformning, styrning 

och utveckling av industriell produktion. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

van Rijswijk, W. & Frewer, L. J. (2008). Consumer perceptions of food quality and safety 

and their relation to traceability. British Food Journal, Vol. 110, No. 10, pp. 1034-1046. 

Sandkuhl, K., Smirnov, A., & Shilov, N. (2012, January). Information logistics in 

engineering change management: Integrating demand patterns and recommendation 

systems. In Workshops on Business Informatics Research (pp. 14-25). Springer Berlin 

Heidelberg. 

 

Saunders, M. N., Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2011). Research Methods For 

Business Students, 5/e. Pearson Education India.  

Segerstedt, A. (2009). Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning. (2., 

[omarb.] uppl.) Malmö: Liber. 

Senneset, G., Forås, E., & Fremme, K. M. (2007). Challenges regarding implementation of 

electronic chain traceability. British Food Journal, 109(10), 805-818. 

Singh, J. (1996). The importance of information flow within the supply chain. Logistics 

Information Management, 9(4), 28-30.  

Spillan, J. E., McGinnis, M. A., Kara, A., & Yi, G. L. (2013). A comparison of the effect of 

logistic strategy and logistics integration on firm competitiveness in the USA and China. 

International Journal of Logistics Management, The, 24(2), 2-2. 

Storhagen, N.G. (1999). Godstransporter och logistik: kunskapsläge och forskningsbehov. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Tompkins, J. A. (2010). Facilities planning. John Wiley & Sons.  

 

Töyrylä, I. (1999). Realising the Potential of Traceability - A Case Study Research on Usage 

and Impacts of Product Traceability. Industrial Management. Helsinki, Helsinki 

University of Technology. Doctoral thesis. 

van der Vorst, J. G. A. J. (2006). Product traceability in food-supply chains. Accreditation 

and Quality Assurance, Vol. 11, No. 1-2, pp. 33-37. 

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (Vol. 5). Sage. 



54 
 

 

Internetkällor: 

 

BAE Systems Inc.’s intranät, hämtat den 10 februari 2014. 

(http://www.mhi.org/fundamentals/material-handling) Hämtat den 11 mars 2014. 

http://www.mhi.org/fundamentals/material-handling


I 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjurespondenter 

Linjechef A , personlig kommunikation, 5 februari och 25 april 2014. Intervjufrågor med 

syfte att öka författarens förståelse för fallföretaget och syftet med införandet av 

spårbarhet i produktionen. 

Truckförare A, personlig kommunikation, 10 mars 2014. Intervjufrågor i syfte att bidra 

till datainsamlingen som ligger till grund för nulägesbeskrivningen. 

Inköpare A, personlig kommunikation, 10 mars 2014. Intervjufrågor i syfte att 

tydliggöra pansarplåtarnas flöde genom produktionen. 

Maskinoperatör A, personlig kommunikation, 11 mars 2014. Intervjufrågor i syfte att 

öka författarens förståelse för betydelsen av de olika bearbetningsoperationernas 

inverkan på förutsättningarna för spårbarhet i den befintliga produktionen. 

Logistiker A, personlig kommunikation, 11 mars 2014. Intervjufrågor i syfte att 

tydliggöra pansarplåtarnas flöde genom produktionen. 

Produktionstekniker A, personlig kommunikation, 10 mars, 21 mars och 16 april 2014. 

Intervjufrågor i syfte att underbygga nulägesbeskrivningen med data och öka 

författarens förståelse för företagets produkter. 

Produktionsberedare A, personlig kommunikation, 21 mars 2014. Intervjufrågor i syfte 

att öka författarens förståelse för förutsättningar för spårbarhet i den befintliga 

produktionen.  

Produktionsplanerare A, personlig kommunikation, 13 mars 2014. Intervjufrågor i syfte 

att öka författarens förståelse för produktionsplaneringens inverkan på möjligheterna 

att införa ett spårbarhetssystem. 

Systemadministratör A, personlig kommunikation, 11 mars 2014. Intervjufrågor i syfte 

att öka författarens förståelse för affärsledningssystemets möjligheter för spårbarhet. 

Systemadministratör B, personlig kommunikation, 28 april 2014. Intervjufrågor i syfte 

att öka författarens förståelse för affärsledningssystemets möjligheter för spårbarhet. 

Produktionsledare A, personlig kommunikation, 11 april 2014. Intervjufrågor i syfte att 

öka författarens förståelse för förutsättningar för spårbarhet i den befintliga 

produktionen. 

Produktionsberedare B, personlig kommunikation, 21 mars 2014. Intervju inom ramen 

för studiens benchmarking-analys med syfte att öka författarens förståelse för 

arbetssätten och verktygen som används vid montageavdelningen. 



II 
 

Logistiker B, personlig kommunikation, 7 april 2014. Intervju inom ramen för studiens 

benchmarking-analys med syfte att öka författarens förståelse för arbetssätten och 

verktygen som används vid montageavdelningen. 

Vagnsplanerare B, personlig kommunikation, 7 april 2014. Intervju inom ramen för 

studiens benchmarking-analys med syfte att öka författarens förståelse för arbetssätten 

och verktygen som används vid montageavdelningen. 

Produktionstekniker B, personlig kommunikation, 7 april 2014. Intervju inom ramen för 

studiens benchmarking-analys med syfte att öka författarens förståelse för arbetssätten 

och verktygen som används vid montageavdelningen. 

  



III 
 

Bilaga 2 Material identification and traceability (Ref. ISO 3834-2 clause 17) 
 
2.5 Material identification and traceability (Ref. ISO 3834-2 clause 17) 
 

When required, the pressure equipment manufacturer shall have and maintain an Identification 
and Traceability Scheme for materials to be welded which are subject to stress due to pressure. 
This includes the use of welding consumables.  

 
All pressure retaining materials and those welded thereto, together with their relevant 
certification, shall be checked upon receipt, to verify, that: 
 

• a) all markings required to be imposed, in accordance with the relevant material 
specification, and the traceability between the actual markings and those recorded on 
the material certification. 

• b) all properties required to be reported, in accordance with the relevant material 
specification, and the accuracy of the reported results to the related requirements. 
 

Material traceability to the original identification markings should follow one or more of the 
following paths: 

 
• a) accurate transfer of the original identification markings to a location where the 

markings will be visible on the completed equipment; 
• b) identification by a coded marking traceable to the original required marking; 
• c) recording the identification markings using material lists or as built sketches which 

assure identification of each piece of material during manufacture and subsequent 
identification in the completed equipment; 

• d) recording of the batch numbers of welding consumables. 
 

For materials which cannot be stamped or which will not be visible after the equipment is 
completed or for small multiple parts, the manufacturer may operate a documented scheme that 
ensures material traceability for all materials in the completed equipment. 
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Bilaga 3 Arbetsmaterial Fokusgrupp 
 

Syfte & bakgrund 

- Syfte - Att utarbeta ett eller flera lösningsförslag för spårbarhet på plåt. 

- Ökande kundkrav på spårbarhet av material som ingår i fordonskropparna enligt 

EN ISO 3834. 

- Med spårbarhet menas förmågan att identifiera vilka plåtidentitetsnummer som 

sitter i de färdiga fordonskropparna. 

 

Scenarier att beakta 

 

- Enstyckstillverkning. 

- Stora partier, 10-20 enheter per batch. 

- Externa arbeten. 

Diskussionsfrågor 

 

- Vilka befintliga system finns till stöd för spårbarhet? 

- Vilka system har tidigare använts? Hur fungerade dessa? 

- Vilka egenskaper gör ett framtida system användarvänligt? 

- Vilka märkningsmetoder känner ni till? Hur påverkas dessa av de olika 

bearbetningsoperationerna? 

- Bör hanteringen av plindnumren vara analog eller digital? 

- Vilka risker uppstår i samband med externa arbeten? Vilka ytterligare krav 

ställer detta på det nya systemet? 
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Bilaga 4 Skrov CV90 och BvS10 
 

Skrov CV90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Skrov BvS10 Framvagn                                      Skrov BvS10 Bakvagn 

 


