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Abstract  
Today, there are high demand on a company's logistical flow of information, and the 

available literature often emphasizes the importance to bind the physical flow of materials 

and its associated information into a single flow to ensure traceability. Traceability is often 

described as strategically essential in all production contexts. Despite this, many companies 

are skeptical about the implementation of a traceability solution as a result of the perceived 

uncertainty about return of investment (ROI) and the amount of choices when it comes to 

"different technologies, different developers and no individual single standard”. A choice of 

traceability solution also requires that you know how to track, what you want to track and 

how much you want to track. A traceability solution thus requires a series of decisions and 

that those are made along the business and its needs. Recent research depicts mostly 

traceability solutions in continuous flows, which is not the case for all companies. 

Studies describes traceability based on a number of concepts where the most frequent is to 

track and trace. A traceability system is described as the interface between the physical flow 

of material and the information flow, and should according to the literature, be capable of 

both tracking and tracing. This, by the basis of inputs to specific activities identify unique 

ID's, based on the output from activities where a transformation is made, to assign new 

unique ID's and then be able to link the inputs to the outputs. Simply described, a traceability 

system should be able to track and trace through the process of identifying and registering ID 

and activities and update ID at a change of the specific product. This requires that the system 

comprises a structure that is adapted to the flow and how the product changes through the 

chain. As well as technology that support this structure and easily can be used. 

This study aims to describe how the traceability system that is suitable for a company with a 

discontinuous but intense internal logistics like Valmet should function. This through a case 

study of the company Valmet where observations as well as interviews have been conducted. 

This in order to explain how Valmet’s traceability system is structured at present and for the 

latter part explain how it should be structured in accordance with Valmet's needs. The study 

has also been complemented with an extensive literature review on the topic traceability. 

The study shows, what can be discerned in the literature as well as in the case study, a 

traceability system for a company with a non-continuous flow should be designed with a 

structure that is adapted to the material flow, with the right level of automation, user friendly 

and adapted for the necessary work. The right level of automation can be identified by 

mapping the flow, which can also be used to adapt the technology to the prevailing approach. 

The work methods and procedures can be downstream adapted to be consistent with choice of 

automation levels. In order to obtain a structure that is adapted to the material flow it requires 

right levels of design parameters, determining transformation relations impact on Traceable 

Resource Units (TRU) in the system and the conditions for a good level of information and 

storage of history.  



 

 

Sammanfattning 
Idag ställs det höga krav på ett företags logistiska informationsflöde, och den tillgängliga 

litteraturen beskriver allt oftare vikten av att binda det fysiska materialflödet med dess 

tillhörande information i ett och samma flöde för att säkerställa en spårbarhet. Spårbarhet 

beskrivs ofta som strategiskt nödvändigt i alla produktionssammanhang detta till trots är många 

företag skeptiska till en implementering av en spårbarhetslösning till följd av den upplevda 

osäkerheten gällande avkastning och mängden olika val när det kommer till ”olika teknologier, 

olika systemutvecklare och ingen enskild enda standard”. Ett val av spårbarhetslösning ställer 

även krav på att man vet hur man vill spåra, vad man vill spåra och hur mycket man vill spåra. 

En spårbarhetslösning ställer alltså krav på att en rad beslut fattas och att besluten fattas utefter 

verksamheten och dess behov. Den litteratur som idag finns att tillgå skildrar oftast 

spårbarhetslösningar i kontinuerliga flöden, vilket inte är fallet för alla företag.  

Litteraturen beskriver spårbarhet utifrån en rad begrepp där de mest frekventa är spåra och 

följa. Ett spårbarhetssystem beskrivs som gränssnittet mellan det fysiska materialflödet och 

informationsflödet och bör enligt litteraturen klara av att både spåra och följa. Detta genom att 

utifrån input till specifika aktiviteter identifiera unika ID:s, utifrån output från aktiviteter där 

en transformation sker tilldela nya unika ID:s för att sedan kunna länka den inputen till 

outputen. Enkelt beskrivet bör ett spårbarhetssystem klara av att spåra och följa genom att 

identifiera och registrera ID och aktiviteter samt uppdatera ID vid en förändring av den 

specifika produkten. Detta ställer krav på att systemet är uppbyggt av en struktur som är 

anpassad efter flödet och hur produkter ter sig genom det samt teknik som stödjer denna 

struktur och som enkelt kan användas av människan.   

Denna studie ämnade beskriva hur spårbarhetssystem som lämpar sig för ett företag med icke 

kontinuerlig men intensiv intern logistik likt Valmet bör vara uppbyggt. Detta genom en 

fallstudie på företaget Valmet där observationer såväl som intervjuer har utförts i syfte att 

redogöra för hur Valmets spårbarhetssystem är uppbyggt i nuläget för att i senare del redogöra 

för hur det bör vara uppbyggt i enlighet med Valmets behov. Studien har också kompletterats 

med en gedigen litteraturstudie där ämnesområdet kring spårbarhet och spårbarhetssystems 

ingående delar har undersökts.  

Studien visar vilket går att utläsa i litteraturen såväl som i fallstudien, att ett spårbarhetssystem 

för ett företag med ett icke kontinuerligt flöde bör vara uppbyggt med en struktur som är 

anpassad efter hur materialet ter sig i flödet och med en teknik med rätt automationsnivå som 

är användarvänligt och anpassad efter nödvändiga arbetssätt. Rätt automationsnivå kan 

identifieras genom kartläggning av flödet, vilken också kan användas för att anpassa tekniken 

efter rådande arbetssätt. Arbetssätten och rutiner kan i senare led anpassas för att vara förenliga 

med val av automationsnivå. För att få en struktur som är anpassad efter materialflödet krävs 

rätt nivåer av designparametrar, bestämning av transformationsrelationers påverkan på TRU 

(Traceable Resource Unit) i systemet samt förutsättningar för en god informationsnivå och 

lagring av historik.   
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1 Inledning 
Uppgiften att ha kontroll och möjlighet till spårbarhet i ett företags materialflöde kan te sig 

utmanande. Idag ställs det höga krav på ett företags logistiska informationsflöde, och Bechini 

m.fl. (2007) beskriver vikten av att binda det fysiska materialflödet med dess tillhörande 

information i ett och samma flöde för att säkerställa en spårbarhet.  

Spårbarhet är strategiskt nödvändigt i alla produktionssammanhang (Bechini m.fl., 2007) och 

är fundamentalt för ett företags värdekedja i kontext såsom effektivitet, produkt- och 

tjänstesäkerhet, kostnadskontroll, möjligheten att leverera i tid och kundtillfredsställelse 

(Bateman, 2015). Spårbarhet definieras ofta genom två begrepp; engelskans tracing och 

tracking eller svenskans spåra och följa. Dabbene, Gay & Tortia (2013) beskriver spåra som 

möjligheten att fastlägga ursprung och egenskaper hos en specifik produkt uppströms i 

värdekedjan medan de beskriver följa som möjligheten att följa produkten nedströms i 

värdekedjan. I standarden ISO 9001:2000 beskrivs spårbarhet i ett värdekedjesammanhang, 

som förmågan att spåra en produkts historia, aktivitet och lokalitet, vilket Bateman (2015) 

sammanfattar i den information om material och produkter som ett företag kan tillgå.  

Trots vikten av möjlighet till spårbarhet i ett företags hela värdekedja blir ofta företag 

avskräckta av svårigheterna i valet av möjliga spårbarhetslösningar (Bateman, 2015; Dai, Ge 

& Zhou, 2015) och osäkerheten gällande avkastning på investeringen (ROI) (Bateman, 2015). 

Bateman (2015) menar att företagens frustration gällande spårbarhetslösningar bottnar i 

mängden av olika val när det kommer till ”olika teknologier, olika systemutvecklare och ingen 

enskild enda standard”. Ett val av spårbarhetslösning ställer även krav på att man vet hur man 

vill spåra, vad man vill spåra och hur mycket man vill spåra, vilket bestäms genom en rad 

designparametrar (Dai m.fl, 2015). En spårbarhetslösning ställer alltså krav på att en rad beslut 

fattas och att besluten fattas utefter verksamheten och dess behov. Spårbarhet beskrivs i 

litteraturen ofta i sammanhang med kontinuerliga flöden, vilket inte är ett faktum för alla 

företag.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Valmet AB i Karlstad tillverkar och levererar kompletta pappersmaskiner, tjänster i form av 

service samt utrustning till den globala pappersindustrin (Valmet, 2016). Valmets produktion 

är till stor del styrd på projektbasis och har därför inte ett konstant och kontinuerligt flöde av 

material.  

Valmets logistiska materialflöde börjar då inköp får ett behov av 

material/komponenter/produkter som ska köpas in för ett specifikt projekt. Utifrån behovet 

görs en beställning som sedan levereras i fysisk form till Valmet i Karlstads godsmottagning. 

Efter mottagandet läggs godset på upplagsplats eller skickas direkt till någon behandling, 

såsom målning och tillverkning, för att sedan läggas på upplagsplats igen. Efter en tid på 

upplagsplats hämtas godset och förs vidare till montage där det sätts ihop till en enda maskin. 

När hela pappersmaskinen är uppbyggd plockas den ned och packas ihop och skickas sedan till 

kundens site. Hela flödet ses illustrerat i Figur 1 nedan.    
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Figur 1: En övergripande illustration av Valmets materialflöde 

På Valmet i Karlstad är det i perioder ett stort antal produkter i omlopp i flödet till en och 

samma slutprodukt. Detta icke kontinuerliga men intensiva flöde leder till en rad utmaningar 

för företaget.  

Valmet har vid flertalet tillfällen fått tampas med ett tidsödande letande efter försvunnet eller 

fel skickat gods från montage i Karlstad till kundens site. I och med detta problem har Valmet 

haft svårt att veta var och hur mycket gods som har eller inte har skickats iväg, hur de ska hitta 

det som är saknat och varför saker och ting hamnar på fel plats, vilket har skapat en osäkerhet 

gällande försändelse av gods. Problemet med den bristande kontrollen av gods råder även i det 

interna flödet från godsmottagning till montage där det finns flertalet gap mellan 

informationsflödet i ERP-systemet och det faktiska materialflödet. Det faktum att hela flödet 

registreras manuellt och utan systematik i arbetssätt mellan människa och system skapar även 

det en osäkerhet som fortsätter att sprida sig nedströms i den interna logistikkedjan.  

Valmets interna logistikflöde saknar ett tydligt mönster, och det finns brister i den 

gemensamma informationshanteringen, vilket försvårar möjliga positiva synergier. Från det att 

ett behov har uppkommit till att material levererats till Valmets montage har materialet en 

avsaknad av spårbarhet vid vissa delar av Valmets interna logistik flöde, och information är 

inte alltid effektivt kommunicerad mellan de olika figurerande parterna. De rådande 

strukturerna, tekniken och arbetssätten mellan människa och system, har inte utretts och 

standardiserats efter Valmets behov.  

Att ha ett holistiskt perspektiv över den logistiska värdekedjan är en strategisk 

konkurrensfördel som ger en ökad kontroll och framförallt ger en möjlighet till spårbarhet i 

alla led. För att kunna åstadkomma ett tydligt mönster och en effektiv informationshantering 

med syfte att generera en ökad spårbarhet genom Valmets interna logistikflöde, fordras en 

utredning i form av en kartläggning av den nuvarande situationen. Denna kartläggning ämnar 

ge en bild av hur informationen följer materialflödet genom Valmets interna logistikflöde. 

Detta med avsikten att i nästa skede ge förslag på möjliga lösningar som kan komma att ge en 

tydligare översikt över Valmets interna logistikflöde med en ökad möjlighet till spårbarhet som 

resultat. 

Med detta som grund har ett forskningsmål med tillhörande forskningsfrågor formulerats, vilka 

ämnar ge Valmet en grund för fortsatt verksamhetsutveckling såväl som tillförande av nya 

perspektiv inom forskningsområdet spårbarhet.  

Målet med den här studien är att beskriva hur spårbarhetssystem som lämpar sig för ett företag 

med icke kontinuerlig intern logistik likt Valmet bör vara uppbyggt. 
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För att säkerställa att studiens syfte uppnås har följande forskningsfrågor formulerats:  

1. Med vilka ingående delar beskrivs ett spårbarhetssystem i litteraturen? 

2. Hur ser det spårbarhetssystem ut som används idag i Valmets flöde?  

3. Hur bör Valmets spårbarhetssystem vara utformat utifrån deras behov och den 

forskning som finns?  

Forskningsfrågorna har ett naturligt samband där fråga 1 och 2 ligger som grund för att kunna 

besvara fråga 3 som i sin tur kan användas för att uppnå den här studiens forskningsmål, denna 

koppling och samband finns illustrerat i Figur 2.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med den här studien är att beskriva hur spårbarhetssystem kan appliceras hos företag 

med en icke kontinuerlig men intensiv intern logistikflöde. I projektet ingår det att undersöka 

den rådande situationen hos Valmet, för att i senare del hitta lösningar som skulle kunna 

fungera utifrån Valmets behov och vad litteraturen beskriver och utifrån det gå mot en 

generalisering såsom forskningsmålet är formulerat.  

1.3 Avgränsningar  
Detta projekt ämnar endast kartlägga den del av det interna logistikflödet från det att Valmet 

Karlstad tar emot gods till att det att det packas för att kunna skickas iväg till kund. Själva 

flödet är alltså avgränsat i denna studie då varken inköp, leverantör eller de leveranser som inte 

passerar Karlstad och går direkt till kund utreds. Se Figur 3 för det flöde som kommer att 

studeras i denna studie. 

 

Forskningsfrågor

Forskningsmål
Att beskriva hur ett 

spårbarhetssystem som 
lämpar sig för ett företag med 

icke kontinuerlig intern 
logistik likt Valmet bör vara 

uppbyggt. 

Nulägesanalys:

Hur bör Valmets 
spårbarhetssystem vara 

utformat utifrån deras behov 
och den forskning som finns? 

Litteraturstudie:

Med vilka ingående delar 
beskrivs ett 

spårbarhetssystem i 
litteraturen?

Nulägesbeskrivning:

Hur  ser det 
spårbarhetssystem ut som 
används idag i Valmets 

flöde? 

Figur 2: Kopplingen mellan studiens forskningsmål och forskningfrågor 
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Figur 3: Avgränsat studerat flöde 
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2 Sammanhang 
I detta avsnitt ges en bakgrund om det företag som studeras i studiens genomförda fallstudie. 

Bakgrunden ämnar skapa en introduktion som kan bidra till en ökad förståelse kring senare 

avsnitt. Avsnittet avslutas med en ordlista där viktiga begrepp för denna studie förklaras 

kortfattat. Detta avsnitt ska som helhet skapa en förståelse för viktiga sammanhang för den 

aktuella studien.  

2.1 Företaget 
Valmet är ett företag som levererar och utvecklar automationssystem, teknik och tjänster inom 

affärsområdena energi, papper och massa. Valmets 12 000 anställda är fördelade mellan dessa 

områden och geografiskt, då Valmet återfinns och agerar på ungefär 30 platser globalt. 

På Lamberget i Karlstad arbetar ungefär 570 anställda inom affärsområdet papper med att 

utveckla och leverera fullskaliga pappersbruk, pappersmaskiner och utrustning till kunder som 

arbetar med mjukpapperstillverkning runt om hela världen. Den här studien har fokuserat på 

tillverkningen av pappersmaskiner, vilket Valmet har levererat över 200 stycken världen över. 

Bland dem ungefär 570 anställda återfinns en stor del lojala arbetande som har arbetat på 

Valmet i ett flertal år. Bland dem som arbetar med byggnationerna av maskinen kommer 

ungefär hälften av dem som är fastanställda att gå i pension inom 5–6 år.  

På Valmet innebär ett projekt en maskin, vilket kan vara en helt ny maskin byggd från grunden 

eller en ombyggnation där ingående delar i en redan befintlig maskin ska bytas ut, byggas om 

eller gå igenom service. För ett projekt med en fullskalig pappersmaskin köps det hem grovt 

uppskattat mellan 3000–6000 artiklar beroende på maskintyp. Valmet innehar olika 

standardvarianter av maskiner som med enkelhet kan byggas om efter kundens behov. De olika 

varianterna av maskinen varierar såväl i storlek som i funktion. I Figur 4 visas en illustration 

av en pappersmaskin.  

 

Figur 4: En illustration av en pappersmaskin med sektionen rullstolen inringad 
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En maskin från Valmet Lamberget är uppbyggd i olika sektioner. Det inringade området i Figur 

4 visar den sektion som vanligast benämns rullstolen. Rullstolen är den avslutande delen i 

maskinen och är den del där mjukpapperet rullas upp på en rulle och kopplas av från maskinen. 

Enkelt beskrivet, i maskinen går pappret från pappersmassa genom det som kallas våtänden 

vidare att torkas och gå igenom torränden för att slutligen rullas ut som mjukpapper på en stor 

rulle i rullstolen. 

Valmet Lamberget har under de senaste åren sålt flera maskiner och haft en god 

beläggningsgrad, vilket är fallet och ännu bättre med avseende de närmaste åren framöver. 

Valmet Lamberget går inom kort in i en period där man kommer att behöva köra många projekt 

simultant och pressa sina processer till det yttersta. Detta läge har kommit att påverka Valmet 

Lamberget med avseende många olika led och man har nu börjat förbereda sig för ett läge med 

högre beläggningsgrad än någonsin tidigare. Detta ställer krav på kapacitet, utrymme och 

kanske framförallt att processerna är säkra.  

Förutom detta är Valmet globalt på väg att utveckla och byta ERP-system, vilket ska gälla och 

harmoniseras i hela företaget. I och med detta byte pågår det ett storskaligt projekt där hela 

företaget samarbetar för att hitta ett ERP-system som fungerar för alla. I och med projektet har 

Valmet globalt uttryckt sin vilja att fokusera på spårbarheten i syfte att öka möjligheten till 

kontroll i alla led och välkomnar identifieringssystem som stöd för systemet.  

Det spårbarhetssystem som idag återfinns på Valmet i Lamberget består av ett ERP-system där 

det manuellt skrivs in var en produkt befinner sig och förflyttas till. Det har tidigare undersökts 

och testats huruvida handscanners kan användas för att ankomstrapportera gods i 

godsmottagningen. Detta test visade sig inte vara så lyckat då det var återkommande problem 

med integreringen mellan stödet och ERP-systemet. För de arbetande på godsmottagningen 

fanns det även en del motsättningar när det kom till detta stöd då dem fann det svårt att scanna 

sådant gods som låg utomhus och som det var snö på.  

Efter detta avsnitt benämns Valmet Lamberget endast som Valmet.  

2.2 Begrepp 
För att möjliggöra en större förståelse för det som presenteras i studien har en ordlista, se Tabell 

1, utformats. I den presenteras viktiga ord för studien som förklaras på de vis som litteraturen 

väljer att beskriva dem eller på det vis som studien har valt att beskriva dem.   

Tabell 1: Ordlista över viktiga ord för den aktuella studien 

Ord Förklaring 

Enterprise resource planning systems 

(ERP-system) 

Ett tvärfunktionellt ledningsstöd som på 

svenska ofta benämns ett 

affärledningssystem.  

Följa (Track) Möjligheten att följa en viss produkt eller ett 

parti produkter nedströms i värdekedjan.  

Industri 4.0 Den fjärde industriella revolutionen som 

brukar beskrivas genom integreringen av 

internet i industrierna.   

Interaktion mellan människa och maskin  I den här studien så läggs fokus på 

interaktionen mellan människa och teknik 

kopplad till datasystem.  



7 

 

Internet of things (IoT) Ett begrepp som formats för att förklara hur 

den tekniska utvecklingen av 

programmerbarhet, lagring, datainsamling, 

internetuppkoppling och sensorfunktionalitet 

möjliggjort en fysiskkoppling mellan 

elektroniska maskiner.  

Radiofrekvens identifikation (RFID) En teknik som möjliggör en automatisk ID-

registrering.  

Spåra (Trace) Möjligheten att fastlägga ursprung och 

historik för en viss produkt eller parti produkt 

uppströms i värdekedjan. 

Spårbarhet Spårbarhet innefattar att kunna spåra något 

på det vis att det går att sätta en aktivitet vid 

en viss tidpunkt i samband med en specifik 

produkt eller ett parti produkter där den 

befinner sig vid en annan tidpunkt och följa 

något på det vis att det går att säga var en 

produkt eller ett parti produkter befinner sig 

vid en viss tidpunkt.  

Spårbarhetssystem I den här studien ses ett spårbarhetssystem 

som gränssnittet mellan informations- och 

det fysiska materialflödet och bör vara 

uppbyggt av en sammansättning av teknik, 

struktur och interaktion mellan människa och 

maskin.  

Streckkoder En teknik för identifiering där man genom en 

avläsare kan identifiera produkter genom att 

läsa av en kodad märklapp.  

Struktur I den här studien åsyftar struktur hur ett 

spårbarhetssystem är uppbyggt avseende 

designparametrar för möjlighet att spåra och 

följa samt tilldelning och uppdatering av ID 

och hur dessa systemmässigt beskrivs.  

Traceable resource unit (TRU) En fysisk enhet kopplat till ett 

informationssystem.  
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3 Metod  
För en studie är det av vikt att visa på en grad av metodmedvetenhet i val av metodik, 

undersökningsmetod och tillvägagångssätt. I detta avsnitt presenteras dem val som avses att 

ligga som grund för den här studien.  

3.1 Vetenskapligt syfte 
Enligt Björklund & Paulsson (2012) är det vid utformandet av en studies genomförande av vikt 

att vara medveten om den befintliga kunskapen och dess mängd. Denna kunskap ligger som 

grund till studiens vetenskapliga syfte.  

Den här studien är den första studien att genomföras på Valmet i Karlstad i sitt slag och den 

ämnar beskriva relationen mellan den rådande situationen och den litteratur som finns att tillgå 

idag. Med detta i beaktande fordras det en deskriptiv, beskrivande, studie. En deskriptiv studie 

är användbar då kunskap och förståelse finns tillgängligt och studien avser att förklara detta 

fenomen i relation till en viss kontext (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009; Björklund & 

Paulsson, 2012).  

3.2 Vetenskaplig ansats 
Inför en studie är det också av vikt att bestämma när i studien man ska ha en viss 

abstraktionsnivå, vilket är föränderligt under studiens gång (Björklund & Paulsson, 2012). 

Saunders m.fl. (2009) beskriver hur abstraktionsnivån skiftar mellan det generella i teorier och 

det verkliga i empiri.  

Den här studien har som mål att hitta relation och härleda nuvarande situation hos Valmet med 

den teori och litteratur som finns att tillgå. Alltså kommer studien att gå från låg till hög grad 

av abstraktionsnivå, vilket Björklund & Paulsson (2012) menar är att ha en induktiv ansats.  

Med induktion eller en induktiv ansats menas att studien grundas i verklighet i syfte att finna 

strukturer som efter analys kan beskrivas i teorier och modeller (Saunders m.fl., 2009; 

Björklund & Paulsson, 2012).  

3.3 Vetenskaplig strategi 
Saunders m.fl. (2009) beskriver forskningsstrategi som en sorts plan för att nå fram till en 

studies forskningsfrågor och forskningsmål och strategin präglas därför till stor del av 

forskningsfrågorna och målens formulering. Författarna beskriver vidare olika typer av 

strategier såsom experiment, undersökningar och fallstudier. För den här studien genomfördes 

en fallstudie på företaget Valmet. En fallstudie möjliggör enligt Saunders m.fl. (2009) en 

definition och inblick av det verkliga fallet då verkligheten i ett fall noga studeras.  

3.4 Vetenskaplig datainsamling 
Att ta fram ny kunskap kan göras på flertalet olika vis, vilket kan beskrivas utifrån ett 

perspektiv av ontologi och epistemologi, med enkla ord konkretisering av världsbilder och 

kunskap (Björklund & Paulsson, 2012; Åsberg, 2001). Utifrån dessa perspektiv kan några 

metodologiska huvudinriktningar eller paradigm för kunskapsframställande beskrivas; 

empirism-holism samt atomism-rationalism. Dessa huvudinriktningar i sig innebär olika 

förhållningssätt gällande datainsamling som gemene man ofta valt att kategorisera utifrån 
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mätbarhet och möjlighet till numerisk värdering, nämligen kvalitativ respektive kvantitativ 

studie.  

Den här studien utgår från en induktiv ansats och ämnar fördjupa sig i den nuvarande 

problematiken hos Valmet, utan att göra en alltför bred generalisering av verkligheten. 

Björklund & Paulsson (2012) menar att detta indikerar på en kvalitativ studie för vilken det 

eftersträvas ett djup i förståelsen kring problemet men också där tanken är att insamlingen av 

data i större utsträckning görs med forskaren själv som instrument. Som datainsamlingsmetod 

i den här studien kommer en litteraturstudie, observationer och intervjuer, vilka har utgjort 

grunden för den här studiens fallstudie, att användas, denna koppling visualiseras i Figur 5.  

 

3.4.1 Litteraturstudie 

Enligt Björklund & Paulsson (2012) är en litteraturstudie alla former av skrivet och 

mångfaldigat material. Författarna såväl som Saunders m.fl. (2009) beskriver vidare att 

litteraturstudier är en datainsamlingsmetod som möjliggör sekundärdata, data som tidigare 

använts i andra sammanhang med ett annat syfte men som på något vis är av vikt för den 

aktuella studiens syfte. Att denna data har tagits fram med ett annat syfte kan också innebära 

att den präglas av tidigare syften och därför kan vara ofullständig, vilket är av vikt att beakta 

(Björklund & Paulsson, 2012). Saunders m.fl. (2009) resonerar också kring nivån på insamlad 

datas vinkling till följd av tidigare syfte, och skiljer på rådata som inte har bearbetats alls eller 

endast lite, och behandlade data som har sammanfattats och bearbetats utifrån tidigare syften. 

En litteraturstudie möjliggör snabb och omfattande informationsinsamling där befintlig 

forskning inom studiens ämne med enkelhet kan klarläggas. Björklund & Paulsson (2012) 

beskriver att det genom en litteraturstudie är enkelt att utforma studiens teoretiska ramverk.  

Den här studiens litteraturstudie realiserades under hösten 2016 mellan augusti och september 

månad. För insamlingen av data användes olika databaser i form av Luleå Tekniska Universitet 

Primo, Scopus, Google Schoolar och Web of Science. Det urval av studier och litteratur som 

söktes till den aktuella studien, fordrades inte ha ett liknande syfte men krävdes ha utförts med 

syften och i områden där en viss del av resultat kan urskiljas ha ett samband med den aktuella 

Figur 5: En visualisering av kopplingen och ordningen för datainsamlingen för den aktuella studien 
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studien. De mest centrala sökorden för den här studien var traceability, trace and track och 

internet of things, vilka användes i kombination med varandra eller med andra aktuella 

nyckelord.    

3.4.2 Observationer 

Till skillnad från litteraturstudier beskriver Saunders m.fl. (2009) att observationer genererar 

primärdata, vilket är data som en insamlare på egen hand samlar in för den enskilda studiens 

syfte. En observation kan ske genom att observatören deltar i den observerade miljön eller 

endast iakttar den (Paulsson & Björklund, 2012). Både iakttagande och deltagande 

observationer kan ske med eller utan de observerades vetskap. En iakttagande 

observationsmetod kan ske mer eller mindre strukturerad, där den mer strukturerade kan 

komma att kräva verktyg såsom tidtagarur och observationsprotokoll (Saunders m.fl., 2009; 

Paulsson & Björklund, 2012).  

I den här studien har iakttagande observationer med de observerades vetskap under 

observationens gång, använts. Observationerna har utförts i aktiviteter som ingår i den aktuella 

studiens studerade flöde och de observerade kunde vara vilka som helst som utförde de berörda 

aktiviteterna. Observationerna var strukturerade och en observationsmatris användes för att 

enkelt kunna registrera sådant som var av vikt för studien och strukturera den informationen. 

För att ändå behålla studien så kvalitativ som möjligt noterades även vitala saker som inte 

ingick i matrisen. Observationsmatrisen återfinns i bilaga 2.  

3.4.3 Intervjuer 

Intervjuer är något som Björklund & Paulsson (2012) menar är när frågor ställs till någon i ett 

personligt möte eller via ett medium såsom telefon eller till och med e-post. Liksom 

observationer så möjliggör intervjuer en insamling av primärdata och intervjuer kan vara 

konstituerade på flera olika vis, vilka de vanligaste brukar kallas strukturerade, semi-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer (Saunders m.fl., 2009). Intervjuer kan utföras med 

en respondent eller i grupp i så kallade gruppintervjuer. Hjälpmedel såsom inspelning och 

anteckningar kan användas i syfte att förenkla datainsamlingen (Björklund & Paulsson, 2012).  

För den aktuella studien organiserades intervjuerna utifrån en semi-struktur där ett frågebatteri, 

se bilaga 1, användes. För vilken frågorna inte utnyttjades i en specifik ordning och där inte 

alla frågor ställdes var gång, utan intervjuerna tilläts att anpassas efter rådande dialog, vilket är 

kontentan av det som Saunders m.fl. (2009) väljer att använda vid förklarningen av semi-

strukturerade intervjuer. Genom detta kunde intressant information tas fram då frågorna snarare 

användes som ett ämnesområde än en exakt fråga. Intervjuerna genomfördes med endast en 

respondent per intervju. Urvalet för intervjuerna gjordes utifrån kunskap och involvering i 

aktiviteter inom det studerade ämnet och flödet. För studien intervjuades fyra stycken på 

godsmottagningen med olika arbetsuppgifter och i montage intervjuades fyra stycken med 

samma typ av arbetsuppgifter, detta till följd av att dessa respondenter är mest involverade i de 

aktiviteter som är intressant för studien. Intervjuerna spelades inte in då respondenterna enligt 

uppgörelse ska hållas anonyma i syfte att inte hänga ut någon.  

3.5 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
Studien inleddes med en framställning av dess syfte och tillhörande forskningsmål och 

forskningsfrågor, vilket tidigare har presenterats i avsnitt 1. Därefter genomfördes 

datainsamlingen som utgjordes av en litteraturstudie, observationer och intervjuer, vilket har 

beskrivits tidigare och mer ingående i avsnitt 3.4, och efter sammanställning genererade 
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studiens litteraturstudie och nulägesbeskrivning. Utifrån litteraturstudien och 

nulägesbeskrivningen användes en teoretisktolkning som analysmetod där verklighet 

jämfördes med litteraturen, vilket efter bearbetning kunde sammanställas i studiens 

nulägesanalys. Detta formade i senare led studiens resultat och slutsatser. Hela denna process 

visualiseras i Figur 6.  

 

  

Figur 6: Studiens process från formulering av syfte till framställan av resultatet 
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4 Litteraturstudie 
I detta avsnitt kommer den litteraturstudie som har varit kunskapsgrund för den här 

studien, att presenteras. Litteraturstudien ämnar ge en förståelse för det som senare 

diskuteras i följande material och är tillsammans med nulägesbeskrivningen det som 

skildrar nulägesanalysen genom en teoretisktolkning.  

4.1 Definition av spårbarhet  
Karlsen m.fl. (2012) menar att det inom litteraturen finns ett flertal definitioner av spårbarhet. 

Vidare menar Dabbene m.fl. (2013) att definitionerna kan vara alltför breda och strikta. Dessa 

fakta tillsammans med användandet av spårbarhet som enskild definition för olika branscher 

(såsom livsmedels- och tillverkningsbranschen) kan skapa en förvirring kring konceptet och 

innebörden av spårbarhet, vilket också konstateras av Karlsen m.fl. (2012). För att hitta mönster 

och likheter har några existerande definitioner undersökts, vilka presenteras i Tabell 2.   

 

En gemensam nämnare för många av de undersökta definitionerna är förekomsten av orden 

tracking och tracing, vilket på svenska skulle kunna översättas till följa och spåra. Med spåra 

(tracing) avser Dabbene m.fl. (2013) förmågan att fastlägga ursprung och egenskaper hos en 

produkt uppströms i värdekedjan. På ett liknande vis väljer Dupuy, Botta-Genoulaz & Guinet 

(2005) att förklara spåra, dock med tillägget att det är möjligheten till att fastlägga all historia 

i form av egenskaper och ursprung i alla delar av värdekedjan. Vidare beskriver Schwagele 

(2005) spåra som förmågan att särskilja ursprung av en artikel eller en grupp av artiklar genom 

registreringen uppströms i värdekedjan. Gemensamt för alla dessa definitioner av spåra är att 

de nämner ursprung och uppström. Därför kan det sammanfattas att det med spåra avses att 

Tabell 2: Sammanställning av definitioner som vanligt förekommer i litteraturen 
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kunna ha tillgång till historisk information om en produkts eller flera produkters ursprung och 

attribut från tidigare led i kedjan.  

Bechini m.fl. (2008) menar att följa (tracking) syftar på möjligheten att följa produkten 

nedströms i värdekedjan, vilket Dupuy m.fl. (2005) väljer att utveckla genom möjligheten att 

lokalisera produkter i alla delar av värdekedjan genom en eller flera givna parametrar och 

Schwagele (2005) genom möjligheten att följa den väg som en produkt eller flera produkter rör 

sig nedströms i värdekedjan. Följa verkar genom dessa definitioner innefatta möjligheten att 

lokalisera och bestämma var en eller flera produkter befinner sig när de rör sig från början till 

slutet av värdekedjan.   

I litteraturen beskrivs andra ingående begrepp inom ämnet för spårbarhet. Två av dessa är 

framlänges och baklänges spårbarhet. Framlänges spårbarhet kan sägas vara möjligheten att 

observera framtida relationer mellan produkter och partier av produkter, medan baklänges 

spårbarhet kan sägas vara möjligheten att kunna se var produkten eller patier av produkter 

härrör ifrån (Jansen-Vullers, van Dorp & Beulens, 2003). Framlänges och baklänges spårbarhet 

kan i stora drag enligt Jansen-Vullers m.fl. (2003) sättas i likhet med följa respektive spåra.  

 Spårbarhet har även beskrivits utifrån olika perspektiv. Moe (1998) beskriver i sin definition 

av spårbarhet denna utifrån hela kedjan samt internt i olika processteg eller aktiviteter. 

Författaren menar att definitionen av spårbarhet bör beskriva både processen att ha kontroll på 

hela kedjan såväl som på den interna kedjan i form av aktiviteter ”in-house”. Denna uppdelning 

är även något Bechini m.fl. (2008) belyser genom att beskriva vikten av att ha spårbarhet över 

det de har valt att kalla aktiviteter internt. Senneset, Forås & Fremme (2007) förklarar 

Figur 7: Illustration av registrering av datainfångstpunkter/identifiering av produkter som bör återfinnas framför och efter en viss aktivitet såsom 

tillverkning 
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spårbarhet internt och i hela kedjan genom en bild där de beskriver var datainfångningspunkter 

bör finnas för respektive perspektiv. Denna illustreras i Figur 7.  

Spårbarhet har även i litteraturen beskrivits utifrån grad av möjlighet att förutse. Detta har 

Jansen-Vullers m.fl. (2003) valt att benämna att ha en passiv eller aktiv förmåga. Författarna 

förklarar att en passiv inställning innefattar både det som följa och spåra innebär, vilket är att 

inhämta information om produkter eller produkters position i nuläget och historiskt, samt vad 

produkterna består av i form av delkomponenter. Den aktiva inställning avser detsamma med 

tillägg av möjligheten att med hjälp av verktyg och arbetssätt på förhand säga var en produkt 

eller ett parti av produkter kommer att befinna framåt i kedjan, vilket har en enorm fördel med 

avseende på processoptimering.  

Alla de begrepp som beskrivs i litteraturen har ett samband och en naturlig plats i en 

leveranskedja, vilket illustreras vilket illustreras i Figur 8.  

 

Spårbarhet innefattar både spåra och baklänges spårbarhet respektive följa och framlänges 

spårbarhet (Kvarnström, 2010), vilka alla uttryck i sin tur kan förklaras genom att tala om 

spårbarhet utifrån ett passivt förhållningssätt (Jansen-Vuller m.fl., 2003). Spåra och baklänges 

spårbarhet möjliggör att en aktivitet vid tiden t-y sätts i samband med en specifik produkt eller 

ett parti av produkter då den befinner sig vid tiden t (Bechini m.fl., 2008; Kvarnström, 2010). 

Följa och framlänges spårbarhet möjliggör att följa en produkts eller ett partis väg genom hela 

kedjan, vilket gör att man kan säga var en produkt befinner sig vid tiden t-x såväl som vid tiden 

t. Ett aktivt förhållningssätt innebär detsamma som ett passivt, men med tillägg av möjligheten 

att prognosticera var något kommer att befinna sig vid tiden t+x (Jansen-Vuller m.fl., 2003). 

Moe (1998) menar att alla dessa begrepp kan ses från ett perspektiv av hela eller endast den 

interna kedjan. 

Figur 8: En kartläggning av begreppet spårbarhet utifrån ett leveranskedje perspektiv. Omgjord utifrån Kvarnström (2010) med tillägg 

från Bechini m.fl. (2008); Jansen-Vuller m.fl. (2003); Dupuy m.fl. (2005); Scwagele (2005) & Moe (1998) 
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4.1.1 Spårbarhetsprinciper 

I litteraturen väljer man att på många olika vis beskriva spårbarhet utifrån olika perspektiv, 

synsätt och principer. Stefansson och Tilanius (2001) har valt att beskriva principen bakom 

spårbarhet och dess ingående moment spåra och följa utifrån ett perspektiv av koppling mellan 

fysiskt flöde och tillhörande information, se Figur 9. Vidare menar författarna att svårigheten 

ligger i att koppla ett informationsflöde med en fysisk enhet. 

Kim, Fox & Gruninger (1996) namnger en spårbar fysisk enhet, det som Stefansson och 

Tilanius (2001) valt att kalla en fysisk enhet kopplad till ett informationssystem, till en 

traceable resource unit (TRU). Moe (1998) har också valt att bygga vidare på begreppet kring 

TRU genom att hävda att spårbarhet är uppbyggd på möjligheten till en unik identifiering av 

produkter. Författaren menar vidare att både aktiviteter och TRU måste identifieras för att det 

ska vara möjligt att spåra och följa en produkt.  

Karlsen (2013) skriver i sin artikel, genom att referera till Storöy m.fl. (2008), att det är lika 

viktigt att identifiera transformationer där fler produkter sätts ihop, blandas eller tas isär. 

Författarna hävdar att identifieringen av TRU och transformationsrelationer är receptet för att 

lyckas med spårbarhet både internt och i hela kedjan. Dai m.fl. (2015) och Stefansson & 

Tilanius (2001) väljer också att belysa transformationer, eller som de valt att kalla det logistisk 

hierarki, som en viktig aspekt för ett spårbarhetssystem. Även Senneset m.fl. (2007) beskriver 

vikten av registrering av transformation.  

Inom livsmedelsindustrin är kraven på spårbarhet betydligt större och begreppet spårbarhet har 

därigenom i denna bransch en bredare mening. Opara (2003) beskriver sex viktiga element som 

ett spårbarhetssystem för livsmedel bör innehålla; produkt-, process-, genetisk-, input-, smitto- 

och mätspårbarhet. Av dessa sex element är produkt- och processpårbarhet det som kan 

urskiljas även inom andra branscher som viktiga för spårbarhet. Produktspårbarhet innefattar 

att en produkt går att följa och hittas genom systemet internt eller i hela kedjan, medan 

processpårbarhet är möjligheten att kunna se vilka aktiviteter som produkten har passerat 

(Opara, 2003).  

4.1.2 Spårbarhetens fördelar 

Trots företags osäkerhet gällande avkastning på investering i spårbarhetslösningar (Bateman, 

2015) hakar många företag på spårbarhetstrenden. Från ett flertal studier går det att härleda 

Figur 9: En illustration av hur Stefansson & Tilanius (2001) ser på principen bakom spårbarhet och dess ingående moment 

spåra och följa 
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trenden för ökad spårbarhet i logistikflöden till en rad drivande faktorer. Dessa drivande 

faktorer har sammanfattats i denna studie till nio stycken drivkrafter: säkerhet (Moe, 1998; 

Bateman, 2015), kundtillfredsställelse (Bateman, 2015), optimering (Jansen-Vullers m.fl., 

2003; Steinberger, Ruiz-Garcia & Rothmund, 2010), flödeskommunikation (Frederiksen, 

2008), kontroll (Bateman, 2015; Bechini m.fl., 2008), kvalitet (Bateman, 2015; Frederiksen 

m.fl., 2008; Stefansson & Tilanius, 2001; Bechini m.fl., 2008; Moe, 1998), hållbarhet (Karlsen 

m.fl., 2013), certifiering (Karlsen m.fl., 2013) och konkurrenskraft (Bateman, 2015). Dessa 

benämns i olika kontext men är applicerbara för den generella branschen, drivkrafterna 

sammanfattas i Figur 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moe (1998) hävdar att det finns en korrelation mellan en god intern spårbarhet och en ökad 

processkontroll, planeringsoptimering för produktion och process, förenklade omständigheter 

för problemlösning och orsak–verkanidentifiering, material med jämn kvalitet samt en kontroll 

över input och output till och från kund. 

Optimering 

Tillfredställelse 

Hållbarhet 

Konkurrenskraft 
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Figur 10: En sammanställning av spårbarhetens fördelar enligt litteraturen 
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4.2 Spårbarhetssystem 
Stefansson & Tilanius (2001) beskriver spårbarhetssystem som gränssnittet mellan fysiska 

materielsystem och informationssystem. Författarna beskriver att ett spårbarhetssystem bör 

omfatta tre dimensioner: transport, lager och transformation. Med transport avses möjligheten 

att följa och spåra en produkt eller ett parti mellan två aktiviteter. Gällande lagerdimensionen 

åsyftas möjligheten att veta var en produkt eller ett parti produkter hålls i lager och när de har 

flyttats därifrån. Dimensionen transformation har författarna valt att förklara genom ”att det 

ideala systemet skulle göra det möjligt att följa kon till hamburgaren och att spåra 

hamburgaren till kon”.  

För att dessa dimensioner ska möjliggöras måste ett spårbarhetssystem klara av att registrera 

tre ting: identitet, nuvarande plats och nuvarande tid, vilket går i linje med det som tidigare 

beskrivits vara av vikt inom spårbarhet. Stefansson & Tilanius vill dock tillägga att även 

registreringar angående kvantitet, kvalitet och hierarkinivå behövs för att kunna sägas uppfylla 

tidigare nämnda dimensioner.  

Även Senneset m.fl. (2007) är inne på samma spår och beskriver tre operationer som ett 

spårbarhetssystem måste klara av att registrera, fast då i hänseende av intern spårbarhet: 

registrera unika identiteter för TRU (input till aktiviteter), tillge unika identiteter till nya TRU 

(output från aktiviteter) och länka input till aktiviteter med output från aktiviteter 

(transformation). Med ett sådant förhållningssätt till transformation får man transformationer 

registrerade och slipper därigenom anta att varje ingående input också finns i varje utgående 

output, utan att så är fallet.  

Vidare menar Stefansson & Tilanius att man kan urskilja några olika identifieringssätt av ID 

när det kommer till att skapa förutsättningar för ett spårbarhetssystem.  

● Manuell registrering från människa till maskin (läsbart för människa) 

● Koder som kan scannas manuellt men registreras som maskintext automatiskt, ex 

barcode 

● Taggar såsom RFID som automatiskt läses och registreras 

● Radiosändning med satelliter som avsändare och mottagare (beskrivs ej i denna studie) 

Alla dessa identifieringssätt ställer olika krav på saker som teknik, arbetssätt och strukturer. I 

följande avsnitt presenteras existerande tekniska lösningar, arbetssätt (interaktion mellan 

människa och maskin) och strukturer som kan vara ett stöd i arbetet kring spårbarhet.   

4.2.1 Teknik 

Litteraturen beskriver spårbarsteknik utifrån perspektiv av enskilda systemlösningar såsom 

ERP-system eller integrerade systemlösningar. I följande avsnitt kommer de tekniska 

lösningarna samt dess stödjande arbetssätt mellan människa och maskin att presenteras.  
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Affärledningssystem 

Enterprise resource planning systems (ERP) eller på svenska kallat affärsledningssystem, är ett 

tvärfunktionellt (Alok & Mocherla, 2016) ledningsstöd i många affärsaktiviteter, såsom 

planering, analys, tillverkning, marknadsföring, försäljning och mycket mer (Maras, 2016). En 

sammanfattning av ERP-systemets uppbyggnad enligt Powell, Riezebos & Strandhagen (2013) 

kan ses i Figur 11.  

Zhang m.fl. (2005) beskriver att tillverkande företag har inställningen att en implementation 

av ett ERP-system är en stor konkurrenskraft, vilket Jacobs & Bendoly (2003) menar beror 

mycket på den organiserade dokumentationsstrukturen som ERP-systemen erbjuder samt 

möjligheten till effektiva transaktionsprocesser.  

Maras (2016) framför i sin artikel möjligheterna till integration mellan olika aktiviteter, såsom 

produktion och lager, via ERP-system. Författaren menar att ERP-system dessutom gör det 

möjligt att få en översikt över de riktiga kostnaderna bundna till alla dessa aktiviteter. Även 

om Maras väljer att framföra möjligheterna med integration inom företagets interna aktiviteter, 

diskuteras utmaningarna med integration av ERP-systemet och andra system, där främst 

spårbarhetssystem är ett stort fokusområde inom flertalet branscher just nu. Stefansson & 

Tilanius (2001) beskriver möjligheten att manuellt registrera aktiviteter såsom att material, 

produkter eller ett parti rör sig från en plats till en annan eller ligger på lager. Denna 

spårbarhetslösning med ERP-systemet som ensamt system är något som är möjligt, men 

Stefansson & Tllianius menar att det finns svårigheter gällande att förlita sig på helt manuella 

inslag. Trots svårigheter med integration mellan olika system finns det stora vinster med att 

koppla ett ERP-system med olika typer av identifieringssystem i ett spårbarhetssyfte. 

Identifieringssystem 

Den industriella revolutionen är ett vanligt beskrivet paradigmskifte inom historia. Detta 

paradigmskifte har kommit åter i ny tappning i och med den tekniska utvecklingen. Lasi & 

Kemper (2014) beskriver hur vi har gått ifrån mekaniseringen i den första industriella 

revolutionen till intensifieringen i användning av elektricitet och massproduktion i den andra 

Figur 11: En sammanfattning av ERP-systemets uppbyggnad enligt Powell m.fl. (2013) 
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industriella revolutionen, vidare till digitaliseringen och automationen i den tredje revolutionen 

till att idag så sakta börja använda cyberfysikaliska system och genom det äntra den fjärde 

industriella revolutionen. Denna process illustreras i Figur 12.  

I och med den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0, integreras internet i industrierna, 

vilket har genererat en rad nya begrepp, varav ett är Internet of Things (IoT). Kagerman, 

Wahlster & Helbig (2013) beskriver att IoT är grundat genom teknisk utveckling av 

programmerbarhet, lagring och datainsamlingsmöjlighet samt sensorfunktionaliteten. Yan 

m.fl. (2016) beskriver att det mest effektiva med fenomenet IoT är möjligheten att spåra, följa 

och ha kontroll. Vidare förklarar författarna att detta är möjligt då IoT kan placeras på det man 

vill kontrollera genom till exempel tags och andra ID. Ett identifieringssystem kopplat till 

internet avser IoT.  

För att kunna möjliggöra en identifiering av en produkt krävs ett ID. Paunescu, Stark & Grass 

(2015) väljer att jämföra detta med människors fingeravtryck som ger en genuin och unik 

identifiering, vilket de menar krävs för att spårbarhet av en produkt eller ett parti ska vara 

möjligt, se Figur 13.  

 

Figur 12: En illustration av vandringen genom det som Lasi & Kemper (2014) beskriver som de olika industriella 

revolutionerna som passerat från dåtid till nutid 
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Figur 13: En illustration av Paunesus m.fl. (2015) jämförelse mellan människans fingeravtryck i syfte att beskriva vikten av 

unik identifiering genom ett unikt ID 

I följande avsnitt presenteras tekniker för identifiering med hjälp av olika identifieringssystem.  

RFID – Radio frekvens identifikation 

RFID eller radiofrekvens identification, är en teknik som innefattar tre delar: taggar, antenn 

och läsare och som möjliggör automatisk ID-registrering, vilket underlättar arbetet med 

logistiska funktioner (Akbari, Mirshahi & Hamshemipour, 2015). McFarlene m.fl. (2003) 

förklarar att RFID ser till att rapportera varje gång en produkt eller ett parti produkter passerar 

en läsare genom att registrera platsen som produkten eller partiet passerar utifrån dess ID-

nummer. Paunescu m.fl. (2015) förklarar RFIDs funktion som en teknik vilken genom läsare 

delar information med andra system och enheter. RFID följer och spårar automatiskt i realtid 

utan att manuell registrering krävs (Bateman, 2015).  

Velandia m.fl. (2016) beskriver hur RFID vanligen används praktiskt i ett 

produktionssammanhang. RFID-läsare sätts på utvalda ställen i produktionsflödet oftast före 

ny aktivitet eller på hyllplan i lager. Läsaren läser då av en unik RFID-tag som har satts fast på 

en produkt. Därefter bearbetas alla data i ett databearbetningssystem som använder och 

kommunicerar all insamlad information från RFID-taggarna i spårbarhetssyfte.  

RFID-taggar kan vara drivna av antingen elektromagnetisk induktion, vilket ger en 

avläsningsbarhet på ett kortare avstånd, eller via t.ex. batterier, vilket ger en möjlighet till 

avläsning på ett längre avstånd (Velandia m.fl., 2016). I huvudsak återfinns tre olika typer av 

taggar till RFID: passiv, semi-passiva och aktiva taggar. En passiv tag är aktiv endast då den 

är inom räckhåll för den antenn som den använder för att skicka information till läsaren. Detta 

är alltså den typ av tag som drivs av elektromagnetisk induktion. Den semi-passiva och den 

aktiva drivs av en egen drivkälla, t.ex. ett batteri (Hervert-Escobar, 2015).  
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 Faber (2007) beskriver skillnaderna mellan passiva och aktiva taggar med hänsyn till möjlighet 

att följa och hitta en produkts specifika plats. Författaren menar att de passiva taggarna, som är 

de vanligaste och billigaste, erbjuder inte möjligheten att exakt kunna beskriva var en produkt 

befinner sig utan endast var den senast blev upptäckt av en antenn. Vilket betyder att i en 

situation som Figur 14 illustrerar kommer antennen att registrera att lådan finns någonstans vid 

antennen men inte att den återfinns just på hyllplanet högst upp. Detta innebär att 

spårbarhetsmöjligheten för sådana taggar i hög grad påverkas av antalet utplacerade antenner, 

ju fler antenner, desto större möjlighet till en större precision av spårbarhet.  

Vidare beskriver Faber att de dyrare aktiva taggarna erbjuder möjligheten att kunna registrera 

signaler av olika styrkor och därigenom använda triangulering för att mer noggrant kunna 

registrera den aktuella platsen. De aktiva taggarna kan med större precision, ungefär 1,5–3 m, 

avgöra produktens plats.  

Sarma (2004) nämner att en stor fördel med RFID är att den kan läsa ID utan direkt synlighet. 

Detta innebär att RFID kan upptäcka produkter som befinner sig bakom eller är gömt, och 

därigenom är inget manuellt arbete nödvändigt. RFID gör identifiering automatiserad (Sarma, 

2004). Akbari m.fl. (2015) beskriver fördelarna med RFIDs möjlighet till ”just-in-time analys 

och datainsamling i realtid”.  

Det finns en rad fördelar med användningen av RFID i ett spårbarhetssyfte, vilka Sarma (2004), 

Akbari m.fl. (2015), Bateman (2015) och Faber (2007) har valt att belysa. Dessa fördelar har 

sammanställts nedan.  

● Möjligheten att läsa av ID utan direkt synlighet och därigenom upptäcka produkter som 

befinner sig bakom eller är gömt 

● Datainsamling som sker i realtid och möjligheterna till just-in-time analys 

● Möjligheten att processa flera taggar simultant 

● Taggar som klarar av svåra omständigheter såsom ytbehandlingar, väder mm.  

Figur 14: En förenklad illustration av hur RFID 

fungerar 
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● Reducerar allt manuellt arbete och gör identifieringen automatiserad 

● Möjligheten att lagra mycket information och använda många olika typer av 

informationskällor 

Det finns dock även nackdelar med RFID. Akbari m.fl. (2015), Sarma (2004), Bateman (2015) 

och Ting, Tsa & Tse (2013) beskriver en rad svårigheter som är viktiga att tänka över innan en 

initiering av en implementation av RFID. Dessa nackdelar beskrivs nedan.  

● Impedans missanpassning, vilket är svårigheterna med att integrera RFID med ett ERP-

system.  

● Avläsningsfel, vilket kommer från RFIDs logiska struktur som inte gör det möjligt att 

avgöra om en produkt är inom avläsnings zonen eller bara passerar samt missade 

avläsningar på grund av t.ex. material på produkter som skapar skyddande effekter.  

● Kostnaden för RFID taggar 

● Kostnaden för implementering och integrering 

● Lagring av den stora mängden data 

● Låg tilltro, vilket avser rädsla för att inte erhålla ROI och att tekniken ännu inte har 

kommit nog långt.  

Streckkod 

En streckkod är en teknik för identifiering som med hjälp av en streckkodsscanner, vilket är en 

optisk elektronisk anordning, identifierar produkter genom att läsa av en kodad märklapp 

(Akbari m.fl. (2015). Genom avläsning av produkt och plats så skapas möjligheter att följa och 

spåra produkter i hela kedjan.  

Spåra är möjligt så fort en streckkod sätts på en produkt, då är det möjligt att se historik och 

information om produkten. Medan följa är först möjligt då streckkoden scannas av en scanner 

och kräver därefter en ständig uppdatering av denna procedur, vilket är orsaken till att 

streckkoder endast kan sägas generera ett delvis automatiserat arbetssätt (Evers m.fl., 2005).  

Akbari m.fl. (2015), Evers m.fl. (2005) och Musmanno, Laporte & Ghiani (2004) beskriver 

nedan vinsterna med att använda sig av streckkoder i en leveranskedja.  

● Möjliggör en något snabbare och mer noggrann datainsamling 

● Möjliggör att gå ifrån manuellt arbetssätt mot en högre nivå av automation  

● Möjliggör tidsenlig och korrekt information  

Författarna påpekar även nackdelar med streckkoder, vilka beskrivs nedan.  

● Kräver att streckkoderna scannas och därför krävs ett manuellt arbeta med scanner på 

endast synliga streckkoder 

● Tidskrävande då scanning krävs på varenda produkt om item-level är bestämt 

● Streckkoderna kan ramla av och är känslig mot t.ex. vatten, ytbehandlingar och väder 

● Streckkoder måste sättas på allt för att registreras även på platser och aktiviteter  

● Implementering och inköpskostnaden kan vara relativt dyr men dock inte lika stor som 

för RFID.  

4.2.2 Människa och maskin 

I och med den ökande automatiseringen av tidigare manuella arbetssätt har litteraturen allt 

oftare valt att belysa interaktionen mellan teknik och människa (Cho, Tew & Tong, 2015). 

Detta förfarande ställer krav på att de tekniska systemen inte bara är utformade i enlighet med 
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teknisk möjlighet utan också utifrån användarnas kognitiva förmåga, vilket konstateras av Cho 

m.fl. (2015). Gränssnittet mellan människa och teknik diskuteras ofta utifrån kognitiv 

ergonomi, vilket innehåller begrepp som tolkning, perception, tänkande och minnes- och 

beslutsprocesser.  Mandel (1997) beskriver att ett gränssnitt bör inneha egenskaper som 

accepterar att en användare förlorar fokus, kan navigera enkelt, är anpassningsbart efter 

erfarenhet samt möjlighet att kunna manipulera objekt. Ett system som är tänkt att fungera som 

ett stöd och ta bort manuellt och onödigt arbete men som inte uppfyller egenskaper som är 

betydande för användarvänlighet, tenderar att skapa en osäkerhet hos människan som kan leda 

till en känsla av ett större behov av manuellt arbete (Bainbridge, 1983).  

Ett redan etablerat system ställer krav på arbetssätt utefter systemets funktion, vilket litteraturen 

ofta benämner som ett av de M som nämns i 4M (människa, maskin, material och metod) 

(Graupp & Wrona, 2011). Inom spårbarhet beskriver Stefansson & Tilanius (2001) ett 

identifieringssätt som kan användas för att registrera produkter efter ID, som ställer krav på 

arbetssätt och interaktion mellan människa och maskin.  

Även om litteraturen beskriver hur människa och maskin samspelar i spårbarhetssystem är det 

än mer beskrivet hur man ska ta sig från detta manuella arbetssätt till ett mer automatiserat. 

Detta mycket på grund av att system som involverar både människa och maskin riskerar 

processabnormalitet med den mänskliga faktorn som källa (Fasth, Stahre & Dencker, 2008).  

Setboonsarng, Sakai & Vancura (2009) beskriver hur spårbarhetstekniken har förändrats från 

en mer traditionell manuell teknik till en mer automatiserad, vilket illustreras i Tabell 3.  

Tabell 3: En sammanställning över det som Satboonsarng (2009) beskriver som händelseutvecklingen från den mer 

traditionella manuella tekniken till den mer automatiserade 

 

 

Fasth m.fl. (2008) konstaterar vikten av att förstå att interaktionen mellan människa och maskin 

består även om man väljer en helautomatiserad lösning och att detta faktum inte bör ses som 

”antingen människa eller maskin”. Författarna menar vidare att det är viktigt att fastställa 

vilken nivå av automation som passar för företaget och att se denna nivå som en förändringsbar 

faktor som involverar både människa och maskin, men med respektive till en viss grad.  
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4.2.3 Strukturer 

Implementering av ett spårbarhetssystem ställer krav inte bara på val av teknik och ett korrekt 

arbetssätt mellan människa och teknik, utan också på att val för en rad designparametrar görs. 

Dai m.fl. (2015) menar att dessa designparametrar bör innefatta val av ID-kodningsnivå såsom 

batch- eller produktnivå, ID-taggningsnivå såsom pall- eller produkt-nivå och logistisk hierarki 

såsom slut- eller komponentnivå.  

ID-kodningsnivån avgör på vilken nivå systemet kan spåra medan ID-taggningsnivån avgör på 

vilken nivå systemet ska läsa av. Dessa designbeslut påverkar alltså varandra (Dai, m.fl., 2015).  

Stefansson & Tilanius (2001) beskriver att den hierarkiska nivån kan bestå av en enda produkt 

på väg från ett ställe till ett annat, en låda innehållandes flera produkter, en större låda 

innehållandes flera mindre lådor, en pall med lådor, en container med lådor eller flera olika 

lådor, produkter, pallar och containrar som tillsammans skickas från ett ställe till ett annat. Dai 

m.fl. (2015). Stefansson & Tilanius (2001) och Senneset m.fl. (2007) menar vidare att den 

hierarkiska nivån också syftar till valet av spårning på slut- eller komponentnivå, vilket 

Stefansson & Tilanius (2001) beskriver genom liknelsen ”tändningen i airbagen och airbagen 

i bilen”.  

Den hierarkiska nivån kan variera i ett produktionssammanhang där en produkt kan blandas, 

tas isär, sättas ihop och förändras, vilket Karlsen m.fl. (2013) beskriver som en transformation. 

Vidare beskriver författarna att identifieringen av unika ID och registreringen av 

transformationer är förutsättningarna för att ens göra spårbarhet möjlig, Figur 15 visar genom 

en förenklad illustreration av hur Senneset m.fl. (2007) förklarar denna process.  Detta ställer 

krav på att just den hierarkiska nivån noga eftertänks (Stefansson & Tilanius, 2001).  

 

Figur 15: Process för tilldelning och uppdatering till unika ID utefter transformationer, en förenklad version av Senneset m.fl. (2007) 
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Även nivån av information är viktig att tänka över när det kommer till strukturen på ett 

spårbarhetssystem. Moe (1998) beskriver vikten av att registrera både aktiviteter och produkter 

för att möjliggöra spårbarhet. Vidare menar Moe att det därför är viktigt att bestämma 

informationsnivå genom att avgöra vilka deskriptioner som är viktiga för efterföljande flöde. 

Vanligt förekommande deskriptioner illustreras i Figur 16.  

  

Figur 16: Beskrivning av det Moe (1998) beskriver som lämplig informationsnivå i ett spårbarhetssyfte 

genom illustration av produkters och aktiviteters föreslagna deskriptioner 
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5 Fallstudie: Nulägesbeskrivning 
I detta avsnitt presenteras den här studiens nuläge som skildrar det studerade flödet på Valmet 

Lamberget. Nulägesbeskrivningen har utformats utifrån fakta om företaget, observationer och 

intervjuer och ämnar ge en inblick i företaget och skapa en förståelse för de nästkommande 

avsnitten. Det här avsnittet börjar med en beskrivning av hela flödet för att sedan avsluta med 

en mer detaljerad beskrivning av var del i flödet.  

5.1 Flödet 
För att tydligare kunna studera det undersökta flödet undersöktes material- och 

informationsflödet genom att följa utvalt gods från ankomstrapportering till att det packats. För 

denna undersökning valdes en konsol i syftet att följa den systemmässigt och fysiskt genom 

det studerade flödet, i Figur 17 syns en ritning av den studerade konsolen.  

 

Konsolen ankom enligt systemet den 15/7 klockan 07.43, se Figur 18, till godsmottagningen 

där det studerade flödet börjar. Godsmottagarna sköter det som flödet beskriver som 

godsmottagning samt upplagsplats. Vid ankomsten tas alltid köpordern för det specifika godset 

ut i syfte att använda som underlag för inrapportering och upplagsplats. I detta fall kunde 

godsmottagarna genom konsolens inköpsorder få information om att detaljen måste målas på 

det måleri som finns på Valmets område. Därför lades konsolen därefter direkt på upplagsplats 

Målning för att invänta målning, vilket visas i Figur 18 under Location.  

Figur 17: Den utvalda konsolen som i det här avsnittet ska följas genom det studerade flödet 
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Upplagsplats målning är ett icke markerat område någonstans där det får plats utanför det 

måleri som Valmet många gånger använder och som ligger på Valmets område. På detta 

område blandas ej målat och målat gods, och det finns endast ett litet utrymme under tak. När 

gods ska till målning skrivs ritningar och märklappar ut som skickas med godset som underlag 

och för att senare kunna märkas efter målning. När gods är lagt på denna upplagsplats kan det 

innebära att godset befinner utanför eller inne under behandling på måleriet. Förutom 

upplagsplats målning finns det upplagsplatser som är det som traditionellt kallas lager, 

tillverkning och montage. 

Enligt systemet låg konsolen på upplagsplats målning från 15/7 till 2/8 utan att det beskrivs när 

och hur länge den legat omålad utanför målning, när och om den faktiskt har målats och när 

och hur länge den har legat utanför målning sen den målats. I den här studien har en manuell 

kartläggning utförts där både systemflöde och materialflöde har undersökts varifrån exakt 

informationen om hur systemflödet och materialflödet för konsolen skiljer sig.  

Figur 18: En överblick av systemet och den information som går att få om konsolens plats. Det markerade området visar 

vilken information som tillhör den studerade konsolen.  
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Konsolen låg omålad utanför måleriet från den 15/7 till den 25/7 då den plockades in för att 

målas. Den 29/7 ställdes den återigen ut utanför målningen och stod där målad till den 2/8, se 

Figur 19. Denna information går inte att se i systemet även fast konsolen under perioden 25/7 

till 2/8 har förflyttats vid två tillfällen och genomgått en aktivitet.  

 

Den 2/8 klockan 11.20 flyttades konsolen av en truck från platsen utanför målning till att läggas 

utanför godsmottagningen för upplagsplatsbestämning. Därefter flyttades konsolen till 

upplagsplats T7-H2, se Figur 20, som är en upplagsplats belägen i tältet.  

Figur 19: Den målade konsolen som står utanför målningen 
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Konsolen låg sedan på upplagsplats tills den förflyttades via en collection order till upplagsplats 

dörr 32, se Figur 21, som är en port in till montage.  

 

Därefter sattes den på plats i maskinen, se Figur 22.  

Efter att konsolen har flyttats till upplagsplats dörr 32 kan man inte längre se några förändringar 

med den i systemet inte ens när den packas och skickas iväg. Det står alltså fortfarande efter 

Figur 20: Bild av systemet med information att konsolen ligger på upplagsplats T7-H2 

Figur 21: Bild på systemet efter ännu en förflyttning in till montage vilket här beskrivs genom Dörr32 

Figur 22: Konsolen monterad på maskinen 
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att den har packats att den befinner sig på dörr 32, vilket visas i Figur 23. Anledningen till detta 

beskrivs närmare i avsnitt 5.3 Montage.  

 

5.2 Godsmottagningen 
Första delen av flödet berör godsmottagningen. På godsmottagningen arbetar tre 

godsmottagare, en logistikplanerare, en chef och fem truckförare. Godsmottagarna arbetar med 

att ta emot och lägga ut gods för upplagsplats. Dem arbetar tätt ihop med truckförarna som på 

godsmottagningens begäran lägger större gods utomhus, på upplagsplats i det tält som återfinns 

ute på området eller kör till målning, tillverkning eller montage. Resterande gods som läggs på 

upplagsplats inomhus vid godsmottagningen, sköter godsmottagarna själva.  

Dagarna ser, enligt de arbetande på godsmottagningen, snarlika ut men kan skilja sig i 

intensitet, med mindre att göra mellan projekten och mer under projekten. Med hög intensitet 

upplever majoriteten av respondenterna en stressad tillvaro där de får springa fram och tillbaka 

mellan aktiviteterna, vilket ofta resulterar i att de känner sig utmattade i både huvud och kropp.  

De aktiviteter som går att urskilja för godsmottagarna är ta emot gods genom att packa upp, 

sortera och registrera i systemet, ge en upplagsplats antingen själva eller med hjälp av 

truckförarna för att sedan registrera upplagsplatsen i systemet samt att plocka ihop eventuella 

collection order. En collection order är en beställning av produkter liggandes i lager som det 

finns ett behov av i montage. Montörerna kan välja att själva komma och plocka samt hämta 

sin order eller registrera en plats dit de vill ha det levererat.  

Figur 23: En bild över hur flödet ser ut även efter då pappersmaskinen har lämnat Valmet och åkt vidare till kund 
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 Vid ankomstrapporteringen får godsmottagarna i vissa fall information som de kan använda 

för att avgöra vart godset ska. Efter godsmottagande kan godset i regel föras till en av fyra 

platser: upplagsplats, målning, tillverkning eller montage, se Figur 24.  

För att avgöra om godset ska till målning kan godsmottagarna använda sig av en standardkod, 

surface treatment painting area, STPA, som i de flesta fall finns registrerad på köpordern som 

skrivs ut vid ankomstrapporteringen, se Figur 25.  

Figur 24: Efter godsmottagningen kan godset skickas vidare 

till fyra olika platser: upplagsplats, målning, tillverkning eller 

montage 



32 

 

Förutom den informationen innehar en del av godsmottagarna rutin, kunskap och 

produktkännedom som de kan använda för att avgöra om gods ska köras till målning eller ej. 

Godsmottagningen kommunicerar med tillverkning och montage verbalt eller via collection 

orders vid de tillfällen då ankommande gods ska köras in direkt till dessa avdelningar. Om 

inget annat nämns eller kommuniceras läggs godset på upplagsplats.  

De upplagsplatser som finns idag återfinns inne vid godsmottagningen, utanför någonstans på 

området och i ett tält, se Figur 26. Alla dessa upplagsplatser är öppna för alla och vem som 

helst på området kan egentligen gå in och plocka. 

 

Figur 25: STPA är en standardkod som anger om en specifik produkt 

på en köporder ska målas eller ej. Denna används av 

godsmottagarna för att avgöra om gods ska vidare till målning eller 

ej. 
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Till godsmottagningen kommer inte bara projektspecifikt gods, utan även post och andra 

leveranser till personer på Valmet. Detta är något som sker i princip varje dag och som kräver 

att godsmottagarna ofta måste söka efter personen som paketet ska levereras till för att kunna 

skicka det vidare. Detta gods ankomstrapporteras inte i systemet utan behandlas helt utan 

systemstöd. 

5.2.1 Teknik 

På godsmottagningen används ERP-systemet relativt flitigt. Systemet ingår i princip i alla de 

aktiviteter som utförs. Truckförarna använder inte ERP-systemet utan får manuella anvisningar 

i form av order utskrivna från systemet av godsmottagarna. Godsmottagarna tycker att ERP-

systemet fungerar tämligen väl, men att det finns nackdelar med funktion såväl som gränssnitt. 

Godsmottagarna hävdar också att det förekommer störningar och systemfel så ofta som var och 

varannan dag. I sitt handhavande med systemet känner de sig dock bekväma tills fel som dessa 

nämnda störningar uppkommer.  

När godsmottagningen tar emot gods får de i regel information genom papper och märklappar 

på gods, genom vilket de kan kontrollera leveransen för att sedan ankomstrapportera manuellt 

i ERP-systemet och skriva ut nya märklappar med viktig information för Valmet, vilket visas 

i Figur 27.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26: Det finns tre egentliga lagringsmöjligheter för de gods som tas emot av 

godsmottagningen: i tältet, inomhus vid godsmottagningen eller ute någonstans på området. På 

bilden ses tältet och lagerställen belägna inne vid godsmottagningen 
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Kontrollerna av leveranserna avser oftast att okulärt se över att mängden varor som förväntas 

också levereras. Detta görs olika noggrant beroende på person och leveransmängd.  

I samband med ankomstrapporteringen ska en upplagsplats registreras i ERP-systemet. 

Upplagsplatsbestämningen görs oftast inte enligt någon plan, utan godset läggs där det får plats 

av antingen godsmottagare eller truckförare. Detta beroende på godsets storlek. För att 

truckförarna ska veta att något ska läggas på upplagsplats läggs det specifika godsets köporder 

i en dokumenthanterare, se Figur 28.  

Figur 27: En typisk märklapp som klistras fast på gods vid 

mottagandet av godsmottagningen 
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Efter att truckföraren tagit inköpsordern och lagt ut godset på upplagsplats anger denne 

manuellt på inköpsordern vilken upplagsplats godset ligger på och lämnar därefter över pappret 

till en godsmottagare, som i sin tur registrerar upplagsplatsen i systemet.  

Valmets ERP-system används också till att få information om collection order där 

godsmottagarna kan få reda på om de behöver plocka och leverera själva till önskad 

leveransplats. I systemet finns en kö där väntande och avslutade collection orders går att finna. 

En collection order kan bestå av allt från en enda större detalj till en rad mindre detaljer. Detta 

betyder att tiden för att plocka ihop en collection order kan variera kraftigt. I Figur 29 visas hur 

en plocklista för en collection order kan se ut.  

 

Figur 29: En collection order är en lista över de produkter som montage önskar få levererat till 

montagehallen 

Figur 28: Dem dokumenthanterare som används då godsmottagarna anser att godset är 

så pass stort att truckförarna måste köra ut godset. 
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Godsmottagningen har fått allt större krav på sig att snabbare leverera och utföra collections 

orders samtidigt som frekvensen av mottagande också har ökat. Därför finns en rädsla för att 

allt mer gods kommer att försvinna från sina upplagsplatser till följd av att montage och 

tillverkning inte orkar vänta på att få sina saker och därför går och plockar själva utan att göra 

en collection order. Risken är då att hela pallar försvinner där det finns saker som flera parter 

ska ha och att de därför inte når rätt part utan stannar hos någon annan.  

ERP-systemet har liksom andra system en ovana att agera alltför logiskt genom att komma ihåg 

ID-nummer. Problemet att systemet tilldelar ett unikt ID och inte människan, vilket i detta fall 

visar sig genom att produkterna med samma ritningsnummer i systemet läggs på samma 

upplagsplats utan möjlighet att byta för en enskild och inte den andra, ger konsekvensen att 

godsmottagarna måste vara uppmärksamma och se till att alla lika ritningsnummer också läggs 

på samma upplagsplats.   

5.2.2 Människa och maskin 

I regel har godsmottagarna liten tilltro till systemet och tar som oftast stöd av 

manuellregistrering i form av papper. Bland annat beskriver de problemet då historik i systemet 

försvinner vid förflyttning av gods från en upplagsplats till en annan plats. Detta gör att 

godsmottagarna tar hjälp av sina papper när de råkar förflytta något i systemet. Av bland annat 

denna anledning sparar godsmottagningen papper som sträcker sig flera år tillbaka i tiden. 

Denna samling har de lagt på lager i ett av lagerställen vid godsmottagningen, vilket visas i 

Figur 30: Det inringade området visar samlingen av 

dokumentation bestående av utskrivna köporders och fraktsedlar 

som figurerar som godsmottagningens manuella 

spårbarhetssystem 
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Figur 30. Papperna består av utskrivna köporder och fraktsedlar, vilka stämplas med det datum 

då ordern inkommit. 

Det händer att order dellevereras. Vid sådana situationer beskriver godsmottagarna att det är 

viktigt att inte råka rapportera in alla ingående delar i ordern utan endast de som är mottagna. 

Detta är också en sådan aktivitet som godsmottagarna anser att deras papper är ett bra stöd för. 

Se Figur 31 för sortering och förvaring av papperna.  

 

 

Figur 31: Förvaringen av inköpsorders görs i lådor som 

markeras med månad, år och om leverantören är från utlandet 

eller från Sverige. Sorteringen i lådorna görs utifrån 

ankomstdatum i fallande ordning 
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Även då majoriteten av godsmottagarna tycker att ERP-systemet i viss mån fungerar bra 

nämner de systemets svårighet att navigera tillbaka till vad man höll på med när man blev 

avbruten. Godsmottagarna blir ständigt avbrutna i sitt arbete av leveranser och funderingar från 

folk runt omkring. En typisk situation då det kan bli riktigt fel om man blir störd är vid stora 

leveranser med olika krav på upplagsplats för varje orderrad. Detta gäller vid till exempel en 

leverans på 60 orderrader varav fem ska till målning och resterande på upplagsplatser. En sådan 

leverans kräver sortering och utskrifter av målarkort. Ett målarkort visas i Figur 32.  

Godsmottagarna beskriver att de inte haft någon speciell utbildning i arbetssätt. I och med att 

ERP-systemet har funnits så länge har det inte heller genomförts någon genomgång eller 

utbildning vad gäller interaktion mellan arbetssätt och system under de senaste åren. Ny 

personal på avdelningen har alltid lärt sig genom att titta på eller testa själva.  

En aktivitet där det är tydligt att det inte finns något gemensamt eller staterat arbetssätt är 

upplagsplatsbestämning. Både godsmottagarna och truckförarna bestämmer och lägger ut på 

upplagsplatser. De gör det i regel oftast på måfå så länge inga speciella restriktioner såsom 

identiska ID återfinns.  

5.2.3 Strukturer 

På Valmet Lamberget registreras inte några transformationer där produkter förändras på något 

vis. Det gods som ska till målning efter att det tagits emot av godsmottagningen kommer i regel 

i stor utsträckning tillbaka till godsmottagningen och ligger på upplagsplats innan det ska 

användas i montage eller tillverkning. Efter att gods har varit på målning registreras det inte i 

systemet, och det går egentligen inte att genom historiken säga var och när godset har målats.  

Det händer också att ett mottaget gods måste plockas isär i delar, till exempel då endast en del 

av dessa ska målas. Då blir det ett stort problem i och med att det inte tilldelas någon ny identitet 

till de olika delarna. Godsmottagarna måste då minnas dels vad som ligger kvar om inte det 

hålls kvar på upplagsplats i systemet, dels att den delen som är på målning ska föras tillbaka 

till det så fort den kommer åter och vice versa. Denna transformation registreras inte heller 

någonstans.  

Figur 32: Ett målarkort innehåller ritningsunderlag och klisterlappar som dels ska klistras på 

detaljen efter målning, dels vara information för truckförare och målare 
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5.2.4 Godsmottagningens spårbarhetsproblem 

De arbetande på godsmottagningen tycker ofta att det är besvärligt när saker inte är spårbara, 

och de känner en stress över att de får ägna mycket onödig tid åt att leta efter saker. De har 

dock en relativt samlad bild över vad de tycker är deras problem i ämnet spårbarhet. För att 

enklare kunna återge denna bild har en sammanställning av problemen utformats.  Detta i form 

av en sammanställning i problemområden, vilka illustreras i Figur 33. 

Den mänskliga faktorn är något som godsmottagarna menar är en stor källa till ej spårbart gods 

och som de menar blir ett större problem vid en högre beläggningsgrad.  

Förflyttning av gods utan registrering i systemet är, enligt godsmottagarna ytterligare en källa 

till ej spårbart gods. En sådan förflyttning är de fall då någon tar saker utan att registrera i 

systemet genom en collection order. Ett liknande fall är när till exempel hela pallar tas ut till 

montage på vilka endast ett fåtal saker behövs och sedan inte lämnas tillbaka det överblivna. 

Detta i tron att man klarar att komma ihåg att lämna tillbaka det senare eller ge det till dem som 

senare kommer att behöva det. Förflyttning utan registrering sker också då man lånar saker från 

ett projekt till ett annat. Även truckförarna vittnar om tillfällen då de tvingats flytta på saker 

för att komma åt det som de behöver och sedan glömt bort att ställa tillbaka det de har flyttat, 

vilket också genererar en fysisk förflyttning utan registrering. 

Godsmottagarna nämner också stora order som en orsak till ej spårbart gods. De menar att stora 

order med olika direktiv på upplagsplats, såsom att några ska till målning, några till tillverkning 

och resterande på upplagsplats, skapar många moment och ställer krav på att man ska minnas 

mycket till registreringen. Även små leveranser i form av delleveranser kan ställa till problem 

Figur 33: Sammanställning av källor till spårbarhetsproblem enligt respondenter och arbetande på godsmottagningen 
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enligt godsmottagarna. Detta då de måste vara uppmärksamma och inte rapportera in hela 

ordern utan endast det som faktiskt är mottaget.  

Förflyttningar av upplagsplatser i systemet är något som godsmottagarna menar kan vara 

kritiska för spårbarheten. En godsmottagare nämner att denne vet med sig att det inte  går att 

få tag på någon historik efter att man råkat förflytta gods. Däremot menar en annan att det finns 

en funktion för att kunna se de fem senaste förflyttningarna men att de manuella dokumenten 

ofta är ett mer använt stöd då man råkar förflytta något i systemet men inte fysiskt. 

Förflyttningar i systemet kan också ske vid inrapportering av gods med samma unika 

ritningsnummer som gods som tidigare har kommit hem och ligger på upplagsplats. Vid en 

sådan situation måste gods med samma ritningsnummer läggas på samma upplagsplats för att 

det fysiskt och systemmässigt ska ligga på samma upplagsplats. 

Dessa problemområden kan sägas återfinnas på olika platser i det studerade flödet vilket 

illustreras i Figur 34.  

 

Godsmottagarna och truckförarna fick även besvara frågan var i det undersökta flödet som dem 

anser att möjligheten till spårbart gods är som svårast. Detta har sammanställts i en 

kartläggning, vilket visas i Figur 35.  

 

 

 

Figur 35: Illustration av var respondenterna på godsmottagningen anser att problemen med spårbarhet är som störst. Blåa områdena är 

problemområdena enligt godsmottagarna och röda områden enligt truckförarna 

Figur 34: En kartläggning över var i det studerade flödet som godsmottagningens upplevda spårbarhetsproblem 

återfinns 
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Majoriteten av de tillfrågade anser att de största problemen finns någonstans runt upplagsplats 

och montage. Detta kan röra aktiviteter som berör upplagsplatsbestämning och gods som förs 

från upplagsplats, målning eller tillverkning till montage. Det finns även en uppfattning att de 

största spårbarhetsproblemen berör packningen och den bristande strukturen som råder där.   

5.3 Montage 
Andra delen av flödet berör montage. I de två montagehallarna, det återfinns en större och en 

mindre (observationerna har utförts i den större montagehallen), monteras, demonteras och 

packas pappersmaskinerna. I den större montagehallen pågår flera projekt parallellt och arbetet 

med maskinerna utförs tätt intill varandra utan någon egentlig och tydlig gräns dem emellan.  

Varje projekt i montagehallen har en montageledare som leder och styr arbetet samt tar hand 

om det administrativa. Det är montageledaren som bestämmer hur många som de vill använda 

i arbetet med pappersmaskinen, vilket gör att antal arbetare kan skilja mellan 7 och 15 stycken, 

mycket beroende på maskinens storlek.  

En vanlig dag startar med daglig styrning där problem och behov lyfts. Efter detta ser alla 

montageledare till att alla har jobb, och därefter påbörjas arbetet. Bland de arbetande i 

montagehallen är många inhyrda, men de flesta har varit där i ett flertal år. Inom de närmaste 

5–6 åren förväntas ungefär hälften av montagehallens personalstyrka gå i pension.  

En maskin tar olika lång tid men ungefär runt 7500 timmar för en viss maskin med 7 veckor 

för montage, 5 veckor för utcheckning (test och programmering) samt 6 veckor för demontage 

och packning. För en annan maskintyp tar det kortare tid och nästan dubbelt så lång tid för den 

största maskintypen.  

5.3.1 Teknik 

I montagehallen är det i regel endast montageledarna som är i behov av dator, och de använder 

ERP-systemet i stor utsträckning till aktiviteter såsom collection order, packning och för att 

kolla förväntade leveranser samt upplagsplatser. Ofta handlar det om att med hjälp av ERP-

systemet hitta information om gods för att sedan skriva ut den till t.ex. märklappar.  

Majoriteten av montageledarna tycker att ERP-systemet är rörigt och krångligt och att det har 

ett ologiskt gränssnitt, och de har svårt att veta varför de behöver göra vissa kommandon i 

systemet. De menar att ERP-systemet säkert går att använda till mycket mer och på ett bättre 

sätt än vad det gör idag men att deras bristande kunskaper inom systemet hämmar användandet 

och får dem att i mindre utsträckning lita på dess information. Vidare menar de att de känner 

sig ganska bekväma med användningsområdena i ERP-systemet förutom då det blir några 

problem i systemet. Flera av montageledarna uttrycker en förhoppning om att det någon gång 

ska komma ett system mer anpassat efter det jobb som de är med och bedriver.  

En funktion som montageledarna uttrycker är en svårighet i spårbarhetshänseende är då en 

revision har gjorts och en ny ingående komponent har beställts. Många gånger skickas ingen 

direkt signal om att en ny produkt som ska ingå i maskinen finns att tillgå på upplagsplats. 

Detta gör att den vid flertalet tillfällen glömts kvar på upplagsplats. 

5.3.2 Människa och maskin 

Liksom godsmottagarna har montageledarna en relativt liten tilltro till ERP-systemet. Manuellt 

arbete förekommer som en stödfunktion i arbetet med systemet. Detta till aktiviteter som 

packning, där packningslistor skrivna för hand används som stöd då man för in det i systemet 
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och där information om godset skrivs in manuellt i datorn; kommunikation, där man förväntar 

sig att rapportering kommer från en person snarare än systemet och för spårning, där 

montageledare vittnar om att de hellre använder fötterna och springer runt och letar efter godset 

än letar i systemet.  

Packningen är ett moment som ställer stora krav på interaktionen mellan människa och system. 

Aktiviteten packning innehåller en rad moment: märkning, packning, registrering av packat 

gods för hand på en packningslista, dokumentation med hjälp av foto, vägning, registrering i 

systemet utifrån det handskrivna dokumentet. Se Figur 36 för det handskrivna dokumentet och 

en utskrift av registreringen i systemet utefter det handskrivna dokumentet, samt registrering 

av information om märkt gods såsom vikt, höjd, längd, bredd, typ av förpackning och adresser.  

Vid demontering av maskinen plockas den inte ned till minsta beståndsdel, utan man låter 

sakerna sitta fortsatt monterade på varandra i grupper. Grundtanken är att stora delar som är 

praktiska att hantera och ha som stomme i grupperna märks med märklappar före 

demonteringsstart av montageledare. Detta betyder att det redan från början finns en idé om 

vilka grupper av gods som är enklast att låta sitta kvar på varandra vid packningen. Det händer 

dock att grupper får delas upp efter demontering och märkas om till följd av till exempel 

platsbrist i container. I gruppen med gods är det endast en, den största ingåendekomponenten, 

som registreras på packningslistan. Detta betyder att för t.ex. en balk med flera ingående 

konsoler som sitter kvar på balken vid packning är det endast balken som registreras på 

packningslistan.  

Figur 36: Till vänster återfinns den handskrivna packningslistansom används som underlag när 

man manuellt skriver in informationen i systemet. Den inskrivna listan i systemet skrivs sedan ut, 

vilken är den som återfinns på höger sida av bilden 
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Flera montageledare beskriver att de många gånger känner sig osäkra på att de har fått med allt 

i en container och känner en stress över att inte veta om allt är skickat eller ej. Det har hänt att 

gods har skrivits upp på packningslistor utan att finnas fysiskt i containern, och det har även 

hänt att gods blivit nedskrivet två gånger eller ingen gång fast det finns i en container. Vad 

gäller detta problem betonar en montageledare vikten av foto tas på containrarnas innehåll. 

Denne menar att just foton på innehållet har räddat dem många gånger genom att visa i vilken 

container något fysiskt ligger. Ett typiskt sådant kort illustreras i Figur 37.  

 

Alla ihopsatta delar som ska in i containern vägs och sedan registreras vikten i ERP-systemet. 

Även längden på den stora märkta delen registreras. Nu för tiden vägs även hela containern 

innan den skickas iväg. Anledningen till all denna informationsinsamling är tullen, som ställer 

krav på att sådan information finns att tillhandahålla.  

I det stora hela anser montageledarna att de har ett liknande arbetssätt för varje projekt och 

team, men att det antagligen finns skillnader beroende på montageledarnas syn och vilja samt 

kunskap och erfarenhet. Störst olikhet i arbetssätt tror en av montageledarna att det finns inom 

aktiviteterna packning, där märkningen och noggrannhet kan skilja sig.  

Flera vittnar även om en antydan till motvilja mot förändring och nya arbetssätt, vilket ofta 

visar sig genom att man håller sig till sina gamla arbetssätt.  Ett exempel på detta var då det 

kom in ett nytt förslag på en lösning att kunna följa containrarnas väg till kund. För att detta 

skulle vara möjligt krävdes att montage märkte dem på ett speciellt vis, vilket många valde att 

strunta i. Liknande inställning finns det inför att gå mot ett mer standardiserat arbetssätt för 

montering, demontering och packning av maskiner. Detta till följd av att några anser att dessa 

moment alldeles för starkt påverkas av kunden, leverans av gods och godsets kvalitet.  

Figur 37: Ett typiskt foto som tas av containrarna, 

innan dem skickas till kund, i syfte att användas 

som stöd då saker är borta och ej spårbara 
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En aktivitet som också har visats skiljer sig i arbetssätt är collection order. En montageledare 

berättar att det egentligen är sagt att en collection order alltid ska göras först innan man hämtar 

eller får gods levererat. Men flera montageledare menar att de har slutat göra på detta vis då de 

vid flertalet tillfällen inte fått allt som de behöver genom en collection order. Vidare menar de 

att genom att göra en collection order innan man har konstaterat att man har fått alla detaljer 

man efterfrågat, kan medföra att systemet visar att montage har saker som dem inte har. Vilket 

i sin tur kan användas av t.ex. godsmottagningen för att hävda att ansvaret och de fysiska 

detaljerna är hos montage och inte hos dem. Det finns även en skillnad i hur en collection order 

levereras till montage, vilket antingen görs genom att det hämtas av någon i montage själv eller 

att det lämnas av någon av truckförarna. Majoriteten av montageledarna anser att det är mycket 

bättre att hämta själv, då det vid flertalet tillfällen har hänt att de har fått för mycket, för lite 

eller fel grejer levererade när de inte har hämtat själva.  

Montageledarna menar dock att det ibland händer att den mänskliga faktorn gör sig påmind när 

det kommer till collection order. Det har hänt att gods från ett annat projekt har lånats utan att 

detta har meddelats till någon, vilket kan leda till otaliga timmar av letande. Dålig 

kommunikation är också en av flera montageledare påtalad brist som orsakar att gods 

försvinner och inte längre är spårbart. De menar att om kommunikationen hade varit bättre så 

hade problemen kring spårbarhet inte existerat i lika stor utsträckning.   

I montagehallen lär man sig genom att se och göra. Ingen utbildning för vare sig praktiskt 

arbete eller systemarbete har genomförts, i alla fall inte sedan införandet av ERP-systemet. 

Några montageledare menar att det finns en sorts yrkeshemlighet hos många av de äldre på 

montage, som väljer att inte dela med sig av viktiga kunskaper och information. En 

montageledare menar också att förståelsen för varför man gör som man gör praktiskt, 

systemmässigt och enligt policys inte existerar i montagehallen.  

5.3.3 Strukturer 

Montering, demontering och packning görs relativt olika beroende på kundönskemål, 

tillgänglighet av gods och på hur montageledare och montörer väljer att göra. I regel bygger 

man nedifrån och upp, men det finns alltid möjlighet att sätta ihop saker som senare ska vara 

uppe eller bygga från en sida till en annan. Flera montageledare menar att de inte upplever 

någon strukturerad ordning för momentet kring demontering och packning och att ett 

standardiserat tillvägagångssätt vore önskvärt. Däremot rullstolen monteras, demonteras och 

packas den på nästan samma sätt och av samma personer varje gång. Därför är det mycket 

enklare att kunna säga hur många containrar som behövs för rullstolen.  

Vid märkningen, se Figur 38, inför packningen så markeras som nämnts endast vissa inte alla 

ingående delar i den grupp som de senare demonteras till. Detta förhållningssätt är endast en 
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praktisk åtgärd för att spara arbete och tid. Dessutom gör det jobbet lite enklare för packning, 

som slipper att packa varenda liten ingåendedel. 

Det som på märklappen i Figur 38 beskrivs som Parent description har endast med ritningen 

att göra och inte med den transformation som sker vid packningen, där flera delar sätts ihop. 

Eftersom endast vissa ingåendedelar märks registreras bara dessa i systemet, och ingen 

transformation eller ingåendedelar i en grupp registreras vid packningen. Enligt 

montageledarna gör detta det svårt att veta att allt gods faktiskt är med i en container, då det 

inte syns på vare sig packningslistor eller i systemet. Enda chansen att säkert veta är att försök 

komma ihåg eller se om foton kan avslöja att godset finns i någon container.  

Figur 38: En typisk märklapp som sätts på en av de ingåendedelarna av en grupp av detaljer 

innan packningen 
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5.3.4 Montage spårbarhetsproblem 

Montageledarna uttrycker att ej spårbart eller borttappat gods skapar frustration och stress och 

att det ganska ofta skapar långdragna situationer med många inblandade personer. För den här 

studien har även en sammanställning över spårbarhetsproblemen enligt montageledarna gjorts. 

Denna sammanställning hittas i Figur 39.  

En av källorna till ej spårbart gods anser montageledarna är då revisioner har gjorts och gods 

lagts på upplagsplats utan att en signal skickats samt svårigheterna med att veta vad som har 

och inte har skickats genom systemet. Sammanfattningsvis anser montageledarna att de har ett 

dåligt systemstöd och har svårt att få information genom systemet.  

Detta faktum leder till den andra aspekten som montageledarna menar påverkar spårbarheten, 

nämligen den mänskliga faktorn. Ju mindre systemstöd, desto större är behovet av manuellt 

arbetssätt och handpåläggning, vilket i sin tur resulterar i ett utrymme för fel orsakat av den 

mänskliga faktorn.  

Förflyttningar utan registrering påtalas inte av bara godsmottagningen utan också av 

montageledarna. Många använder sig av arbetssättet att registrera en förflyttning först efter de 

sett att alla ingående delar finns med eller efter att de har byggt ihop allt. Detta innebär en stor 

risk då personen i fråga måste komma ihåg att efterregistrera. Även förflyttningar som 

registreras men som inte stämmer, t.ex. då truckförare kör in hela pallar med gods som inte 

behövs just nu eller utan ingåendedelar i den önskade collection ordern, innebär ett stort 

problem för spårbarheten. Det vittnas även om gånger då andra personer i montage lånar från 

ett projekt utan att meddela detta till någon. Ett annat problem som montageledarna menar har 

en tydlig korrelation till den mänskliga faktorn är när saker tas av misstag från projekt och det 

Figur 39: Sammanställning av källor till spårbarhetsproblem enligt respondenter och arbetande på montage 



47 

 

sedan glöms bort. Då riskeras att flera timmar går åt att leta efter något som man inte kommer 

att hitta.  

En montageledare påpekar svårigheten med att utifrån systemet veta huruvida saker har 

skickats eller inte. Att komma ihåg allt som har packats ned är också svårt, och det blir ännu 

svårare att komma ihåg till följd av strukturen vid packningen. Vid packningen så packas ej 

helt demonterade grupper ingåendekomponenter och endast en av dessa ingåendekomponenter 

registreras i packningslistan. Detta innebär att man inte med säkerhet kan säga att allt som köps 

in till maskinen också lämnar montagehallen utifrån packningslistan och systemet.  

I Figur 40 återfinns problemområdena på dem ställen i flödet som det har beskrivits att dem 

förekommer.  

Även montageledarna fick beskriva var i kedjan som dem ansåg att det fanns störst problem 

med ej spårbart gods, detta illustreras i Figur 41.  

 

 

Montageledarnas uppfattning om var problemen med spårbarhet finns är något förskjutet mot 

det studerade flödets början jämfört med godsmottagarnas. Uppfattningen är att det finns 

problem redan i början av flödet vid ankomstrapporteringen såväl som vid 

upplagsplatsbestämningen. Man anser att det saknas struktur och ordning vid lagerhanteringen 

samt att det inte råder någon ordning på hur saker ankomstrapporteras och godsets väg från 

ankomst till upplagsplats, tillverkning eller målning. Även packningen och vägen till 
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Figur 41: Illustration av var respondenterna på montage anser att problemen med spårbarhet är som störst 

Figur 40: En kartläggning över var i det studerade flödet som montage upplevda spårbarhetsproblem 

återfinns 
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packningen benämns som ett problemområde i ett spårbarhetssammanshang. En montageledare 

ansåg att det fanns problem i hela flödet och att spårbarheten var bristfällig i hela flödet. 
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6 Fallstudie: Nulägesanalys 
I det här avsnittet ska en analys göras genom en teoretisk tolkning av verkligheten. Detta 

genom att jämföra nulägesbeskrivningen med litteraturstudien i syfte att finna samband, 

avvikelser, enhälligheter och andra kopplingar som kan vara nödvändiga i senare led av 

studien. Avsnittet är uppbyggt i enlighet med litteraturstudiens framställning gällande 

spårbarhetssystem och nulägesbeskrivningens upplägg.  

6.1 Spårbarhetssystem 
Möjligheterna till spårbarhet och att enkelt kunna säga var gods befinner sig är varken lätt eller 

tillförlitligt i nuläget på Valmet. Den process som TRU (se avsnitt 2.2 och 4.2 för förklaring av 

begreppet) går igenom från mottagande till packning innehar vad Bateman (2015) definierar 

som en rad spårbarhetslösa gap, där det är omöjligt att genom systemet avgöra var någonstans 

TRU egentligen befinner sig. Vid tillfällen då TRU är borta tillbringas mycket tid åt letande 

som dessutom involverar en rad olika personer, vilket med säkerhet kan sägas resultera i 

onödiga kostnader.  

Just problemet kring att möjliggöra en mer exakt beskrivning av var TRU faktiskt befinner sig 

var anledningen till detta projekts initiering. I takt med projektets gång har dock sambandet 

mellan historiken kring vad och var TRU har gått igenom och var det befinner sig blivit allt 

mer väsentligt, vilket Dabbene m.fl. (2013) beskriver genom begreppen spåra och följa. De gap 

som försvårar avgörandet var TRU befinner sig blir allt svårare att försluta om det inte finns 

data som beskriver om en TRU ska genom de aktiviteterna där gapen finns och hur lång tid den 

genomgången tar (Bateman, 2015). Även fakta såsom transformationer och andra förändringar 

av TRU, som ställer krav på en reformering av spårbarheten för det specifika godset (Karlsen, 

2013; Dai m.fl., 2015; Stefansson & Tillanius, 2001), är inte heller möjliga att avgöra utifrån 

den historik som idag finns att tillgå.  

Vägen för TRU från ankomst till packning är också osäker och tenderar att vara mycket 

föränderlig och icke standardiserad. Ett sådant exempel är upplagsplatsbestämning, som ofta 

bestäms av en slump snarare än en praktisk aspekt. Frånvaro av säkra processer skapar sämre 

förutsättningar för ett aktivt förhållningssätt till spårbarhet (Jansen-Vuller m.fl., 2003). Detta 

gör det svårt att förutse och prognosticera TRU framtida plats och väg, vilket ger sämre 

premisser för spårbarhet i hela det interna flödet. Att synliggöra hela processen från 

spårbarhetsynpunkt skapar dessutom förutsättningar för en ökad kontroll, vilket inte endast 

avser flödet av TRU utan också kvalitets- (Frederiksen, 2008; Stefansson & Tillanius, 2001; 

Moe, 1998), kostnads- (Bechini m.fl., 2008; Bateman, 2015) och optimeringssynpunkt (Jansen-

Vullers m.fl., 2003; Steinberger m.fl., 2010). 

Valmets behov av ett spårbarhetssystem verkar därigenom beröra ett större spektrum av 

spårbarhet än vad som tidigare upplevts och efterfrågats. Dessa behov har sammanställts utifrån 

definitionskartläggningen av begreppet spårbarhet i avsnitt 0 och illustreras i Figur 42.  
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Möjligheten till spårbarhet avseende innebörden av både spåra och följa såväl som ett aktivt 

förhållningssätt med möjlighet till proaktivitet och förutsägelse i det interna flödet, bör vara en 

riktlinje för ett spårbarhetssystems funktion och ställer krav på att många olika aspekter 

fungerar i sig och i enhällighet. I det som tagits fram från nulägesbeskrivningen gällande 

upplevda spårbarhetsproblem har en tydlig uppdelning framträtt. Denna kan delas in i de tre 

delar som i studien beskrivits i sammanhang om spårbarhetssystem: struktur, interaktion 

mellan människa och maskin samt teknik, se Figur 43. Vart och ett av de upplevda problemen 

skulle kunna sägas tillhöra var och en av delarna i denna uppdelning, men har beskrivits i den 

aspekt där det kan antas ha sin rotorsak.  

Figur 42: Det fokus som Valmet bör ha gällande spårbarhet enligt den analys som har genomförts genom en jämförelse mellan den befintliga litteraturen 

och den rådande situationen på Valmet 

Figur 43: En kategorisering av de upplevda problemen, framtagna utifrån 

nulägesbeskrivningen, i det som den här studien beskriver som aspekter i ett 

spårbarhetssystem 
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Principen om spårbarhet fordrar möjlighet till en fungerande koppling mellan fysiskt flöde och 

tillhörande information (Stefansson & Tillanius, 2001), vilket enkelt kan beskrivas vara möjligt 

om ett flöde registreras via ett system med information om identitet, aktivitet och förändring 

(Senneset m.fl., 2007; Moe, 1998). För att det ska fungera krävs strukturer som stödjer 

registreringen av aktiviteter (Senneset m.fl., 2007), skapandet av unik identifiering (Moe, 1998; 

Kim m.fl., 1996; Stefansson & Tillanius, 2001) och registrering av transformationer 

(Stefansson & Tillanius, 2001; Karlsen, 2013; Senneset m.fl., 2007), vilket är möjligt först vid 

säkra och standardiserade processer. Som stöd för strukturerna krävs bra teknik som möjliggör 

och synliggör strukturen, för vilken tekniken bör vara utformad på ett sådant vis att nivån av 

automation är noga utvald så att människan tillsammans med tekniken kan göra visualisering 

av kopplingen mellan fysiskt flöde och information möjlig.  

I kommande avsnitt kommer teknik, interaktion mellan människa och maskin samt strukturer 

att analyseras närmare.   

6.1.1 Teknik 

På Valmet finns idag inget av det som Paunescu m.fl. (2015) väljer att kalla 

identifieringssystem som ett integrerat spårbarhetssystem. Valmet använder sig endast av sitt 

ERP-system för att manuellt registrera förändringar i position och annan information om TRU 

i spårbarhetssyfte. Denna metod belyses som ett möjligt spårbarhetssystem av Stefansson & 

Tillanius (2001), som samtidigt beskriver svårigheterna med att förlita sig på endast manuella 

inslag då det lämnar stort utrymme för fel med den mänskliga faktorn som källa.  

Den nuvarande tekniken är enligt flera på Valmet krånglig och ger inte något stöd vid 

visualisering och framförandet av väsentlig information. Informationen som berör 

upplagsplatser och rörelse genom flödet är inte standardiserad och skrivs manuellt, vilket gör 

att informationen kan variera beroende på vem som registrerar. Detta betyder att om en leverans 

av TRU till ett och samma ställe i montage görs så kan den enligt systemet befinna sig antingen 

vid port/dörr 32, 31 eller 30, och de möjliga platserna kan därför inte sägas vara specifika. 

Detta förfarande kan många gånger leda till felskrivningar och förvirring om var gods befinner 

sig.  

Visualiseringen och möjligheten att få fram mer information om TRU är också svårt med den 

teknik som används idag, något som Moe (1998) beskriver är av vikt med hjälp av att beskriva 

möjliga deskriptioner. Med vilken det är svårt att veta om allt faktiskt har blivit skickat till ett 

projekt. Vilket också är en effekt av att alla ingående delar inte blir registrerade vid packningen, 

då en sådan manuell registrering hade varit för omfattande. Det finns ett behov av att få fram 

mer information, såsom tidsenlig positionering, tidigare aktiviteter och skickat TRU, som följer 

TRU och som kan fås fram i hela kedjan men med ett mindre krävande bakomliggande 

manuellt arbete. Informationen bör innehålla sådant som är ett stöd för spårbarhet som helhet 

innefattande både spåra och följa. Informationen i kategorin spåra bör vara behövlig historik 

om TRU såväl som aktiviteter, vilket kan innebära allt från tydlig information om vilka 

aktiviteter som TRU har gått igenom och om huruvida TRU har packats och skickats eller ej. 

Information i kategorin följa bör vara information om TRU precisa position. Både streckkoder 

och RFID kan vara en hjälp i att skapa identifiering och att lagra nödvändig information i realtid 

(Paunescu m.fl., 2015; McFarlene, 2003). All typ av registrering sker på en högre nivå av 

automation och ställer mindre krav på människans interaktion med tekniken.  
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RFID har många fördelar och skulle tillgodose några av Valmets behov i form av datainsamling 

i realtid och ge möjlighet till en stor informationslagring (Sarma, 2004; Akbari m.fl., 2015; 

Bateman, 2015; Faber, 2007). RFID bidrar till en ökad automationsnivå och gör avläsning av 

dolt TRU möjlig (Sarma, 2004; Akbari m.fl., 2015; Bateman, 2015; Faber, 2007), vilket skulle 

ge mindre utrymme för den mänskliga faktorn och eliminera många av de spårbarhetsproblem 

som finns hos Valmet. Trots de positiva sidorna med RFID finns det fakta som försvårar en 

eventuell implementering. Då RFID används som bäst under konstanta, kontinuerliga och 

ekvivalenta flöden (Velandia m.fl., 2016) blir Valmets icke kontinuerliga men intensiva flöde 

lite mer komplext för tekniken. I och med att det i nuläget inte finns en ordnad struktur gällande 

flöde från ankomst till packning, där TRU kan vandra ett flertal vägar, skulle det krävas väldigt 

många antenner. Faktum att Valmet inte heller har någon etablerad central lagerstyrning som 

är styrande för upplagsplatsbestämningen komplicerar också placering av antenner.  Liksom 

Sarma (2004), Zhe & Cao (2014), Bateman (2015) och Ting m.fl. (2013) beskriver är priset 

högt för en implementation av RFID. Om Valmet mer exakt skulle vilja veta var TRU befinner 

sig på området krävs aktiva taggar, vilka är ännu dyrare (Faber, 2007) och blir allt mer 

komplext. I och med den stora kostnaden för taggarna är det också vanligt med en lägre grad 

av incitament att sätta dessa på mindre dyrbart TRU, och det finns en vilja att ha ett fungerande 

pantsystem där dessa taggar kan återfås efter leverans till kund. Andra risker med RFID som 

tas upp i litteraturen rör avläsningsfel vid små marginaler mellan antenner samt 

impedansmissanpassning vid integration mellan ERP-systemet och identifieringssystemet, 

vilket också är stora risker vid en implementation på Valmet.  

Däremot finns det en stor anledning för Valmet att se på alternativet med streckkoder. 

Streckkoder genererar enligt Evers m.fl. (2005) endast ett delvis automatiserat arbetssätt men 

skapar förutsättningar för mer noggranna (Akbari m.fl., 2015), snabbare (Musmanno m.fl., 

2004; Akbari m.fl., 2015), tidsenliga och korrekta (Evers m.fl., 2005) uppdateringar som följer 

med TRU. Streckkoderna skulle då behöva avläsas med hjälp av till exempel en handscanner 

vid varje aktivitet. Streckkoder skulle alltså automatisera arbetet till en viss gräns (Evers m.fl., 

2005) men kräva registrering med hjälp av avläsning av scanner vid varje aktivitet och ställa 

kravet att allt TRU registreras på detta sätt, vilket antagligen hade varit mest krävande för 

godsmottagningen. Detta krav går dock hand i hand med kravet på okulär besiktning i 

kvalitetssynpunkt hos godsmottagningen och är antagligen ett mindre krav än den manuella 

registreringen som måste utföras idag. Avläsning av streckkoder hade varit en fördel även för 

märkningen av TRU. Detta i och med att Valmet idag måste märka om en stor del av TRU vid 

två tillfällen på grund av att annan eller mer information krävs. Vid en implementering av 

streckkoder skulle det vara möjligt att märka godset endast en gång och låta informationen följa 

med och uppdateras vid varje avläsning (Evers m.fl., 2005). Trots de fördelar som ovan nämnts 

och dess tydliga korrelation till de behov som idag finns på Valmet, finns det också nackdelar 

med att välja streckkoder som identifieringssystem. Som tidigare nämnts gör inte streckkoder 

arbetet helt automatiserat varför det krävs att varje streckkod scannas och att de dessutom är 

synliga. Detta kräver alltså att ungefär samma arbetsprocedur som används idag fortskrider 

men på ett mer standardiserat och något mindre manuellt vis. 

I Tabell 4 återfinns en sammanställning över korrelationen mellan Valmets behov och de 

beskrivna teknikernas möjligheter.  
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Tabell 4: En sammanställning över korrelationen mellan Valmets behov och de beskrivna teknikernas möjligheter 

Valmets behov RFID  Streckkod  

Behov av information som 

berör spåra: Historik och 

information om tidigare 

aktiviteter och om vad som 

har skickats och inte   

RFID ger förutsättningar för 

en stor informationslagring  

och bidrar till en ökad 

automationsnivå och gör 

avläsning av dolt TRU 

möjligt (Sarma, 2004; 

Akbari m.fl., 2015; Bateman, 

2015; Faber, 2007).  

Streckkoder skulle alltså 

automatisera arbetet till en 

viss gräns (Evers m.fl., 2005) 

men kräva registrering med 

hjälp av avläsning av scanner 

vid varje aktivitet och ställa 

kravet att allt TRU 

registreras på detta sätt. Vid 

en implementering av 

streckkoder skulle det vara 

möjligt att endast märka 

TRU en gång och låta 

informationen följa med och 

uppdateras vid varje 

avläsning (Evers m.fl., 

2005). 

Behov av information som 

berör följa: Tidsenlig 

positionering 

RFID möjliggör 

datainsamling i real-tid 

(Sarma, 2004; Akbari m.fl., 

2015; Bateman, 2015; Faber, 

2007). 

Streckkoder genererar enligt 

Evers m.fl. (2005) endast ett 

delvis automatiserat 

arbetssätt men skapar 

förutsättningar för mer 

noggranna (Akbari m.fl., 

2015), snabbare (Musmanno 

m.fl., 2004; Akbari m.fl., 

2015), tidsenliga och 

korrekta (Evers m.fl., 2005) 

uppdateringar som följer 

med TRU. 

 

Det första som Tabell 4 beskriver är Valmets behov av information som kan knytas till 

begreppet spåra, i form av information om tidigare aktiviteter och om vad som har skickats och 

inte. Vid rannsakan av RFID och vad en sådan teknik skulle kunna erbjuda i detta hänseende 

verkar RFID innebära stora möjligheter för en omfattande lagring av information, vilket i sin 

tur ger förutsättningar för att kunna binda all information och historik som kan vara av vikt till 

varje TRU. RFID skapar också förutsättningar för en större säkerhet gällande avläsning, vilket 

är av vikt för att kunna registrera vad som har skickats eller inte vid momentet packning. Dock 

kan det fortfarande skapa en osäkerhet om var saker faktiskt är eftersom RFID inte kan läsa in 

exakt var de är utan en fullständig triangulering. Detta kan vara svårt i ett moment som 

packningen där det inte finns någon bestämd arbetsstation där antenner skulle kunna sättas ut. 

Gällande streckkoder, i detta hänseende, ger även de en möjlighet till lagring av information 

som kan följa med TRU i hela flödet. Dock måste streckkoden scannas för att uppdateras, vilket 

ställer krav på rutin och arbetssätt. Vid ett moment som packning kan det vara krävande att 

behöva scanna varenda TRU i syfte att systemmässigt kunna se vilket gods som har lämnat 

eller inte. På denna svårighet återfinns dock andra lösningar som kommer att tas upp i avsnitt 

6.1.3.  
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Det andra som Tabell 4 tar upp är Valmets behov av tidsenlig position, vilket är vad följa 

innebär. Både RFID och streckkoder möjliggör tidsenliga uppdateringar i hög nivå av real-tid, 

där RFID är helt automatiserad och därför uppdaterar helt i real-tid och streckkoder kräver 

scanning vilket gör att den uppdaterar så när som i real-tid.  

Både RFID och streckkoder uppfyller många av Valmets behov. De stora skillnaderna mellan 

teknikerna vid en jämförelse i fallet Valmet handlar snarare om nivån av komplexitet än om 

funktion. De risker som tidigare beskrivits i detta avsnitt angående RFID tillsammans med 

variationen i flöde och arbetssätt på Valmet skapar en oro för huruvida komplexiteten 

överstiger den eventuella nyttan. På grund av detta är RFID kanske inte rätt väg att gå för 

Valmet när det kommer till ett identifieringssystem i nuläget.  

Oavsett vilken typ av identifieringsteknik som skulle användas krävs det att det finns ett system 

som kan visualisera och vara gränssnittet mellan informationsflödet och materialflödet. Till 

detta krävs ett ERP-system som klarar att hantera just detta, ett ERP-system som ska möjliggöra 

ett systemstöd i den dagliga verksamheten och i ett spårbarhetssyfte. Detta genom att skapa 

förutsättningar för att både följa och spåra samt att klara av att från historik kunna avgöra gods 

framtida väg och därigenom bana väg för arbetet med ett proaktivt förhållningssätt till 

spårbarhet. Valmets behov är att inneha teknik som är ett stöd och anpassad efter rådande 

aktiviteter. Tekniken bör vara enkel att använda, ha rätt nivå av automation och ge en större 

möjlighet till visualisering och lagring av information. Ett mer utvecklat ERP-system 

tillsammans med ett integrerat identifieringssystem i form av streckkoder, med handscannrar 

som hjälpmedel, skulle ge ett bra stöd i arbetet med spårbarhet.  

6.1.2 Människa och maskin  

På Valmet finns det en tydlig avsaknad av ett arbetssätt för interaktionen mellan människa och 

maskin. Tekniken och dess gränssnitt verkar inte ha influerats av tankar kring människans 

kognitiva förmåga, vilken Cho m.fl. (2015) menar är av vikt. Många av problemen på både 

godsmottagningen och montage verkar grunda sig i svårigheten när de förlorar fokus mitt uppe 

i en aktivitet, behöver navigera i systemet för att finna information och svårigheterna gällande 

anpassning efter erfarenhet, vilka alla är sådana egenskaper som Mandel (1997) beskriver som 

vitala.  

Precis som det Bainbridge (1983) beskriver som en risk då system inte uppfyller egenskaper 

som underlättar interaktion mellan människa och maskin är tilltagandet av stöd från manuella 

arbetssätt ett faktum på Valmet. Det finns dock stora möjligheter till en förskjutning från en 

lägre nivå av automation till en högre. Tekniken som helhet och spårbarhetstekniken har gått 

från en mer manuell till en mer automatiserad teknik (Setboonsarng m.fl., 2009), och 

möjligheterna till ett större automationsstöd har därigenom kommit att bli verklighet.  

Då Valmet står inför en uppdatering av ERP-systemet finns det en möjlighet att väga in den 

kognitiva ergonomin, som Cho m.fl. (2015) och Bainbridge (1983) menar är viktig och som 

Fasth m.fl. (2008) beskriver som att inte välja mellan människa och maskin. För att kunna öka 

möjligheten till spårbarhet bör Valmet fundera på nivå av automation (Fasth m.fl., 2008) och 

fundera på att förbjuda arbetssätt som inte stämmer överens med den nivån som är 

överenskommet. Detta kan betyda att man väljer en helautomatiserad lösning med människan 

som stöd och utförare och därigenom kommer till en punkt där manuella arbetssätt kan 

förbjudas.  
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När det nya systemet är etablerat gäller det att se till att arbetssätt skapas som också innebär en 

förenkling i interaktionen mellan människa och maskin. Det betyder att systemet ska utformas 

efter arbetssätt och att därefter arbetssätt utformas efter systemet. Det betyder att i nuläget, med 

Valmets nuvarande system, bör arbetssättet anpassas efter systemet, och vid initieringen av det 

nya systemet bör systemet anpassas efter arbetssätten innan nya arbetssätt, som anpassas efter 

det nya systemet, kan etableras, vilket visualiseras i Figur 44.   

6.1.3 Strukturer 

Dai m.fl. (2015) och Stefansson & Tillanius (2001) beskriver vikten av att bestämma 

designparametrar, vilka har beskrivits i avsnitt 0, för den underliggande strukturen för ett 

spårbarhetssystem. Valmet använder i dagsläget produkt-nivå för alla designparametrar fram 

till aktiviteten packning där man övergår till någon form av parti-nivå utan att det egentligen 

beskrivs eller registreras som detta.  

Idag registreras inte heller produkttransformationer där förändringar sker till den grad att TRU 

går från det som Senneset m.fl. (2007) och Stefansson & Tillanius (2001) beskriver som en 

förändring från komponentnivå till slutnivå för en enskild TRU. Detta vid till exempel 

situationen då en TRU målas. Det sker inte heller någon registrering vid transformation, då till 

exempel flera TRU sätts ihop eller tas isär, vilket Karlsen m.fl. (2013) menar är essentiellt för 

ett spårbarhetssystem och dess funktion. Det är av vikt att Valmet bestämmer nivåer av 

designparametrar, men också hur och på vilka sätt den beslutande nivån får möjlighet att 

förändras vartefter hur TRU påverkas genom deras interna flöde. Med detta menas att låta 

aktiviteter bli registrerade på TRU unika ID samt att låta aktiviteter innehållande 

transformationer skapa ett nytt unikt ID för aktivitetens output.   

Just vikten av unika ID är något som Karlsen m.fl. (2013) beskriver i kontext av grund för ett 

spårbarhetssystem. På Valmet förekommer spårbarhetsproblem med just bristen av unika ID 

som källa. Detta har uppmärksammats då TRU har förflyttats i systemet till följd av att en 

likadan TRU som har tilldelats samma ID har inkommit och lagts på annan upplagsplats. Då 

ändras den första TRU upplagsplats till densamma som den sista inkommande TRU. För att 

Valmet ska få ett fungerande spårbarhetssystem krävs helt unika ID, och därför kan inte 

Valmets ID vara helt förenade med en beskrivning för en viss produkttyp. Detta innebär inte 

att historik för en viss produkttyp inte kan finns kvar i systemet utan endast att det finns 

förutsättningar för systemet att logiskt förstå att den TRU man har avsett att spåra är en specifik 

produkt och inte en typ av produkt.  

Figur 44: En visualisering av hur nuvarande system bör influera arbetssätt och hur framtida system bör influeras av arbetssätt 
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Alltså är det av vikt att Valmet tydligt förstår sitt flöde och vilka aktiviteter en viss TRU går 

igenom och vilka eventuella transformationer TRU utsätts för. Kartläggningen av Valmets 

flöde som har genomförts i den här studien har integrerats med ovan analyserade fakta, vilket 

visas i Figur 45, i syfte att skapa förståelse för tankesättet kring transformation och aktivitet. 

I Figur 45 illustreras det studerade flödet från godsmottagning till packning. Efter mottagande 

av TRU på godsmottagningen kan TRU ta olika vägar beroende på krav på nästkommande 

aktivitet, vilket närmare beskrivs i avsnitt 5.2. Oavsett väg registreras TRU ID. Aktiviteterna 

målning och tillverkning innebär att TRU på något vis förändras. TRU genomgår det som 

Senneset m.fl. (2007), Stefansson & Tillanius (2001) och Dai m.fl. (2015) benämner en 

transformation, därför krävs att TRU tilldelas ett nytt unikt ID som beskriver denna förändring. 

Aktiviteten upplagsplats genererar inte någon transformation, och därför krävs endast en 

registrering av rådande ID.  

Vid montage sätts TRU ihop till en slutprodukt i form av en pappersmaskin. Trots att det sker 

en förändring där flera TRU sätts ihop är det inte ett krav att registrera montaget som en 

aktivitet som innebär en transformation. Detta för att dessa TRU i senare led tas isär. Däremot 

är det av vikt att registrera att dessa TRU är på väg in i montage för att genomgå montering. 

Fram till dess har TRU spårats på produkt-nivå. Vid demonteringen sker det däremot ännu en 

förändring i och med att flera TRU behålls ihopsatta för packning. Situationen kring 

demonteringen inför packning är den mest komplexa situationen i ett spårbarhetssammanhang. 

I och med att Valmet idag endast registrerar en av de ingående delarna i denna sammansättning, 

se avsnitt 5.3 Montage, kan ingen med säkerhet säga att allt som kommer in till Valmet också 

lämnar Valmet. I och med detta finns det delar med obefintlig möjlighet till spårbarhet från det 

tillfälle då de har demonterats från maskinen. För att lösa detta krävs en noga utvald strategi, 

och situationen skulle genom en sådan kunna betraktas och lösas på tre egentliga vis.  

Figur 45: Hur flödet med tillhörande transformationer bör påverka tilldelning och uppdatering av unika ID. Bilden har 

influerats av en studie utförd av Senneset m.fl. (2007) 
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 En förenkling av packningen som inte förändrar nivån av spårbarhet utan registrering 

av var ingående del krävs  

 En transformation där den nya TRU skulle tilldelas ett nytt unikt ID 

 En förändring av spårbarhetsnivån från produkt- till parti- eller containernivå 

Det första alternativet skulle kräva att varje del i sammansättningen registreras, vilket om det 

redan idag initierades skulle innebära ett tidsödande manuellt arbete. Om streckkoder och hand-

scanners skulle bli aktuella vore det betydligt enklare och något mindre tidskrävande att lösa 

problemet på detta vis. Dock finns det mindre tidskrävande sätt att hantera detta på. Likväl 

vilken annan aktivitet som helst kan Valmet se demonteringen och packningen som en aktivitet 

som medför en transformation, som i detta fall innebär att flera TRU sätts ihop. Efter en sådan 

transformation bör den nya TRU tilldelas ett nytt unikt ID, vilket sen tidigare har illustrerats i 

Figur 45. För att skapa goda förutsättningar för att förenkla en sådan lösning bör demonteringen 

och packning gå mot en mer standardiserad process där samma typ av balk alltid packas ihop 

med samma typ av konsoler. På det viset skapas möjligheten att använda sig av tidigare 

händelser och historik, som sedan kan appliceras på nästkommande projekt. Detta medför även 

möjligheter till optimering, kontroll och standardisering av allt från antal containrar till 

personalkraft vid demontering och packning. Standardisering skapar även förutsättningar för 

det som har beskrivits som åtråvärt i ett spårbarhetssyfte, se avsnitt 0, i form av ett proaktivt 

förhållningssätt till spårbarhet, då detta möjliggör en tidigare vetskap om framtida lokalitet. 

Om inte historik är möjlig att använda krävs registrering av var ingående del, vilket är 

förändringen/transformationen i detta hänseende, innan ett nytt ID kan registreras. Åtgärderna 

för förslaget om förändring av spårbarhetsnivå liknar dem för förslaget gällande 

transformation. Vid en etablering av förändring av nivå krävs att tidigare historik kan avläsas, 

vilket ställer krav på standardisering eller att varje ingående del registreras tillsammans med 

containern/pallen eller liknande.  

Standardisering skulle förenkla spårbarhetsmöjligheten i flera hänseenden än de som ovan 

nämnts. Standardisering med avseende på TRU är något som skulle schematisera Valmets 

interna flöde. Om en form av beredning görs redan från början på varje detalj som köps in 

skulle det vara möjligt att redan då förutse vägen genom Valmets flöde och vilka aktiviteter 

som det specifika TRU bör gå igenom, och sedan använda denna historik till nästkommande 

identiska TRU. På detta vis möjliggörs en beskrivning av när TRU kan sägas vara en 

slutprodukt redo att sättas ihop med resterande delar i pappersmaskinen och en redogörelse för 

vilken väg TRU ska ta för att det ska vara möjligt, vilket är goda förutsättningar för ett proaktivt 

förhållningssätt. Detta kan liknas vid en lista med krav som måste fullgöras innan listan är 

uträttad, vilket illustreras i Figur 46.  
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Standardisering av TRU och dess väg genom flödet ställer i sin tur krav på en standardisering 

av beskrivningen genom dess deskriptioner. Enligt Moe (1998) är det av stor vikt att registrera 

både aktiviteter och TRU för att möjliggöra spårbarhet och att det därigenom är viktigt att 

avgöra deskriptioner som är av betydelse för efterföljande flöde. Detta innebär att benämningen 

av aktiviteter och produkter bör standardiseras så att det inte finns flera beskrivningar som 

betyder en och samma sak, och att viktig information, som är avgörande för den specifika TRU 

eller aktiviteten, också ges utrymme för att beskrivas som en del av det specifika 

informationsflödet som följer det specifika materialflödet. För TRU bör information som 

definierar produkten finnas med, men också möjlighet till registrering av eventuella 

förändringar såsom revisioner så att även sådana binds till den specifika TRU och därigenom 

kan användas för att skicka signaler till dem det berör. 

  

Figur 46: En liknelse med en form av beredning som skulle kunna göras på TRU redan innan det kommit in 

i flödet  
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7 Slutsats 
I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser genom att besvara forskningsfrågorna och 

forskningsmålet. Avsnittet är uppdelat efter forskningsfrågorna koppling och påverkan och 

avslutas med att redovisa huruvida studiens syfte uppfylldes.  

7.1 Forskningsfråga 1 
Forskningsfråga 1 har besvarats i den litteraturstudie som presenteras i avsnitt 4. I Figur 47 

sammanfattas slutsatserna som använts för att besvara forskningsfråga 1. I detta avsnitt 

kommer slutsatserna som berör forskningsfråga 1 att presenteras mer ingående.  

 

I litteraturen beskrivs vikten av att ett spårbarhetssystem klarar av att både spåra och följa, detta 

genom att registrera identitet, nuvarande position och vilka aktiviteter som har passerats samt 

tiden för genomgången. Förenklat kan det förklaras genom att koppla det fysiska materiella 

flödet med dess tillhörande information. För att detta ska vara möjligt beskriver litteraturen 

kraven på en struktur som skapar förutsättningar för vad som fordras för ett spårbarhetssystem. 

Strukturen bör innefatta val av designparametrar som avgör vad som ska spåras, hur det ska 

spåras och hur mycket som ska spåras, vilket görs genom att bestämma spårnings-, taggnings- 

och kodningsnivå men också genom att bestämma hur systemet ska se på hur aktiviteter och 

eventuella transformationer kan komma att påverka nivån av designparametrarna eller förändra 

ett tilldelat ID. Strukturen innebär också att avgöras informationsnivåer genom att bestämma 

informationsdeskriptioner, vilka ska finnas tillgängliga genom hela materialflödet.  

Figur 47: Sammanställning av studiens slutsatser som har använts för att besvara forskningsfråga 1 
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Kopplingen mellan material- och informationsflödet sker enligt litteraturen enklast genom att 

tillsätta ett medium som kan figurera som ett gränssnitt mellan informations- och 

materialflödet. Detta gränssnitt kan vara någon form av teknik som klarar av att identifiera ett 

ID och sedan skapa förutsättningar för att följa och spåra detta ID genom återupprepad 

identifiering. Litteraturen beskriver för- och nackdelar med ett flertal identifieringssystem, och 

där bland de vanligaste manuella registreringar i ERP-system, registreringar via streckkoder 

med olika typer av hjälpmedel såsom handscannrar samt mer automatiserade registreringar 

med hjälp av RFID.  

Trots att strukturer och teknik kan anses vara grunden för ett spårbarhetssystem finns det en 

annan faktor som nämns i detta sammanhang, nämligen interaktion mellan människa och 

maskin. Litteraturen beskriver hur tekniken idag tenderar att gå mot mer automatisering men 

att detta inte ska vara så att i valet av teknik står mellan människa och maskin, utan att detta 

val ska ses som en förändringsbar faktor som involverar både människa och maskin, men till 

en viss gräns. För spårbarhetssystem innebär det att hitta en balans i automationsnivå som inte 

bidrar till processabnormalitet med den mänskliga faktorn som källa utan som agerar som ett 

stöd för människan i ett spårbarhetssammanhang. Detta är sådant som bör vara ett krav för 

nuvarande system och för ej initierade system.  

Utifrån detta kan forskningsfråga 1, med vilka ingående delar som ett spårbarhetssystem 

beskrivs i litteraturen, besvaras kortfattat genom att det beskrivs i kontext om struktur, teknik 

och interaktion mellan människa och maskin.  

7.2 Forskningsfråga 2 
Forskningsfråga 2 har besvarats genom den nulägesbeskrivning som gjorts i fallstudien, vilken 

presenteras i avsnitt 5. I Figur 48 sammanfattas slutsatserna som kan användas för att besvara 

forskningsfråga 2. Vidare i detta avsnitt kommer slutsatserna som berör forskningsfråga 2 att 

presenteras mer ingående.  
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Idag använder sig Valmet av en spårbarhetsteknik med en låg automationsnivå där människan 

manuellt måste identifiera och registrera förflyttningar och information, vilket sker via Valmets 

ERP-system. Till följd av den låga automationsnivån påverkas systemet mycket av människan 

och hur denne väljer att interagera med det. Uppbyggnaden av ERP-systemet skapar stort 

utrymme för manuella arbetssätt där människan skapar stödteknik eller struntar i att använda 

sig av systemet till aktiviteter där det egentligen krävs eller bör agera stöd, såsom collection 

orders eller vid borttappat gods.  

Många anser att Valmets ERP-system är ologiskt, krångligt, rörigt och att det är svårt att 

navigera i. I studien har det visat sig att många inte litar på informationen som går att få från 

ERP-systemet angående TRU-lokalitet, detta till följd av den bristande kunskap som hämmar 

användandet och teknikens låga automationsnivå vilket ställer stora krav på människan. Bland 

respondenterna finns en önskan att det någon gång ska komma en teknik mer anpassad efter 

arbetssätt och flöde. Liksom avsaknaden av ett samband mellan arbetssätt och teknik finns det 

en avsaknad mellan teknik och arbetssätt. Många av de problem gällande spårbarhet som 

upplevs som de värsta, såsom förflyttningar utan registreringar, stora leveranser och 

delleveranser, verkar ha sin rot i såväl avsaknad i samband mellan arbetssätt och teknik som i 

det motsatta.   

Systemets struktur är endast uppbyggt för att spåra, koda och tagga på produktnivå trots att 

denna nivå egentligen förändras under processens gång, såsom vid packning, dock utan att det 

registreras. Detta leder till svårigheten att avgöra huruvida allt har skickats från Valmet eller ej 

Figur 48: Sammanställning av studiens slutsatser som har använts för att besvara forskningsfråga 2 
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vid en försändelse till kund. Aktiviteter och möjliga transformationer registreras inte, och det 

går inte att följa huruvida en TRU genomgått en aktivitet utifrån systemet. De aktiviteter som 

idag registreras är inte tidsatta, och beskrivningen är inte heller helt specificerad, då 

upplagsplats ”målning” kan innebära att godset befinner sig utanför målning omålad, på 

målning eller utanför målning målad. Alltså registreras inte alla förflyttningar då ett sådant 

förhållningssätt antagligen hade gjort registreringen av lokalitet alltför tidsödande.  

Tilldelning av unika ID eller uppdatering av unika ID används inte på Valmet, då dess ID 

snarare påverkas av typ av produkt och behålls sådan under hela flödet. Till följd av detta har 

systemet svårt att logiskt förstå att det finns flera lika produkter och registrerar därför det som 

ett och samma TRU. I och med att transformationer inte registreras har det inte heller funnits 

någon anledning till att uppdatera TRU-ID, varför TRU enligt systemet kan ses som en 

komplett och färdig produkt redan från början. Vid tillfällen då en revision görs registreras det 

inte i systemet att en viss produkt ska bytas ut mot en annan, vilket är ett stort problem då ingen 

indikation ges till montage att det finns att hämta och det därför riskera att glömmas bort.   

Valmets nuvarande spårbarhetssystem är alltså helt beroende av människans manuella 

arbetssätt och ställer krav på stor noggrannhet. Systemet lämnar utrymme för stora 

spårbarhetslösa gap där material- och informationsflödet inte stämmer överens. Systemet är i 

dagsläget inget stöd i spårbarhetsarbetet och ställer krav på en hög interaktion mellan människa 

och teknik. Det nuvarande spårbarhetssystemet upplevs inte som ett stöd i arbetet, och många 

känner stor stress inför att leta efter saker då många blir indragna och det skapar långdragna 

situationer.  

Utifrån detta kan forskningsfråga 2, hur ser det spårbarhetssystem ut som används idag i 

Valmets flöde, besvaras genom att Valmets spårbarhetssystem är uppbyggt av ett ERP-system 

där människan manuellt registrerar och identifierar gods vid förflyttningar, detta genom samma 

ID och på samma vis oavsett transformation och förändringar i nivåer av designparametrar.  

7.3 Forskningsfråga 3 
Forskningsfråga 3 har besvarats genom den nulägesanalys som utförts under fallstudien, vilken 

presenteras i avsnitt 6 och är en teoretisktolkning av litteraturstudien och 

nulägesbeskrivningen. I Figur 49 sammanfattas slutsatserna som kan användas för att besvara 

forskningsfråga 3. Vidare i detta avsnitt kommer slutsatserna som berör forskningsfråga 3 att 

presenteras mer ingående.  
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Valmet har ett behov av ett spårbarhetssystem som klarar av att både spåra och följa. Detta då 

det skapar förutsättningar för en ökad kontroll som i förlängningen innebär en möjlighet till 

spårbarhet i hela det interna flödet.  

Till följd av att Valmets produktion är projektstyrd är det interna materialflödet icke 

kontinuerligt men intensivt, vilket är ett resultat av den stora mängden gods som krävs för att 

tillverka en pappersmaskin. Detta gör det något mer komplext att tillämpa mycket av det som 

litteraturen beskriver. Även då produktionen är projektstyrd måste Valmet komma ifrån tanken 

att produktionen inte kan standardiseras, kontrolleras och sluta se alla projekt som helt unika, 

för att på det viset skapa förutsättningar för ett säkert flöde och en mer standardiserad process 

som i sin tur kan bidra till möjligheten till ett mer proaktivt förhållningssätt till spårbarhet och 

därigenom ge en översikt och ökad spårbarhet i den interna kedjan. Genom att använda sig av 

mer historik och redan innan gods har kommit till det interna flödet skapa en plan för hur det 

ska gå igenom den interna kedjan, kan man lättare redan innan veta vilken väg det kommer att 

ta genom flödet.  

Den teknik som Valmet bör använda sig av i sitt spårbarhetssystem borde ha en högre grad av 

automation för att minska antalet manuella handlanden och skapa förutsättningar för snabbare 

och enklare identifiering och registrering. En mindre manuell registrering bör också innebära 

en mer tidsenlig, precis och standardiserad beskrivning av aktiviteter och transformation som 

dessutom borde bero av både historik och realtid. Valmets behov är att inneha teknik som är 

ett stöd och anpassad efter rådande aktiviteter. Tekniken bör vara enkel att använda, ha rätt 

nivå av automation och ge en större möjlighet till visualisering och lagring av information. Ett 

Figur 49: Sammanställning av studiens slutsatser som har använts för att besvara forskningsfråga 3 
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mer utvecklat ERP-system tillsammans med ett integrerat identifieringssystem i form av 

streckkoder, med handscannrar som hjälpmedel, skulle ge ett bra stöd i arbetet med spårbarhet.  

Valmet måste frångå tilltagandet av manuella arbetssätt då dessa på många vis hämmar 

möjligheten till spårbarhet. Även om ett nytt ERP-system och en stödjande teknik som höjer 

automationsnivån implementeras är det viktigt att arbeta på interaktionen mellan människa och 

maskin. Det är viktigt att utforma dessa system efter arbetssätt som måste finnas för att utföra 

arbetet, samtidigt som det är viktigt att arbetssätten utformas efter etablerade system. Annars 

spelar det ingen roll hur bra systemen är för de kommer ändå att bytas ut mot mer bekväma 

manuella arbetssätt. Det kan därför vara bra att se över arbetssätt och rutiner och försöka 

utesluta dem som inte innebär någon nytta och behålla det som genererar värde.  

Strukturen är kanske det mest vitala för att Valmet ska få ett fungerande spårbarhetssystem. 

För utan en struktur är det omöjligt att kunna avgöra vad som ska spåras, hur det ska spåras 

och hur mycket som ska spåras. Det gäller för Valmet att avgöra huruvida man ska fortsätta att 

spåra, tagga och koda på produkt-nivå och hur man i sådana fall ska parera för förändringar av 

märkningar och gods vid till exempel packningen där flera enskilda produkter sätts ihop och 

endast en av dem taggas. Med hänsyn till detta vore det bra att bestämma hur transformationer 

ska påverka TRU i systemet och hur de ska registreras. Det är först när man bestämt hur 

transformationer ska påverka och vilka nivåer av designparametrar som behövs som man 

möjliggör en spårning av allt inkommande gods genom hela flödet. Även uppdateringen av ID 

utefter förändringar av TRU som synliggör när en TRU är en slutkomponent och inte endast 

en delprodukt, skulle göra spårbarheten enklare. Detta då det är enklare att genom sådana 

registreringar och uppdateringar se vad den har gått igenom och var den är på väg. Därav är 

det av vikt att Valmet tydligt förstår sitt flöde och vilka aktiviteter en viss produkt går igenom 

och eventuella transformationer TRU utsätts för. 

Valmet har alltså behov av ett spårbarhetssystem som har en struktur anpassad efter dess flöde, 

för vilket det har kartlagts rätt nivåer av designparametrar, avgjorts hur eventuella 

transformationer ska registreras och huruvida tilldelningen av unika ID ska utföras.  

Utifrån detta kan forskningsfråga 3, hur bör Valmets spårbarhetssystem vara utformat utifrån 

deras behov och den litteratur som finns, besvaras genom att Valmets spårbarhetssystem bör 

möjliggöra ett bredare spektrum av spårbarhet, där både spåra och följa ingår såväl som 

förutsättningen till ett proaktivt förhållningssätt. Detta genom ett mer utvecklat ERP-system 

tillsammans med ett integrerat identifieringssystem i form av streckkoder, med handscannrar 

som hjälpmedel, och med hjälp av arbetssätt som är ett stöd i interaktionen mellan människa 

och maskin och som är uppbyggt av en struktur som är anpassad efter det interna flödet, för 

vilken det har kartlagts rätt nivåer av designparametrar, avgjorts hur eventuella 

transformationer ska registreras och huruvida tilldelningen av unika ID ska utföras. 

7.4 Forskningsmål 
Målet med den här studien är att beskriva hur spårbarhetssystem som lämpar sig för ett företag 

med icke kontinuerlig men intensiv intern logistik likt Valmet bör vara uppbyggt. Utifrån 

studien har det visat sig att ett icke kontinuerligt flöde kan innebära att TRU kan ta flera olika 

vägar och att det inte finns samma naturliga kontrollpunkter som i ett kontinuerligt flöde. Detta 

innebär att det finns svårigheter med helautomatiserade lösningar och att människor kan 

behöva spela en stor roll för kontrollen i ett spårbarhetssyfte. Med avseende på detta fordrar ett 

icke kontinuerligt flöde ett spårbarhetssystem med teknik med en automationsnivå lämpad för 
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flödet, där människan är ett stöd i registrering och identifiering. Hur strukturen för 

spårbarhetssystemet bör vara skiljer sig enligt studiens resultat inte mycket ifrån ett 

kontinuerligt flöde, men det kan antas finnas en större komplexitet gällande struktur för ett icke 

kontinuerligt flöde till följd av större svårigheter gällande standardisering. Strukturen bör vara 

anpassad efter hur TRU ter sig genom flödet med rätt nivåer av designparametrar, identifiering 

av transformationsrelationer och tilldelning och uppdatering av unika ID. Spårbarhetssystemet 

bör som helhet klara av att både spåra och följa, och ett proaktivt förhållningssätt till spårbarhet 

är en fördel i ett icke kontinuerligt flöde. Att kunna göra ett icke kontinuerligt flöde mer 

kontinuerligt genom säkra processer och ett mer standardiserat arbetssätt skapar bättre 

förutsättningar för en ökad kontroll och förutsägelse med en ökad spårbarhet som resultat.  
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8 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras den här studien, dess genomförande och dess tillförlitlighet. 

Avsnittet avslutas med en presentation av möjliga framtida studier inom ämnesområdet för den 

aktuella studien.  

Målet med den här studien var att beskriva hur spårbarhetssystem som lämpar sig för ett företag 

med icke kontinuerlig men intensiv intern logistik likt fallföretaget Valmet bör vara uppbyggt. 

Enligt studien bör systemet utformas utifrån den teknik som är mest lämpad för flödet, med en 

struktur som är anpassad efter hur TRU ter sig genom värdekedjan och med en lämplig 

automationsnivå utefter interaktionen mellan människa och maskin. Detta är i linje med vad 

som framkommit i studien på fallföretaget Valmet, där många av de upplevda 

spårbarhetsproblemen verkar ha en korrelation med bristen på struktur och frånvaron av en 

stödjande teknik utformad efter största möjlighet till interaktion mellan människa och system.  

Frånvaron av ett noggrant uppbyggt spårbarhetssystem, för vilket struktur, människa och 

maskin och teknik noga har tänkts igenom, påverkar Valmet negativt i en spårbarhetaspekt. 

Det finns även andra aspekter som antagligen påverkas negativt av denna frånvaro såsom 

tilliten till systemet och den ökade frekvensen av manuella arbetssätt och stödjande sidosystem. 

En ökad frekvens av sådana tilltagande kan leda till att det egentliga systemet allt mer frångås 

och viktiga kommunikationsvägar äventyras, vilket i sin tur riskerar att skapa allt fler gap 

mellan informationsflödet och det fysiska flödet.  

När väl Valmet har implementerat en helhetslösning där studiens förslag gällande 

spårbarhetssystem tagits i beaktande, är det av vikt att gå mot ett mer standardiserat arbetssätt 

där arbetssätt som inte stämmer överens med automationsnivån och som går mot mer manuella 

arbetssätt kan förbjudas. Detta bör utföras i kombination med utbildning inom systemet. 

Annars finns en stor risk att sidosystem och manuella arbetssätt ersätter det nya systemet 

oavsett hur bra det är.  

8.1 Studiens tillförlitlighet 
Den här studien är utformad med en kvalitativ datainsamling, vilket har bidragit till en bred 

kunskap inom det aktuella ämnesområdet. Till följd av att endast kvalitativa data har samlats 

in, finns mindre möjlighet till generalisering som baseras på en kvantifiering av data. Även det 

faktum att studien till stor del bygger på endast en fallstudie gör det svårare att generalisera 

resultatet.  

Såväl observationsmatrisen som intervjufrågorna präglades av den tidigare genomförda 

litteraturstudien, vilket kan ha påverkat objektiviteten negativt. Detta då utformningen och 

undersökningen påverkades till viss del av det som tagits fram i litteraturstudien. Det som är 

svårt att veta är huruvida detta hade sådan påverkan att möjliga synergier och viktiga aspekter 

gick förlorade. I en annan typ av studie med ett annat angreppssätt skulle undersökningar i 

form av observationer och intervjuer genomföras före litteraturstudien, vilket möjligtvis hade 

minskat påverkan från tidigare studier. Dock fanns det utrymme för övriga observationer under 

observationerna och breda ämnesområden snarare än frågor i intervjuerna, vilket kan antas ha 

ökat studiens objektivitet.  

I intervjuer finns en viss nivå av tolkningsfrihet där intervjuaren kan påverkas av egna 

värderingar och utifrån dessa tolka respondenternas svar. Detta beaktades under intervjuerna 

genom att följdfrågor ställdes som förståelsekontroll. Studien har försökt att bibehålla en hög 
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objektivitet, men utifrån den här studiens utformning med kvalitativ datainsamling och 

kvalitativ analys så är det svårt att upprätthålla en ständigt objektiv bedömning.     

Under studien har endast ett fallföretag studerats där både intervjuerna och observationerna har 

genomförts. Intervjuerna genomfördes med olika personer som arbetade i det studerade flödet. 

För att öka validiteten hade flera fallföretag kunnat studeras. Även en kvantifiering av antal 

respondenter eller ett försök att triangulera resultaten genom att få stöd i till exempel en 

enkätstudie hade givit en ökad validitet. Detta hade dock förändrat den här studiens ansats och 

datainsamlingen hade blivit av ett mer kvantitativt slag.    

Resultatet från intervjuerna visade att många av respondenterna delade uppfattning, varför det 

inte blev så stor spridning i resultatet. I denna studie intervjuades endast åtta personer, dock 

med relativt olika arbetsuppgifter, spridda i flödet och mest väsentliga för den här studien. Om 

fler hade intervjuats hade kanske det vara en större spridning i resultatet och därav av en lägre 

reliabilitetsgrad. Om respondenterna hade delat uppfattning trots en ökning i antal hade det 

också inneburit en ökad möjlighet till generaliseringar.   

Utifrån dessa resonemang och studiens utformning kan resultaten anses vara tillförlitliga, dock 

med reservation för svårigheterna att generalisera resultatet. En bredare datainsamling på flera 

fallföretag eller en undersökning av ett nytt implementerat spårbarhetssystem kunde vara ett 

sätt att bekräfta de teorier som härleds i denna studie.  

8.2 Fortsatta studier  
Ett förslag till fortsatta studier är att genomföra ett liknande projekt med en kvantitativ ansats. 

I vilken man skulle kvantifiera data genom att undersöka flera olika fallföretag. Detta genom 

att till exempel undersöka huruvida de olika företagens spårbarhetssystem är uppbyggt och om 

det finns en tydlig trend i uppbyggnaden av spårbarhetssystemen. Ett annat förslag är att utföra 

en kvalitativ studie där ett nyligen implementerat system studeras och bedöms genom att 

kontroller och mätningar av det nya systemet genomförs.  
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9 Rekommendationer  
Valmet befinner sig just nu i gränslandet mellan en verksamhet med ett systemstöd i form av 

deras gamla ERP-system och en verksamhet med ett systemstöd i form av ett nytt mer 

verksamhetsanpassat ERP-system. Trots att det inom en snar framtid kommer att 

implementeras ett ERP-system där spårbarhet sätts i fokus, krävs det ändå ett arbete med 

spårbarhet fram till dess samtidigt som det krävs en idé om hur verksamheten vill utforma 

Valmets framtida spårbarhetsarbete och det systemstöd som krävs. Det fordras alltså en strategi 

gällande spårbarhet som innefattar såväl kortsiktiga som långsiktiga planer och upplägg.  

I den här studien har korrelationen mellan struktur, människa och maskin samt teknik, se Figur 

50, diskuterats i samband med nödvändighet för att möjliggöra intern spårbarhet. Denna 

korrelation bör vara en grund för den strategi som utformas för arbetet kring spårbarhet.  

 

9.1.1 Teknik 

Den teknik som idag används på Valmet, med en låg nivå av automation och stora inslag av 

manuella integrerande arbetssätt, försvårar och stödjer inte spårbarhetsarbetet. Vid initieringen 

av det nya ERP-systemet bör det införskaffas ett integrerat identifieringssystem som kan höja 

automationsnivån och vara ett stöd i spårbarhetsarbetet till den grad att nya manuella 

integrerade system inte behövs. Automationsnivån får dock inte överskrida den nivå som 

Valmet klarar av. Med detta menas att valet av automationsnivå inte får vara för komplext och 

måste präglas av processen eller flödet, vilken idag är beroende av människans stöd. Detta då 

flödet är oregelbundet, inkonstant och icke standardiserat. Därför vore det bra om det nya ERP-

systemet stöds av ett identifieringssystem i form av streckkoder som kan läsas av i syfte att 

identifiera och registrera. På det viset införs en identifieringsteknik som inte ställer krav på ett 

helt manuellt arbetssätt samtidigt som det håller automationsnivån på en nivå som inte blir för 

komplex. Till det måste ERP-systemet vara ett stöd och figurera gränssnitt mellan information 

och faktiskt flöde, vilket kommer att diskuteras mer kring vid rekommendationer gällande 

interaktion mellan människa och maskin och strukturer.  

Figur 50: Korrelationen mellan struktur, teknik och interaktion mellan människa och 

maskin som enligt den här studien bör vara en grund för Valmets strategi gällande 

spårbarhetsarbetet 
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Införandet av ett stödjande ERP-system med ett integrerande identifieringssystem, vilket 

Valmet borde göra, innebär ett stort arbete. Ett sådant arbete skulle bestå av att planera hur det 

praktiskt skulle fungera med streckkoder gällande märkning av både gods och aktiviteter samt 

informationsnivå och lagring. Efter införandet skulle det däremot handla om att få igång 

tekniken och få den att vara ett stöd i arbetet med spårbarhet. Detta innebär att få tekniken att 

anpassas efter arbetssätt och därefter få arbetssätt att anpassas efter tekniken, vilket diskuteras 

i följande avsnitt.  

9.1.2 Människa och maskin 

Många av Valmets spårbarhetsproblem har sin rot i problematik som uppkommit till följd av 

den mänskliga faktorn. Bland de anställda i det studerade flödet på Valmet råder inställningen 

att systemet inte är stöd nog när det kommer till arbetet med spårbarhet och att det därför 

skapats en rad manuella arbetssätt som de anställda menar att de använder som ett substitut för 

det tekniska stödet. Interaktion mellan människa och maskin skapas inte genom att ignorera 

det faktum att systemet inte används utan att det istället ersätts av arbetssätt som för de anställda 

känns mer bekvämt och enkelt att använda. Om denna inställning och bristen på kontroll och 

policy gällande interaktion med systemet och arbetssätt i den dagliga verksamheten fortgår 

finns det en risk för att det nya systemet missbrukas på samma sätt som det nuvarande oavsett 

hur bra det nya systemet än är.  Det kan alltså finnas anledning att gå mot ett mer standardiserat 

arbetssätt och förbjuda onödiga manuella arbetssätt som frångår bestämd automationsnivå och 

som är en del i problemen kring spårbarhet.  

Till en början skulle det praktiskt innebära att kartlägga arbetssätt i flödet i syfte att skapa 

förståelse för vilka arbetssätt som idag är nödvändiga för att kunna utföra det krävda arbetet 

samt identifiera de arbetssätt som är erforderliga och måste finnas kvar oavsett teknik och 

system. En sådan kartläggning skulle ge information om hur teknikutformningen måste se ut 

för att man inte ska nå en situation där den valda tekniken inte innebär ett systemstöd i den 

dagliga verksamheten. För att i långa loppet handla om att Valmet måste klargöra nivån av 

automation utifrån den valda teknikutformningen, och därefter integrera nivån i beslut gällande 

framtida arbetssätt och policy för varje del av flödet. Vilket kan betyda att förbjuda de arbetssätt 

som inte går i linje med den bestämda nivån av automation och uppmuntra arbetssätt som är 

förenliga med den och som skapar harmoni i interaktionen mellan människa och maskin med 

goda förutsättningar för spårbarhet som resultat. Efter fastställandet av policy och arbetssätt 

måste det även ges utbildning och uppföljning för att försäkra sig om att dessa genomsyrar 

arbetet som bedrivs mellan människa och maskin i hela flödet.  

9.1.3 Struktur 

Strukturen är det viktigaste för att spårbarhetsarbetet ska vara möjligt. I den här studien har 

strukturer innefattat nivåer av designparametrar, aktiviteter och dess påverkan på produkter, 

säkra processer styrda av standardisering och historik, unika ID och informationsnivåer. 

Designparametrar har en påverkan på hela material- såväl som informationsflödet då valet av 

nivån på dessa parametrar påverkar allt från på vilken nivå som märkningen görs till på vilken 

nivå som spåra och följa är möjligt. Detta styr alltså hela spårbarhetssystemet och agerar 

riktlinjer för dess funktion. Oavsett val av nivåer är registreringen av förändringar av TRU samt 

kravet på unika ID också en viktig del i ett spårbarhetssystem. Detta tillsammans med säkra 

och standardiserade processer som bygger på historik och med möjlighet till rätt information 

och informationsnivå bygger hela strukturen för ett spårbarhetssystem.  
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Även då många av Valmets spårbarhetsproblem har sin rot i ett bristande systemstöd och 

avsaknad av interaktionen mellan människa och maskin är det säkert så att flera av dessa inte 

hade varit ett problem om det funnits en tillförlitlig struktur. Utan en struktur finns det inget 

som teknik kan spåra och det finns inget som människan kan läsa av. Den struktur som Valmet 

har idag skapar spårbarhetslösa gap vid ett flertal delar av flödet och vid ett flertal, enligt 

Valmet, komplexa situationer. I och med att Valmet väljer att spåra alla TRU på samma sätt 

oavsett om de är en slutprodukt eller en komponent samt att de inte registrerar aktiviteter och 

transformationer som en specifik TRU har gått igenom, skapas dåliga förutsättningar för 

möjligheten till spåra eller följa i Valmets flöde. Det faktum att inte alla delar registreras vid 

packningen och att det inte finns förutsättningar för att ge alla TRU unika ID hindrar också en 

fullständig spårbarhet. Avsaknad av säkra processer, bristande förståelse för 

informationsnivåer och outnyttjad historik är också sådant som saknas på Valmet och som om 

det funnits hade fungerat som ett stöd i spårbarhetsarbetet.  

Valmet måste avgöra vad de vill spåra, hur de vill spåra och hur mycket de vill spåra. Detta 

innebär att det måste beslutas vilken nivå av designparametrar för taggning, avläsning och 

spårning som krävs för att kunna spåra och följa TRU genom Valmets flöde. Det innebär även 

att det måste avgöras huruvida transformationer som påverkar TRU också ska registreras och 

förändra dess unika ID samt att skapa förutsättningar för goda informationsnivåer och lagring 

av historik. Arbetet med strukturer är något som måste startas redan före en initiering av ett 

nytt ERP-system. Detta då strukturen är en sådan viktig del för ett spårbarhetssystem och 

påverkar dess funktion i en sådan utsträckning. Strukturen bör vara det som genomsyrar alla 

de beslut som tas gällande det nya ERP-systemets funktion i ett spårbarhetssammanhang. 

9.1.4 Handlingsplan 

Liksom beskrivet i diskussionen avsnitt 8, är det svårt att på en detaljerad nivå generalisera 

denna studies resultat. De upplevda problemen på Valmet är inte unika för endast dem och 

liknande situationer och problem finns beskrivet i mycket av den studerade litteraturen. Därför 

finns det anledning att tro att en handlingsplan, se Tabell 5, som hade fungerat för Valmets 

situation också till viss del hade varit applicerbar eller åtminstone intressant på andra företag i 

liknande situationer. Därför avslutas detta rekommendationskapitel med en handlingsplan i 

vilken det finns utrymme för generalisering. Handlingsplanen utgår från redan beskrivna 

rekommendationer som har sammanfattats såväl kortfattat som mer generellt. Varken 

tidsåtgång eller ordningsföljd har beaktats.  

Tabell 5: Sammanfattning och generalisering av studiens rekommendationer 

Teknik 

Välja rätt automationsnivå 

- Kartlägga flödet i syfte att förstå behovet av och krav på eventuell spårbarhetsteknik 

Anpassa tekniken efter arbetssätt  

- Använda kartläggningen för att anpassa tekniken efter nödvändiga arbetssätt för att i 

senare led anpassa arbetssätt efter tekniken (se handlingsplan interaktion mellan 

människa och maskin) 

Interaktion mellan människa och maskin 

Skapa arbetssätt förenliga med vald automationsnivå 

- Se över och skapa rutiner och arbetssätt som är förenliga med val av automationsnivå 

Struktur 

Bestämma nivåer av designparametrar 
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- Avgöra på vilka nivåer som man ska spåra och följa genom taggning, avläsning och 

spårning av TRU genom hela flödet 

Avgöra hur transformationer ska påverka TRU även i systemet 

- Bestämma huruvida transformationer av TRU ska registreras i systemet och förändra 

dess unika ID  

Skapa förutsättningar för goda informationsnivåer och lagring av historik 

- Sträva mot ett proaktivt förhållningssätt där TRU bereds innan initiering i flödet för 

vilken bakgrundshistorik används 
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11 Bilagor 
Bilaga 1 -  Intervjufrågor 

Intervjuämne   Svar   

Aktiviteter   

Hur ser en vanlig dag ut här?   

  

Hur ser en dag med väldigt mycket ut här?   

  

 Hur ofta är det sådana dagar?   

  

Vilka är det aktiviteter som du skulle beskriva ingår i ditt arbete?   

  

Vilken/vilka aktiviteter är mest krävande? Svårast? Känns mest bekväm?  

   

   

  

Arbetssätt   

Skulle ni säga att ni har ett gemensamt arbetssätt inom gruppen?   

  

Har ni haft utbildning där ni gått igenom det arbetssätt ni använder?  

  

Interaktion människa och maskin   

Vad tycker du om datasystemet som används?   

  

Känner du dig bekväm med användningen av systemet?   

  

  



V 

 

I ditt arbete till vilka aktiviteter är du beroende av systemet?  

  

Till vilken/vilka aktivitet/aktiviteter är det svårast att arbeta med systemet?   

  

Finns det några ändringar som du skulle önska med systemet?   

  

Finns det något i systemet som är ett stöd i arbetet med spårbarhet?   

  

Finns det något i systemet som hämmar arbetet med spårbarhet?   

  

Finns det några ändringar som du skulle önska med systemet i syfte att öka 
spårbarheten och ha koll?     

Existens av felkällor   

Finns det några faktorer, aktiviteter som i större grad leder till felkällor i form 
av borttappat eller ej spårbart gods?   

  

Kan du komma på något problem som kan leda till ej spårbart 
gods/borttappat?   

  

Var i kedjan tror du att det är svårast att spåra/hålla reda på gods?   

  

Beskriv några källor eller anledningar som du tror är anledningen till att godset 
ej går att spåra/tappas bort.   

  

Har du någon gång tänkt att ”detta är en lösning på problemet med 
borttappat/ej spårbart gods”?  

  



VI 

 

Personalen   

  

Hur många jobbar där?    

  

Hur är stämningen och inställningen till den rådande situationen när det 
kommer till borttappat eller icke spårbart gods?    

   

 Övrigt  

Har du något övrigt som du vill dela med dig av och tror kan vara viktigt för 
det här projektet?   
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Bilaga 2 – Observationsmatris  

Observationsämne  Kommentar  
Aktiviteter  

Vilka aktiviteter går att urskilja?   

  

  

  

Arbetssätt  

Finns det ett gemensamt arbetssätt för:   

 Mottagandet av gods (Godsmottagning) 
 Upplagsplats och upplagsplatsbestämning (Godsmottagning) 
 Montering/Demontering (Montage) 
 Packning (Montage) 

Om skillnad finns, vad är skillnaden?   

  

  

Interaktion människa och maskin  

Finns det ett gemensamt arbetssätt för interaktionen mellan 
människa och maskin?  

  

Existens av felkällor  

Finns det några faktorer, aktiviteter mm som är möjliga att observera 
som i större grad leder till felkällor i form av borttappat eller ej spårbart 
gods?  

Uppkommer det något problem som kan leda till ej spårbart gods?   

  

Personalen  

Hur många jobbar där?   

Hur är stämningen och inställningen till den rådande situationen när 
det kommer till borttappat eller icke spårbart gods?   

  

Övrigt    

  

 


