
Utformning av material- och 

informationsflöden för förbättrad spårbarhet 

av produkter i arbete
En fallstudie vid GKN ePowertrain Köping

Marcus Melander

Anton Sjöström

Civilingenjör, Industriell ekonomi 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
 

Förord 

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen Industriell 

ekonomi inom examensinriktningen industriell logistik vid Luleå tekniska universitet. 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utfördes i samarbete med prototypavdelningen 

på GKN ePowertrain i Köping under våren 2019. 

Till att börja med vill vi tacka alla medarbetare på prototypavdelningen som medverkat i vår 

studie och med stort engagemang och hjälpsamhet gjort arbetet möjligt. Vi vill i synnerhet 

tacka våra handledare Erik Rosberg och Anders Levkvist på prototypavdelningen som utgjort 

ett kontinuerligt och extra stort stöd genom arbetet. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Erik Vanhatalo på Luleå tekniska universitet som med 

stort engagemang väglett och hjälpt oss genom arbetet med ovärderlig feedback.  

Köping, maj 2019 

Marcus Melander och Anton Sjöström 

 

 

 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Spårbarhet är ett sätt att skapa en översiktlig vy av företagets material- och informationsflöden 

så att de kan koordineras bättre. Material- och informationsflödena behöver i sin tur vara 

utformade på ett synkroniserat vis där dess tillhörande aktiviteter och system stödjer spårbarhet. 

Den exakta betydelsen av begreppet spårbarhet är dock otydlig då det existerar en rad olika 

definitioner av begreppet i litteraturen. I denna studie har spårbarhet däremot definierats som 

“förmågan att spåra, följa och förutse ett produktpartis plats genom tillverkningsprocessen”. 

Spåra är förmågan att kunna koppla tidigare händelser i tillverkningen mot ett specifikt 

produktparti. Följa är förmågan att kunna se ett produktpartis nuvarande plats i flödet och 

förutse är förmågan att kunna förutse dess framtida plats i flödet. 

På GKN ePowertrain i Köping finns en prototypavdelning som utvecklar och tillverkar 

prototyper av kuggväxlar till fyrhjulsdriftsystem. Avdelningen har uppmärksammat problem i 

tillverkningen vilka har tolkats komma från en bristande spårbarhet av produkter i arbete (PIA). 

De har exempelvis upplevt det svårt att hålla reda på var PIA befinner sig i 

tillverkningsprocessen och vilka delprocesser PIA redan bearbetats i. Denna fallstudie har 

därför syftat till att kartlägga prototypavdelningens material- och informationsflöden och 

undersöka hur de skulle kunna utformas för förbättrad spårbarhet av PIA.  

För att kartlägga prototypavdelningens material- och informationsflöden samlades data in via 

flera intervjuer, observationer och en kontinuerlig dialog med representanter från avdelningen. 

Det studerade fallet analyserades sedan genom att jämföra teoretiska implikationer för vilken 

utformning av flödena som stödjer spårbarhet av PIA med de kartlagda flödena. Jämförelsen 

lade grund för slutsatser och förslag på hur prototypavdelningen skulle kunna förbättra 

spårbarheten av PIA. 

Studien visar att prototypavdelningens material- och informationsflöden utgör ett relativt bra 

stöd för spårbarhet i termer av förmågan att spåra och förutse men nära till inget stöd för 

förmågan att följa PIA. För att stödja förmågan att följa PIA bör prototypavdelningen utveckla 

en funktion som tillåter att inrapportera information om lagrings- och transportaktiviteter i form 

av platsdata till ett spårbarhetssystem. Det har vidare observerats goda möjligheter att använda 

automatiserad teknik i form av ett streckkodsystem för att utveckla denna funktion. 

Prototypavdelningen bör även utveckla mer standardiserade processer i materialhanteringen 

för att erhålla större förutsägbarhet för inlagring och transporter av PIA då det påvisats stödja 

spårbarhet. För att förbättra stödet för förmågorna spåra och förutse bör prototypavdelningen 

även arbeta för att minska tidsramen mellan händelse och inrapportering av händelsen. 

  



 
 

Abstract 

Traceability is a way to create an overview of the company's material and information flows 

so that they can be better coordinated. In turn, the material and information flows must be 

designed in a synchronized manner where its belonging activities and systems support 

traceability. The exact meaning of the term traceability, however, is unclear since multiple 

different definitions of the term exist in the literature. In this study, traceability has been defined 

as “the ability to trace, track and predict the location of a product lot throughout the production 

process”. Trace is the ability to connect events in the production process to certain product 

lots. Track is the ability to locate a product lot’s location in the production process and predict 

is the ability to predict its future location. 

The prototype department at GKN ePowertrain in Köping is a developer and producer of gear 

set prototypes for four-wheel drive systems. The department has recently experienced some 

problems in production which can be derived from a lack of traceability of work in process 

products (WIP). For example, they have perceived it difficult to consistently keep track of 

where WIP is located in the production process and which part processes WIP already has been 

processed through. The purpose of this thesis has therefore been to map the prototype 

departments’ material and information flows and examine how they could be designed for 

improved traceability of WIP. 

To map the material and information flows, data were collected through multiple interviews, 

observations and a continuous dialogue with representatives at the prototype department. The 

studied case was then analyzed by comparing theoretical implications on how material and 

information flows should be designed to support traceability with the mapped material and 

information flows. The comparison laid out the foundation for conclusions and suggestions on 

how the prototype department could improve the traceability of WIP. 

The study shows that the prototype departments’ material and information flows currently have 

relatively good support for traceability in terms of the ability to trace and predict but little to 

no support for the ability to track WIP. To support the ability to track WIP, a function that 

allows reporting information on storage and transportation activities in form of location data 

into a traceability system should be developed. It has been observed that there are good 

opportunities to use automated technology in the form of a bar code system to develop this 

function. The prototype department should also try to standardize processes to increase the 

predictability of storage and transports of WIP since it has been shown to support traceability. 

To increase the support for the abilities trace and predict, the prototype department should also 

work to decrease the time between finishing a process and reporting process information. 
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1. Introduktion 
I avsnittet presenteras inledningsvis en kort bakgrund till ämnet och en problemdiskussion. 

Därefter klargörs studiens syfte, mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Till följd av globalisering och ökade kundkrav har konkurrensen mellan tillverkande företag 

ökat avsevärt (Hussain, Ajmal, Khan & Saber, 2015). För att behålla konkurrenskraft har 

pressen ökat på den operativa verksamheten att vara effektiv för att reducera kostnader, 

förkorta ledtider och höja produktkvalitet (Belekoukias, Garza-Reyes & Kumar, 2014). I 

samma mening argumenterar Barney och Clark (2007) för att företagets konkurrenskraft 

baseras på dess operativa förmågor, bland annat förmågan att skapa samspel mellan de 

operativa processerna. Hur företag skapar detta samspel har direkt koppling till hur företaget 

sköter sin logistik, där målet är att skapa ett effektivt flöde hela vägen från leverantör till kund 

(Segerstedt, 2018). Med flöde avses bland annat materialflödet som innefattar förflyttning av 

råvaror, material och produkter samt dess tillhörande rutiner. För att stödja utförandet av olika 

aktiviteter inom materialflödet krävs också effektiva informationsflöden (Rother & Shook, 

2003). Det medför således att de två flödena är så pass beroende av varandra att de bör 

utvärderas simultant snarare än som två separata områden.  

Informationsflöden kan enligt Erikson (1998) utgöras av flertalet kanaler vilket dels kan 

innefatta fysiskt visuella hjälpmedel men kan med fördel också hanteras genom affärssystem. 

Med införande av digitala lösningar kan tidigare manuella arbetsmoment automatiseras med 

möjlighet till ökad effektivitet och minskande av fel med grund i den mänskliga faktorn 

(García, Chang & Valverde, 2006). Handfasta exempel där organisationer framgångsrikt 

utvecklat informationsflödet med hjälp av digitala hjälpmedel är bland annat vid identifiering 

av produkter i arbete (PIA) ute i produktion samt de som lagerhålls (Hsu & Wallace, 2007). 

Oavsett om en organisation har hög grad av automation och digitalisering integrerat i sina 

material- och informationsflöden krävs det att båda är utformade på ett synkroniserat vis och 

anpassade utifrån den verksamhet de är ämnade att nyttjas i (Rother & Shook, 2003). Om 

flödena inte är utformade på sådant sätt kan ineffektivitet fortlöpa i det dagliga arbetet som i 

förlängningen kan orsaka förlängd ledtid och försämrad leveranssäkerhet för ett tillverkande 

företag. Viss ineffektivitet kan enligt Bechini, Cimino, Marcelloni och Tomasi (2008) härledas 

från bristen av utarbetad spårbarhet inom material- och informationsflödet vilket därmed bör 

beaktas vid utvärdering av flödet. 
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1.2 Problemdiskussion 
I dagsläget finns ingen allmänt överenskommen definition av begreppet spårbarhet i litteraturen 

(Olsen & Borit, 2013). I denna studie skapades därför en egen definition av spårbarhet med 

relevans för studien men med grund i befintliga definitioner av begreppet i litteraturen. 

Sammantaget definierades spårbarhet som: 

“Spårbarhet är förmågan att spåra, följa och förutse ett produktpartis plats genom 

tillverkningsprocessen”  

Spårbarhet har således tolkats bestå av tre olika förmågor; spåra, följa och förutse. Hur studien 

kom fram till denna definition förklaras senare i rapporten. Bateman (2015) påpekar att det 

finns fördelar att hämta i form av ökad effektivitet och leveranssäkerhet för verksamheter som 

erhåller högre nivåer av spårbarhet. Fördelarna grundas i att spårbarheten medför en översiktlig 

vy av företagets material- och informationsflöden vilka därmed kan koordineras bättre. 

Kihlander (2006) anser därför att spårbarhet bör vara en av de parametrar som beaktas vid 

utformning av material- och informationsflöden. På en lägre abstraktionsnivå innebär det att 

företagets material- och informationsflöden bör utformas så att det finns goda förutsättningar 

att erhålla erforderlig grad av spårbarhet genom flödena.  

Det finns en rad attribut som bör undersökas vid utformning av materialflöden i största 

allmänhet och för spårbarhet i synnerhet (Jonsson & Mattson, 2011). En basal beståndsdel för 

materialhanteringen är att det ska finnas möjlighet att identifiera antingen enskilda PIA eller 

produktpartier i produktionsflödet (ECR, 2004). Det är även viktigt att materialhanteringen 

följer standardiserade arbetssätt då det ger bättre förutsättningar för spårbarhet eftersom att 

både transporter och lagring blir mer förutsägbara (Petersson, Johansson, Broman, Blücher & 

Alsterman, 2009). En annan aspekt av materialhanteringen med betydelse för spårbarheten av 

PIA är rutiner för hur PIA ska lagras mellan bearbetningsmoment där placeringen bör vara 

konsekvent enligt Larson och Kusiak (1995). Placeras PIA på olika ställen beroende på vem 

som är operatör för stunden minskar spårbarheten för nästa operatör i flödet såväl som för andra 

medarbetare vilka har fördel av att veta dess aktuella placering. Bragg (2004) lyfter att 

lagringsytorna i sin tur bör vara strukturerade för att göra det enklare att överblicka ytorna. I 

sammanhanget lyfter Petersson et al. (2009) att det inte är ovanligt att medarbetare behöver 

spendera upp till 25 procent av arbetstiden till att leta efter de material som ska användas.  

Vartefter produkterna rör sig nedströms i tillverkningsflödet sker också ett successivt 

påbyggande av tillhörande information vilket försvårar förutsättningarna för spårbarhet. Mer 

konkret kan det exempelvis bli svårare att hålla reda på vilka operationer som genomförts på 

PIA (Karlsen, Dreyer, Olsen & Elvevoll, 2013). En annan försvårande faktor som Stefansson 

och Tilanus (2001) lyfter är om tillverkningsflödet innehåller många förflyttningar. Något som 

försvårar det ytterligare är om dessa transporter måste koordineras med externa avdelningar. 

Det som huvudsakligen blir svårare är att lokalisera PIA och för att detta ska kunna förenklas 

krävs informationsdelning om förflyttningar. Ansamlas dessutom många PIA på samma ställe 

bör det finnas information som binder varje parti eller produkt till ett unikt ID för att på så vis 

undvika identifieringsproblem. Sammanfattningsvis finns det alltså åtskilliga aspekter som 

påvisar informationsflödets relevans för spårbarheten.  
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Trots fördelarna med spårbarhet återfinns verksamheter som inte nyttjar spårbarhet till fullo. 

Ett sådant exempel är prototypavdelningen på GKN ePowertrain i Köping som upplever 

problem med att veta var PIA befinner sig i flödet och vilka operationer som redan utförts på 

PIA (E. Rosberg, personlig kommunikation, 25 februari 2019). Det är inte utan anledning 

många verksamheter väljer bort att vidareutveckla sina informationssystem för utökad 

spårbarhet. Till att börja med finns ingen entydig standard vad gäller de tekniska lösningar som 

finns att tillgå för att realisera spårbarhet (Bateman, 2015). Därutöver lyfter Dai, Ge och Zhou 

(2015) att den aktuella organisationen måste avsätta resurser för att kunna klargöra parametrar 

för hur informationssystemet ska utformas utifrån dess verksamhet. Mer ingående innebär detta 

att avgöra grad av automation, vad som ska spåras, på vilken detaljnivå det ska spåras och hur 

viktigt det är med användarvänlighet. Sammantaget är alla de nämnda parametrarna i 

kombination med material- och informationsflöden av intresse att studera för 

prototypavdelningen på GKN för att klargöra hur de kan förbättra sin spårbarhet av PIA.  

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att kartlägga prototypavdelningens material- och informationsflöden och 

undersöka hur de kan utformas för förbättrad spårbarhet av PIA. För att uppnå syftet ska 

följande frågeställningar besvaras.  

1. Vilka krav ställs på material- och informationsflödets utformning för att stödja spårbarhet 

av PIA? 

2. Hur är prototypavdelningens nuvarande material- och informationsflöden utformade? 

3. Hur kan prototypavdelningens material- och informationsflöden utformas för förbättrad 

spårbarhet av PIA? 

Målsättningen är att ta fram förslag för hur prototypavdelningen kan utveckla sina material- 

och informationsflöden för förbättrad spårbarhet av PIA och genom detta bidra till effektivare 

produktion och underlätta produktions- och materialplanering. 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att endast beakta utformningen av material- och informationsflöden i 

tillverkningsprocessen på prototypavdelningen. Avgränsningen motiveras med att PIA, för 

vilket förbättrad spårbarhet skall uppnås, endast existerar inom tillverkningsprocessen. 

Processer innan och efter tillverkning är följaktligen utanför studiens ramar. Vissa moment i 

tillverkningsprocessen har genom studien visat sig utföras externt på andra fabriksavdelningar 

och hos en leverantör. Förbättringsförslag för bättre spårbarhet av PIA ämnas däremot endast 

för prototypavdelningen. Anledningen till denna avgränsning kommer till följd av 

uppdragsbeskrivningen från prototypavdelningen som säger att de inte har lika stora 

möjligheter att implementera förändringar utanför sin egen verksamhet. Avslutningsvis avser 

studien att inte behandla implementering av framställda förbättringsförslag utan endast 

klargöra hur prototypavdelningens material- och informationsflöden bör utformas för 

förbättrad spårbarhet av PIA. 
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2. Metod 
I avsnittet beskrivs vald studiedesign, metoder för datainsamling och dataanalys samt 

kvalitetshöjande åtgärder med avseende på reliabilitet och validitet. 

2.1 Studiedesign 
Studiedesign eller forskningsdesign beskrivs av David och Sutton (2016) som ramen för 

studiens process gällande insamling och analys av data. Denna studie har haft en 

fallstudiedesign, vilket Yin (2004) beskriver som en undersökning av en verklig händelse eller 

ett fall i dess naturliga miljö. Prototypavdelningens material- och informationsflöden genom 

tillverkningsprocessen har således utgjort det aktuella fallet medan det undersökts under de 

normala förutsättningarna för tillverkning. Fallstudien är en djupgående studie vilken kan 

användas för flera olika syften och tillämpa flera olika metoder för insamling och analys av 

data. Däremot styr oftast syftets karaktär vilka metoder som tillämpas i fallstudien (David & 

Sutton, 2016). 

Två typer av syften som ofta används för att beskriva eller klassificera studier är det deskriptiva 

och explorativa syftet. Det deskriptiva syftet används för att beskriva studier som söker att 

skapa en tydlig bild av en händelse, person eller fenomen. Ett explorativt syfte beskriver istället 

studier som oftast utforskar fenomen öppet för att besvara frågor kopplade till fenomenet om 

“hur” och “varför” (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Studiens syfte ansågs vara en 

kombination av både det deskriptiva och explorativa syftet. Syftet att kartlägga 

prototypavdelningens material- och informationsflöden var det som ansågs deskriptivt givet 

meningen att försöka beskriva flödenas nuvarande utformning. Syftet att sedan undersöka hur 

prototypavdelningen kan utforma flödena för förbättrad spårbarhet av PIA var det som 

uppfattades explorativt givet meningen att utforska “hur” detta skulle kunna vara möjligt. 

David och Sutton (2016) påpekar att explorativa och deskriptiva fallstudier tenderar att vara 

mer induktiva och kvalitativa till karaktären. Samtidigt förespråkar Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009) kvalitativa data och metoder i studier med ett explorativt eller deskriptivt 

syfte. Kvalitativa datainsamlingsmetoder blev sedan också valet i utförandet av studien. 

Kvalitativa data valdes att samlas in då det ansågs ge bäst underlag för att besvara studiens 

frågeställningar. För att besvara frågan om “hur” flödena är utformade och exempelvis beskriva 

hur moment så som lagring och transporter fungerar ansågs kvalitativa data bäst för att 

möjliggöra denna beskrivning. Exempelvis var intervjuer där operatörer fick beskriva hur de 

arbetar med materialhanteringen en förutsättning för detta. För denna typ av beskrivning är det 

tvärtom relativt svårt och omotiverat att använda kvantitativa data. Att exempelvis beskriva 

och förstå hur en transport fungerar baserat på endast numeriska data är svårt. En kombination 

av kvantitativa och kvalitativa data är givetvis möjlig för att kartlägga ett flöde. Kvantitativa 

data observerades däremot inte ha någon särskild tillämpning för att analysera just 

förutsättningarna för spårbarhet i litteraturen. Utifrån det objekt som skulle kartläggas och med 

det valda fokus på spårbarhet av PIA bedömdes således kvalitativa data vara bättre anpassat 

för studien. Fortsättningsvis beskrivs vilka kvalitativa metoder och data som användes och 

insamlades i fallstudien för att besvara frågeställningarna.  
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2.2 Metoder för datainsamling 
I studien insamlades både kvalitativa primär- och sekundärdata. Primärdata är nya data vilka 

samlats in i samband med den aktuella studien medan sekundärdata är data vilka samlats in 

tidigare av andra och använts i andra syften (Saunders et al., 2012). Primärdata samlades in 

genom intervjuer, observationer och en kontinuerlig dialog med utvalda personer på 

prototypavdelningen medan sekundärdata samlades in via en litteraturstudie. Övergripande 

användes sekundärdata från litteraturstudien för att framställa en teoretisk referensram medan 

primärdata användes för att kartlägga de studerade flödena. Tillvägagångssättet för insamling 

av data för respektive metod och dess syften beskrivs mer ingående i följande fyra delkapitel. 

2.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utgjorde den inledande delen av datainsamlingen med syfte att utveckla den 

teoretiska referensramen och besvara studiens första frågeställning. Inledningsvis studerades 

tidigare examensarbeten med fokus på spårbarhet i syfte att hitta källor till relevant litteratur 

och skapa en initial litteraturbas. Merparten av examensarbetena hämtades från LTU:s databas 

DiVA medan övriga inhämtades från Google Scholar. Litteraturbasen byggdes sedan på med 

tidskriftsartiklar, rapporter, utdrag från böcker och konferensbidrag vilka hämtades via 

databaserna Google Scholar och Scopus. De huvudsakligt använda sökorden var “traceability”, 

“traceability definitions”, “traceability systems”, “traceability in manufacturing”, “track and 

trace” och “work in progress”. Ytterligare litteratur hittades genom att söka i källförteckningen 

på artiklar redan i litteraturbasen. Det var allmänt önskvärt att tidskriftsartiklar både var väl 

citerade och publicerade i en känd internationell tidskrift. Artiklars relevans bedömdes även på 

hur många artiklar inom den etablerade litteraturbasen som refererade den specifika artikeln. 

Poängen var att försöka använda den litteratur som bedömts mest relevant av de som även 

författat inom området. I övrigt har det också använts kurslitteratur inom logistik och Lean från 

tidigare kurser på Luleå tekniska universitet. 

Med hjälp av litteraturstudien utvecklades en teoretisk referensram med syfte att lyfta krav som 

ställs på material- och informationsflödens utformning för spårbarhet av PIA. Den teoretiska 

referensramen användes sedan för att utveckla underlag för kartläggningen av 

prototypavdelningens material- och informationsflöden. Underlaget bestod av viktiga punkter 

att beakta i kartläggningen och en intervjumall med frågor, vilken användes i samband med 

intervjuer. Intervjumallen som användes återfinns i Bilaga 1. 

2.2.2 Intervjuer 

Intervjuer utfördes med representanter från prototypavdelningen i syfte att samla in data till 

kartläggningen av prototypavdelningens material- och informationsflöden. Totalt utfördes tre 

intervjuer med tre olika operatörer som arbetar i tillverkningen på prototypavdelningen. 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket betyder att både förbestämda frågor från underlaget 

och spontana frågor ställdes till respondenten efter upplevt behov (Saunders et al., 2012). 

Operatörerna arbetade inom varsitt område i verkstaden med olika arbetsuppgifter i olika delar 

av tillverkningsflödet. Detta var ett medvetet val med syfte att fånga in perspektiv på hur 

flödena är utformade genom alla delar som tillverkningsprocessen fortlöper genom. För de 

semistrukturerade intervjuerna tillämpades därmed ett selektivt urval, menat att urvalet 
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baserades på subjektiva bedömningar om vilka som passade bäst för att besvara studiens 

frågeställningar (Saunders et al., 2012). 

Frågorna som ställdes berörde olika aspekter av material- och informationsflödet och bestod 

av både öppna och slutna frågor. Slutna frågor ställdes för att få en konkret bild av flödenas 

utformning medan öppna frågor ställdes för att undersöka om operatören upplever någon 

problematik kopplat till flödena och spårbarhet av PIA. Intervjuerna utfördes i verkstaden med 

syfte att låta operatören enkelt påvisa visuellt hur flödena är utformade och hur tillverkningen 

fungerar och var mellan 30-60 minuter långa. Nämnvärt är också att de visade oss gränssnittet 

för Mapaz (prototypavdelningens affärssystem), med mest fokus på hur de använder Mapaz 

och tar del av informationen som finns i systemet. På grund av höga ljudnivåer var möjligheten 

till att spela in intervjuerna begränsad. Svaren på frågorna antecknades istället ned med papper 

och penna av studiens båda författare under intervjun. Anteckningarna skrevs sedan ned i ett 

gemensamt digitalt dokument efter intervjun där anteckningarna också blev mer renodlade från 

ord och korta meningar till längre stycken för att göra insamlade data mer beskrivande.  

2.2.3 Observationer 

Flertalet observationer utfördes sedan under studien precis som intervjuer i syfte att samla in 

data till kartläggningen av prototypavdelningens material- och informationsflöden. Den första 

observationen utfördes enligt metoden “walk through” som beskrivits av Ljungberg och 

Larsson (2001). Metoden tillämpades genom att det fysiska flödet för tillverkningen av 

produkten kronhjul följdes tillsammans med representanter från GKN från råmaterial till färdig 

produkt. Utöver att klargöra sekvensen av ingående bearbetningsmoment inhämtades även 

information kring var PIA placeras mellan bearbetningsmoment och rutiner för transporter. 

Momentens sekvens sammanställdes sedan i ett flödesschema för att kunna ge en konkret och 

sammanfattande bild av kronhjulets tillverkningsprocess. Informationen om PIA:s placering 

genom flödet nyttjades sedan för att markera ut använda lagringsytor på en ritning över 

prototypavdelningens verkstadslayout som mottogs tidigare i studien. Samtidigt beaktades det 

tillhörande informationsflödet och hur information om händelser som transporter och 

bearbetning av PIA samlas in och förmedlas genom flödet. Exempelvis beaktades hur 

operatörer registrerar och hämtar information om händelser i flödet rörande PIA samt på vilket 

sätt den hämtade informationen presenteras till operatörerna. 

Resterande observationer utfördes genom att själva rundvandra verkstaden och observera 

utformningen av verkstadslayouten, hur operatörerna arbetar och samtidigt ställa frågor till 

operatörerna om flödenas utformning. Syftet med dessa observationer var huvudsakligen att 

ytterligare kartlägga material- och informationsflödena samt dokumentera flödet och layouten 

med foton. Fotona togs med författarnas egna mobiltelefoner på använda lagringsytor, 

lastbärare, pallflaggor och annat som bedömdes relevant att visualisera i kartläggningen av 

flödena. Antalet observationer av denna typ som utfördes dokumenterades inte men uppskattas 

till ungefär tio observationer. 

2.2.4 Kontinuerlig dialog 

Data samlades även in genom en kontinuerlig dialog med utvalda personer inblandade i studien 

från prototypavdelningen via veckovisa statusmöten. De utvalda personerna bestod av Anders, 

avdelningschefen på prototyp, Erik, avdelningens produktionsplanerare och Lena, 
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avdelningens logistiker. Statusmötena var huvudsakligen till för att samla in ytterligare data 

om material- och informationsflödenas utformning som inte upplevdes bli uppfångade via 

observationer och intervjuer. 

I studiens inledande fas var däremot statusmötena mestadels till för att låta de utvalda 

personerna lyfta problem de upplevt i relation till flödena och spårbarhet. Därifrån mottogs mer 

underlag för vad som var viktigt att beakta i samband med kartläggningen. Dialogen fördes 

också vid flertalet obestämda tillfällen där frågor ställdes spontant till nyckelpersonerna om 

material- och informationsflödena vid arbete på plats vid GKN ePowertrain Köping. 

2.3 Analysmetod 
Grunden för analysen lades redan vid sammanställandet av den teoretiska referensramen 

eftersom att den senare fungerade som en avgränsning för vilken data som var av värde att 

samla in för studien. I vårt fall gav litteraturundersökningen och påbörjan av den teoretiska 

referensramen oss viktiga insikter om att merparten av den problematik som 

prototypavdelningen beskrivit kunde härledas till spårbarhet. Mer specifikt kom vi fram till att 

de tre underkategorierna som tillsammans utgör spårbarhet är spåra, följa och förutse. Med 

bakgrund i denna vetskap beslutade vi att enbart data som gick att koppla till dessa tre förmågor 

skulle inhämtas. I och med att samtliga av dessa tre är förmågor som tillsammans beskriver 

graden av spårbarhet fastslogs det även att dessa skulle ses som de teman för vilket empirin 

sedan skulle jämföras med i förhållande till teorin. Med det menas att vi uteslutande samlade 

in empiri till kartläggningen som gick att härleda till någon av de tre förmågorna för spårbarhet. 

Spårbarheten behövdes i sin tur analyseras i någon form av kontext och framtagandet av den 

återspeglas också redan i den teoretiska referensramen där materialhantering avhandlas 

eftersom att det utgör en essentiell del av det fysiska flödet på prototypavdelningen. 

Följaktligen föll det sig naturligt att också informationshanteringen skulle inkluderas i 

analysens kontext eftersom den stödjer materialhanteringen. Till att börja med beskrivs 

material- och informationshantering i största allmänhet för att ge en klar bild kring området, 

varpå det sedan smalnas av till hantering av PIA och hur spårbarhetsförmågor kan uppnås. 

Sammanställningen av teorin mynnande slutligen ut i en teoretisk referensram där det framgår 

vilka arbetssätt som stödjer de olika typerna av spårbarhet, vilket sedan användes som grund 

för analysen samt slutsatser för frågeställning 1 “vilka krav ställs på material- och 

informationsflödets utformning för att stödja spårbarhet av PIA?”. Empiri kunde därefter 

också samlas in utifrån kontexten i form av material- och informationshantering för att på så 

vis möjliggöra en jämförelse mellan nuläget på prototypavdelningen och den teoretiska 

referensramen men också för att kunna besvara frågeställning 2 “hur är prototypavdelningens 

nuvarande material- och informationsflöden utformade?”. Jämförelsen är det som helt och 

hållet utgör studiens analys och i den redogörs för skillnader och likheter i arbetssätten och hur 

det påverkar prototypavdelningens förutsättningar för de tre förmågorna inom ramen för 

spårbarhet. Sammanställningen av jämförelsen blir slutligen det som sammanställs för 

frågeställning 3 “hur kan prototypavdelningens material- och informationsflöden utformas för 

förbättrad spårbarhet av PIA?”. 
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2.4 Kvalitetshöjande åtgärder 

För att olika forskning och studier ska vara värdefulla och användbara är det viktigt att den 

erhåller hög trovärdighet (Morse, Barett, Mayan, Olson & Spiers, 2002). Med trovärdighet 

menas hur mycket forskningsresultatet är “värt att ge uppmärksamhet” (Guba & Lincoln, 

1985). Trovärdighet skapas genom att aktivt vidta åtgärder för att stärka studiens reliabilitet 

och validitet (Morse et al., 2002).  

Reliabilitet syftar på utformning av mätningsmetoder så att konsekventa resultat erhålls vid 

upprepade mätningar (Saunders et al., 2012). Det uttrycker således mätningarnas tillförlitlighet, 

att mätningsmetoden är utformad så att den inte påverkas av eventuella mätstörningar, 

exempelvis personlig bias. Vidare menar David och Sutton (2016) att validitet innebär 

säkerställandet av att insamlad data stämmer överens med verkligheten samt att den mäter det 

som avses mätas, vilket brukar benämnas intern validitet. I begreppet ingår också extern 

validitet, vilket innefattar graden av generaliserbarhet. I fallstudier som denna är dock extern 

validitet mycket svårt att uppnå eftersom endast ett specifikt fall undersöks i en viss kontext. 

Istället har därför kvalitetshöjande åtgärder genomförts för den interna validiteten och 

reliabiliteten. Golafshani (2003) framhäver att trianguleringsmetoder ofta används i kvalitativ 

forskning för att testa och stärka både reliabiliteten och validiteten. För att stärka reliabiliteten 

och den interna validiteten applicerades två typer av triangulering beskrivna av Langemar 

(2008), nämligen datatriangulering och metodtriangulering. Datatrianguleringen utfördes 

genom att intervjua operatörer som arbetade i olika delar av verkstaden med olika 

arbetsuppgifter i olika delar av tillverkningsprocessen. Intervjuerna sågs även till att utföras 

vid separata tillfällen utan inblandning av andra för att försöka säkerställa oberoende svar från 

operatören. Genom den kontinuerliga dialogen med Anders, Erik och Lena ställdes även en del 

av de frågor som redan ställts till operatörerna till de utvalda personerna för att få ytterligare 

perspektiv på samma frågor och mer underlag för att bedöma datas tillförlitlighet. 

Metodtrianguleringen utfördes på så sätt att flera metoder tillämpades för att samla in data, 

nämligen intervjuer, två typer av observationer och en kontinuerlig dialog med representanter 

från GKN. 

 

  



9 
 

3. Teoretisk referensram  
I avsnittet presenteras den teoretiska referensram vilken framställts genom litteraturstudien 

och använts för att analysera de kartlagda material- och informationsflödena. Den teoretiska 

referensramen är indelad i tre huvudsakliga områden; definitioner av spårbarhet, 

materialhantering och informationshantering. 

3.1 Definitioner av spårbarhet 
Granskning av litteraturen påvisar att det inte finns någon ensam definition av spårbarhet. 

Faktum är att flera definitioner av spårbarhet existerar av olika författare och organisationer 

med varierande tolkningar av begreppet. Olsen och Borit (2013) menar att detta orsakat 

förvirring och motsägelser i den vetenskapliga litteraturen om spårbarhet. Det fanns därför en 

poäng i att jämföra dessa definitioner med varandra för att hitta eller skapa en egen definition 

vilken ansågs bäst lämpad för den aktuella studien. Ett par av de mest relevanta, funna 

definitionerna av spårbarhet är sammanställda nedan i Tabell 1. Jämförelsen tar avstamp i en 

tidigare utförd jämförelse av Kvarnström (2010) men med olika framhävda definitioner.  

Tabell 1. Definitioner av begreppet spårbarhet. 

Definition Definierad i 

“Traceability is the ability to track a product batch and its history through the whole, 

or part, of a production chain from harvest through transport, storage, processing, 

distribution and sales or internally in one of the steps in the chain.” 

(Moe, 1998) 

“Traceability is the ability to preserve and access the identity and attributes of a 

physical supply chain’s object.” 

Töyrylä (1999) 

“Traceability is the ability to trace the history, application or location of that which is 

under consideration.” 

ISO (2005) 

“Traceability is the ability to document and trace a product (lot) forward and 

backward and its history through the whole, or part, of a production chain from harvest 

through transport, storage, processing, distribution and sales.” 

Van der Vorst 

(2006) 

“Traceability means the ability to track any food, feed, food-producing animal or 

substance that will be used for consumption, through all stages of production, 

processing and distribution.” 

EU (2007) 

“Traceability is the ability to trace and track food and food ingredients through the 

supply chain; thus all stages of production, processing and distribution.” 

Van Rijswijk & 

Frewer (2008) 

 

 

I jämförelser av definitionerna uppfattas både likheter och skillnader i tolkningar om vad 

spårbarhet är. Samtliga definitioner förutom ISO (2005) är överens om att spårbarhet avser ett 

fysiskt objekt fast med olika uppfattningar om vad det fysiska objektet är. Van Rijswijk och 

Frewer (2008) och EU (2007) specificerar det fysiska objektet att vara mat- och djurrelaterat. 

Definitionerna speglar ett stort fokus inom litteraturen på specifikt spårbarhet inom 

livsmedelsindustrin med fokus på ursprungsidentifiering (Golan et al., 2004; Regattieri, 

Gamberi & Manzini, 2007; Karlsen et al., 2013). Moe (1998) likt Van der Vorst (2006) menar 

dock att det fysiska objektet är en “batch” eller ”lot”, vilket kan översättas till ett 

”produktparti”. Van der Vorst (2006) uttrycker dock i sin definition att ett ”produktparti” även 
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kan utgöra en enskild produkt. Att spårbarhet har möjlighet att avse både en eller flera 

produkter anses ge bredare tillämpbarhet och möjlighet att passa fler tillverkningskontexter. 

Eftersom PIA och produktpartier har nära koppling anses denna tolkning vara mest tillämpbar 

i studien. För att inte utesluta behovet av spårbarhet i relation till individuella PIA kommer Van 

der Vorsts tolkning anammas, att ett produktparti både kan vara en enskild produkt eller ett 

produktparti. 

Bortsett från Töyrylä (1999) finns det också olika uppfattningar om spårbarhetens omfattning 

inom värdekedjan. Van Rijswijk och Frewer (2008) och EU (2007) menar att spårbarheten 

omfattar hela värdekedjan medan Moe (1998) och Van der Vorst (2006) menar att spårbarhet 

även kan omfatta en specifik del av värdekedjan. Moe (1998) och Senneset, Forås och Fremme 

(2007) skiljer här på vad de kallar för kedjespårbarhet (chain traceability) från intern spårbarhet 

(internal traceability). Skillnaden mellan de två spårbarhetstyperna illustreras i Figur 1. 

Kedjespårbarhet är den spårbarhet som beskrivs omfatta hela eller delar av värdekedjan mellan 

företag, medan intern spårbarhet omfattar tillverkningsprocessen eller alla förädlingsprocesser 

av en produkt inom ett företag. 

I den aktuella studien är omfattningen för vilket material- och informationsflödet ska studeras 

begränsat till tillverkningsprocessen. I den aktuella studien kommer därför omfattningen av 

spårbarhet begränsas till den interna spårbarheten. 

 

Figur 1. Illustration av kedjespårbarhet och intern spårbarhet i en värdekedja. Kedjespårbarhet sträcker sig mellan företag 

medan intern spårbarhet endast omfattar tillverkningsprocessen inom ett företag. Omgjord utifrån Senneset et al. (2007). 

Övergripande gemensamt är sedan att spårbarhet beskrivs som en förmåga med begreppen 

“track” och “trace”. Dupuy, Botta-Genoulaz & Guinet (2005) och van Dorp (2002) menar att 

”tracking” och ”tracing” utgör två separata förmågor i relation till spårbarhet och gör liknande 

distinktioner mellan dessa, vilka fortsättningsvis benämns ”följa” respektive ”spåra” i 

rapporten. Sammantaget beskriver de “följa” som insamling och hantering av information för 

att möjliggöra identifiering av en produkts nuvarande plats i värdekedjan. Vidare beskriver de 

“spåra” som insamling och hantering av information för att kunna se en produkts ursprung, 

historia genom värdekedjan och karaktäristiska egenskaper. 
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En snarlik men relativt enklare tolkning av begreppen har gjorts av Kvarnström (2010). 

Författaren menar att “spåra” är förmågan att kunna koppla tidigare händelser bakåt i 

värdekedjan mot ett särskilt produktparti medan “följa” är förmågan att lokalisera ett 

produktpartis plats i värdekedjan. Dessa tolkningar av “följa” och “spåra” utgör tillsammans 

också det Jansen-Vullers, van Dorp och Beulens (2003) beskriver som passiv spårbarhet. 

Förutom “följa” och “spåra” menar Kvarnström (2010) att spårbarhet även består av förmågan 

att “förutse” ett produktpartis plats framåt i värdekedjan. Förmågan är en tolkning på det synsätt 

på spårbarhet Jansen-Vullers et al. (2003) benämner aktiv spårbarhet. Aktiv spårbarhet 

omfattar passiv spårbarhet och är synsättet att spårbarhetsinformation även kan användas som 

medel för att optimera och kontrollera processer framåt i värdekedjan. Fördelen med det aktiva 

synsättet är att det skapar bättre potential för företag att använda spårbarhet till att öka 

produktiviteten men även minska kostnader (Jansen-Vullers et al., 2003). Figur 2 nedan 

illustrerar en förklaring av begreppen “följa”, “spåra” och “förutse”. 

 

Figur 2. En illustration av begreppen spåra, följa och förutse. Att spåra möjliggör att se vad som hänt ett parti bakåt i tiden. 

Följa möjliggör att se partiets nuvarande plats i kedjan. Förutse är förmågan att veta vid vilken plats i kedjan ett parti kommer 

vara vid en viss tid framåt i tiden. Omgjord utifrån Kvarnström (2010).  

Förmågorna “följa” och “spåra” och “förutse” så som de är illustrerade i Figur 2 anses 

tillsammans på ett relevant sätt beskriva omfattningen av de förmågor som ingår i spårbarhet 

med hänsyn till litteraturen. Tillsammans utgör de på så sätt den spårbarhet vilken önskas 

förbättras i det studerade fallet för att också uppnå studiens målsättning. I studien kommer 

därför spårbarhet utgöras av förmågorna att “följa”, “spåra” och “förutse”. 
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3.1.1 Studiens definition av spårbarhet 

Sammantaget påvisar undersökningen att det finns flera olika tolkningar och perspektiv på vad 

spårbarhet är för något. Det skiljer sig i vad som anses vara dess förmåga, omfattning och vilket 

objekt spårbarhet avser. Ett par ställningstaganden har därför gjorts till tolkningarna av 

spårbarhet för att formge en egen definition med relevans för studien. De olika 

ställningstagandena är sammanfattningsvis: 

• Objektet som spårbarhet är kopplat till definieras vara ett produktparti. Ett produktparti 

kan både vara en enskild produkt eller en sammansättning produkter. 

• Spårbarhet omfattar ett företags tillverkningsprocess, det vill säga från första till sista 

processen ett produktparti förädlas eller bearbetas genom inom företaget. 

• Spårbarhet omfattas av förmågorna följa, spåra och förutse. 

Dessa ställningstaganden har gett upphov till följande definition av spårbarhet anpassad efter 

den aktuella studien: 

“Spårbarhet är förmågan att spåra, följa och förutse ett produktpartis plats genom 

tillverkningsprocessen” 

3.2 Materialhantering 
Materialhantering syftar enligt Jonsson och Mattson (2011) på den interna hanteringen av 

material och dess tillhörande processer inom ett företag. Mer ingående beskriver 

Kulwiec (1985) materialhantering som ”ett system av metoder, lokaliteter, arbete och 

utrustning, för förflyttning, förpackning och lagring av material i bestämda syften.”. Ray 

(2007) beskriver å andra sidan att materialhanteringen utgörs av förflyttningar, inläsning och 

utlastning. De två definitionerna av materialhantering beskriver i stort sett samma saker fast på 

olika abstraktionsnivåer. Oavsett hur definitionerna ordas klargör Hassan (2010) att 

materialhanteringen är en essentiell del av verksamheten inom tillverkningsindustrin. 

Ytterligare en aspekt Hassan (2010) lyfter är vikten av att beakta hur materialhantering 

utformas eftersom det i hög grad påverkar effektiviteten inom tillverkande företag. För att 

belysa mer konkret vad som bör beaktas när ett materialhanteringssystem ska utformas väljer 

vi att presentera de för studien relevanta beståndsdelar som sammanställts av The Material 

Handling Institute (2000); 

1. Planering - All materialhantering ska vara resultatet av en genomtänkt planering som 

beskriver tillvägagångssätt gällande behov, prestationsmål och funktionellt utförande. 

Åtminstone bör planen förtydliga vilket material som ingår samt när och var materialet ska 

transporteras. Som ett sätt att skapa medvetenhet bör den nuvarande metodiken för 

materialhantering dokumenteras, därutöver bör problem och begränsningar också belysas. 

2. Standardisering - Metodiken för materialhantering samt verktyg och mjukvara bör 

användas enligt standardiserade metoder för att uppnå enhetligt utförande. Det bör däremot 

tilläggas att standardiserade metoder måste vara i paritet med relevanta prestationsmål. 

Med det menas att standardisering inte får införlivas på bekostnad av nödvändig flexibilitet 

och produktivitet. 
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3. Arbete - Arbete kopplat till materialhantering bör minimeras så mycket som möjligt utan 

att ge avkall på produktivitet. Målsättningen kan uppnås genom att eliminera eller minska 

onödiga rörelser med grund i formeln volym, vikt eller antal multiplicerat med sträcka. 

4. Användande av yta - All tillgänglig yta måste användas på ett så effektivt sätt som möjligt 

där samtliga tre rumsdimensioner beaktas. Exempelvis ska arbetsytor vara organiserade så 

att oordning och blockad av gångar inte uppstår. Lagerytor bör också vara systematiskt 

utformade där det är viktigt att balansera utnyttjande av yta kontra tillgänglighet för de 

enheter som ska plockas ur sin lagerposition.  

5. System - Summan av all materialförflyttning och lagring ska utgöra ett fullt integrerat 

operationellt system vilket agerar på ett koordinerat vis. Det medför bland annat att 

material- och informationsflöde måste integreras med varandra så att de samverkar. Vidare 

måste det upprätthållas enkla metoder för att identifiera produkter, se var de befinner sig 

och deras status. 

6. Automation - Där det finns möjlighet till effektivisering, systematik och förutsägbarhet bör 

materialhanteringen bli automatiserad eller mekaniserad. Innan införandet av 

automatisering ska den aktuella processen genomgått så mycket förenklingar som möjligt. 

En annan typ av automation som bör beaktas är datorisering av materialhanteringen där det 

bör appliceras om det går att erhålla en utökad integrering av materialflöde och information. 

Slutligen bör gränssnitt, som det mellan utrustning och operatör, undersökas så att ingen 

kännbar problematik uppstår vid automatisering.  

3.2.1 PIA & Lager 

SILF (u.å.) definierar PIA som “varor som är under tillverkning i olika led” vilket i det 

studerade fallet återknyter till de produkter som befinner sig någonstans i 

tillverkningsprocessen. Det innefattar enheter som aktivt bearbetas för stunden samt de som 

befinner sig i väntan före eller efter ett bearbetningsmoment. Det finns flera anledningar till att 

hålla reda på PIA då det påverkar ledtid, bundet kapital och leveransprecision. Med anledning 

av att bearbetningar mellan olika stationer i ett produktionsflöde så gott som aldrig fortlöper i 

identisk takt kommer PIA hamna i kö (Lee & Seo, 2016). Jonsson (2008) benämner dessa köer 

som PIA-lager men kan också definieras som buffertlager. 

Eftersom det är en typ av lager som uppstår i produktionen då PIA ansamlas bör det i enlighet 

med The Material Handling Institute (2000) finnas en väl avvägd plan för hur dessa olika 

lagringsytor ska utformas för att säkerställa effektiv materialhantering. Lagring utgörs i sin tur 

av tre funktioner oavsett vilket typ av lager det gäller enligt Larson, March och Kusiak (1997), 

nämligen mottagande av material, lagerhållning tills materialet efterfrågas och hämtandet av 

materialet. Larson et al. (1997) trycker även på att målsättningen är densamma för alla typer 

av lager i frågan om hur de bör struktureras, vilket sammanfattas i följande punkter: 

• Maximera användandet av yta 

• Maximera användandet av utrustning 

• Maximera personalnyttjandet 

• Maximera tillgängligheten för alla artiklar  

• Maximera skyddet av allt material 
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Med fem olika målsättningar att ta hänsyn till samtidigt är det inte svårt att inse komplexiteten 

för ett väl genomtänkt lager. Hassan (2002) belyser exempelvis svårigheter med att optimera 

samtliga målsättningar, varför det snarare bör klargöras vilka de viktigaste är att ta hänsyn till 

utifrån den aktuella verksamheten. 

Utöver rena layoutfrågor måste rutiner för in- och utlagring klargöras för att förbättra 

kontrollen över lagret och därmed också dess effektivitet (Bragg, 2004). Larson et al. (1997) 

benämner tre olika lagringspolicys, vilka är flytande, fast och kombinerad lagring: 

• Flytande lagring - Innebär att material placeras på någon av de lagringsplatser som är 

lediga för stunden.  

• Fast lagring - Innebär att specifikt material ska lagras på förbestämda platser där 

platstilldelningen kan utvärderas utifrån aspekter som volymvärde eller om det aktuella 

materialet kräver en viss typ av attribut gällande lagringsplatsen. 

• Kombinerad lagring - Fungerar så att material kategoriseras utifrån önskade kriterier som 

sedan tilldelas en viss hylla eller zon där materialet inom kategorin får placeras fritt.  

När en verksamhet står inför valet av lagringspolicy lyfter Larson et al. (1997) den avvägning 

som uppstår mellan ytterligheterna flytande och fast lagring. Med fast lagring finns det goda 

möjligheter att minska materialhanteringskostnader medan flytande lagring i sin tur genererar 

effektivare användning av lagringsytan. Övervägs istället en kombinerad lagring ges möjlighet 

att samla liknande material på en dedikerad yta medan den fria lagringen på samma yta ger 

flexibilitet, vilket är önskvärt vid stor variation i lagernivåer. 

Larson och Kusiak (1995) lyfter en liknande trade-off mer specifikt riktat mot PIA-lager i 

fabriker. Placeras PIA vid närmaste tillgängliga yta minskar materialhanteringskostnader 

samtidigt som det skapar svårare förutsättningar för spårbarhet. En annan relevant aspekt för 

PIA-lager är att det många gånger ger större besparingar att förlägga mindre lagerzoner mellan 

stationer som ligger nära varandra snarare än att nyttja ett centrallager. Larson och Kusiak 

(1995) trycker däremot på att fabriker som använder sig av flera mindre PIA-lager måste 

tilldela dedikerade zoner för att uppnå besparingar i form av materialhantering, klarhet gällande 

lagringskapacitet och för att möjliggöra spårbarhet. I klartext innebär det att operatörerna på 

förhand måste veta vilka de dedikerade lagringsytorna är för PIA både före och efter 

operationerna vid en station. 

Efter att dedikerade PIA-lager fastslagits behöver var och en av dem organiseras utifrån 

överenskomna arbetssätt som gör att hanteringen fortlöper så effektivt som möjligt (Bragg, 

2004). Vidare förklarar Bragg (2004) att en av de mest grundläggande egenskaperna för ett 

lager är att kunna lokalisera de olika lagerförda enheterna. Beroende på komplexiteten i form 

av volymer och antal olika artiklar finns det olika grad av incitament på vilken detaljnivå 

lokaliseringskoder bör tillämpas i lagret. Bragg (2004) lyfter att det kan finnas intresse av att 

kunna lokalisera PIA till en specifik inlagringsplats på ett hyllplan medan Larson och Kusiak 

(1995) nöjer sig med att kunna lokalisera PIA till en enskild lagringzon.  
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3.2.2 Standardiserade arbetssätt 

En viktig beståndsdel av materialhanteringen som The Material Handling Institute (2000) lyfter 

är att arbeta efter överenskomna arbetssätt. Enligt Petersson et al. (2009) är överenskomna 

arbetssätt detsamma som standardiserade arbetssätt. Mer ingående beskriver Petersson et al. 

(2009) ett standardiserat arbetssätt som det bäst kända arbetssättet för tillfället. Finns ingen 

beskriven standard för arbetet går det heller inte att påvisa och rätta till avvikelser. Ytterligare 

en målsättning med standardiserade arbetssätt är att göra verksamheten mer förutsägbar vilket 

bidrar till ökad effektivitet och indirekt förbättrad spårbarhet då det medför att lagring och 

transporter kommer att bli enklare att följa. Dessutom kan standardiserade arbetssätt skapa 

lärande då medarbetarna söker efter nya tillvägagångssätt som förbättrar befintlig standard. 

Repetitiva arbetsuppgifter är de som i regel är enklare att standardisera och till viss grad 

förekommande i alla organisationer (Liker, Erkelius & Hallberg, 2009). Många organisationer 

anser dock att just deras verksamhet inte kan standardiseras till följd av unika produkter eller 

arbetssätt.  

I sammanhanget belyser Petersson et al. (2009) det som viktigt att involvera medarbetarna vid 

utformandet av standardiserade arbetssätt då det är medarbetarna som ska följa arbetssätten i 

sitt dagliga arbete. Petersson et al. (2009) påpekar samtidigt att medarbetarna i många fall också 

är de som har bäst vetskap om arbetsprocessen. När det kommer att till att hantera förändringar 

i verksamheter så trycker Petersson et al. (2009) också på ledarnas vitala roll. De bör till att 

börja med inse att förändring tar tid då det i hög grad handlar om att hantera attityder samt 

beteenden, vidare så måste de outtröttligt fortsätta att aktivt efterfråga de nya arbetssätten för 

annars är risken överhängande att de inte efterlevs.  

3.2.3 Visuell styrning  

Visuell styrning är ett centralt begrepp inom Lean bland annat och beskrivs som ”någon form 

av kommunikationsanordning som används i arbetsmiljön och som gör det möjligt att med ett 

ögonkast se hur arbetet ska utföras och huruvida det avviker från det standardiserade sättet” 

(Liker et al., 2009). Det innebär att såväl medarbetare som chefer snabbt ska kunna avgöra om 

normalt arbetstillstånd råder. Användningsområden som Liker et al. (2009) lyfter är bland 

annat siluettavlor som påvisar var verktyg ska hänga eller var PIA befinner sig. En aspekt 

Dennis (2007) lyfter angående visuella hjälpmedel är att de ger bättre förutsättningar att 

upprätthålla ett standardiserat arbetssätt. Om det är enkelt att identifiera när standardtillståndet 

är ur balans kan medarbetare därmed på ett enkelt och snabbt vis också åtgärda det. Det 

föranleder i sin tur ökad medverkan från de anställda samtidigt som det kan medföra en form 

av pliktkänsla att följa standarder.  

3.2.4 5S 

En specifik metodik med grund i både visuella hjälpmedel och standarder är 5S vars syfte är 

att skapa och upprätthålla en välorganiserad arbetsplats (Liker et al., 2009). Metodiken kan 

sammanfattas med att var sak ska ha sin plats, vilket i sin tur medför en rad positiva saker så 

som att det blir enkelt att hitta saker, enkelt att upptäcka avvikelser och mer förutsägbara 

arbetsprocesser. För att ytterligare klargöra vikten av ordning och reda lyfter Petersson et al. 

(2009) statistik som påvisar det som vanligt att upp till 25 procent av arbetstiden går åt till att 

leta material och dylikt som inte går att lokalisera omgående. Petersson et al. (2009) förklarar 
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vidare att 5S brukar kunna vara det första steget vid införande av Lean vilket framförallt 

kommer av att det införlivar den disciplin som i förlängningen krävs för att upprätthålla och 

utöka arbetet med Lean. Som verktygets namn antyder består 5S av fem moment där samtliga 

börjar på S och var och en av de är beskrivna närmare i Figur 3. Figur 3 illustrerar också att 5S 

är en cykel med syfte att vidareutveckla arbetet ytterligare efter varje iteration. Detta kommer 

av att Petersson et al. (2009) rekommenderar användandet av 5S i samspel med ständiga 

förbättringar. 

 

Figur 3. Beskrivning för var och ett av de 5 S:en. Omgjord utifrån Liker et al. (2009). 

3.3 Informationshantering 
För att stödja utförandet av de olika aktiviteterna inom materialflödet krävs ett effektivt 

informationsflöde (Rother & Shook, 2003). Författarna menar även att de två flödena är så pass 

beroende av varandra att de bör utformas simultant. Fokuserar vi däremot endast på hur 

informationen i sig hanteras bör informationssystemet beaktas. Parlikad, McFarlane, Harrison 

och Thorne (2009) lyfter tre saker ett väl fungerande informationssystem bör införliva: 

1. Insamlande av relevant information. 

2. Lagrande av information.  

3. Enkel avläsning av lagrad information. 

Jonsson och Mattsson (2011) lyfter exempelvis kontinuerlig inrapportering av hur 

produktionen fortlöper som ett sätt att samla in relevant information. Fastän det ofta finns en 

produktionsplan kommer avvikelser från planen uppstå. En typ av relevant information är 

därmed att se de faktiska operationstiderna för att kunna sätta in åtgärder vid behov och 

överblicka tillgänglig kapacitet.  

I övrigt bör fokus ligga på användarna av informationssystemet vilka ska presenteras relevant 

information, enkelt kunna hitta informationen och få ögonblicklig tillgång till informationen 

(Deiters & Lienemann, 2001). Williams (1997) lyfter vikten av att informationssystemet 

uppfyller detta då system där informationen är svårtillgänglig riskerar att inte användas. 
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Enkelheten att samla in information är också avgörande enligt Cheng och Simmons (1994), 

som trycker på att det måste gå snabbt att rapportera information kontinuerligt. Något annat 

som påverkar i vilken utsträckning informationssystemet används är hur fördelaktigt 

användarna upplever det vara att både rapportera in och använda informationen (Unruh, 1997). 

För att användarna ska uppleva det fördelaktigt är det enligt Sharp (1990) viktigt att motverka 

användarnas känsla av att systemet är till för ledningen snarare än för dem själva. För att vinna 

medarbetarnas förtroende och i förlängningen få dem att använda informationssystemet är det 

enligt Sharp (1990) viktigt att addera funktioner användarna efterfrågar. Går det att underlätta 

systemanvändningen för medarbetarna bör sådana åtgärder också genomföras, men avgörande 

i upprätthållandet av ett fungerande informationssystem är medarbetarnas disciplin att utföra 

de tillhörande arbetsuppgifterna (Sohal, 1997). 

3.3.1 Spårbarhetssystem 

Ett spårbarhetssystem är en typ av informationssystem som enligt Stefansson och Tilanus 

(2001) förbinder det fysiska produktpartiet med dess tillhörande information. Enligt Moe 

(1998) och Furness och Osman (2003) är ett spårbarhetssystem nödvändigt för att erhålla och 

hantera spårbarhet. Furness och Osman (2003) beskriver spårbarhetssystemet som det medel 

vilket möjliggör att spåra och följa ett objekt eller dess ingående komponenter genom och 

mellan noder i en värdekedja. Med noder menar författarna punkter i kedjan där objektet på 

något sätt behandlas eller bearbetas. Enligt Golan et al. (2004) består ett spårbarhetssystem av 

följande tre dimensioner: 

1. Bredd – Mängden information spårbarhetssystemet samlar in om objektet som spåras och 

följs i värdekedjan 

2. Djup – Genom hur många delar av värdekedjan spårbarhetssystemet spårar och följer 

objektet.  

3. Precision – Hur precist det går att spåra och följa ett objekt i spårbarhetssystemet. Med det 

menas objektets upplösning i spårbarhetssystemet eller också den enhet objektet spåras 

genom. PIA skulle exempelvis kunna vara spårbart i spårbarhetssystemet till de enskilda 

produkterna eller på en lägre precisionsnivå endast till den lastbärare de transporteras i 

tillsammans med andra produkter. 

Vidare menar Golan et al. (2004) att vad som är ett bra spårbarhetssystem varierar och beror 

på de mål som avses att uppnås med systemet. Därefter kommer spårbarhetssystem variera i 

sin utformning med hänsyn till dessa tre dimensioner. Steele (1995) har däremot identifierat 

fyra grundläggande element som ett spårbarhetssystem består av i en tillverkningskontext: 

1. Fysisk parti-integritet – I spårbarhetssystemet har produktpartier en nivå av integritet och 

hur integriteten bibehålls genom värdekedjan beror på spårbarhetssystemets upplösning 

eller precision beskrivet av Golan et al. (2004). Med produktpartiets integritet menar Steele 

(1995) den enhet i vilken produktpartiet är spårbar genom i spårbarhetssystemet eller hur 

produktpartiet är urskiljbart från ett annat i spårbarhetssystemet. 

2. Datainsamling – I ett spårbarhetssystem registreras två olika datatyper för att möjliggöra 

spårbarhet; processdata och platsdata. Processdata är information kopplad till 

produktpartiet om processer där den bearbetats och förädlats (alt. transformeringar). 

Platsdata är information om produktpartiets rörelser mellan lager och 
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bearbetningsprocesser för att veta dess plats. Platsdata är också information om eventuella 

sammanslagningar av produktpartier. 

3. Parti-processlänkning - I spårbarhetssystemet finns en sammanlänkning mellan det 

insamlade data och det fysiska produktpartiet för att möjliggöra spårbarhet. Denna länk kan 

skapas på olika sätt men beskrivs exempelvis möjligt genom att unika 

identifikationsnummer per produktparti används för sammanlänkning av båda datatyperna. 

4. Rapportering – I spårbarhetssystemet hämtas och kommuniceras sedan data för att 

förverkliga spårbarhet. Spårbarhetssystemets design i termer av hämtning av data varierar 

beroende på bland annat hur data lagras och hur ofta tillgång behövs till data. 

Sammantaget bygger ett spårbarhetssystem enligt Steele (1995) på att plats- och processdata 

samlas in och sammanlänkas med ett fysiskt produktparti utefter en given precisionsnivå. Datat 

får därefter konkret användning när det hämtas från och kommuniceras genom 

spårbarhetssystemet. Data är kopplad både till produktpartiets rörelser mellan processer i 

tillverkningsflödet och transformeringar av produktpartiet. Senneset et al. (2007) håller med 

Steele (1995) och argumenterar för att registrering av alla transformeringar i 

tillverkningsprocessen är ett krav för intern spårbarhet. Jansen-Vullers et al. (2003) stödjer 

detta och säger att utförda operationer på produktpartier är del av den kravbild som ställs på 

det data som ska insamlas i ett spårbarhetssystem.  

Till dessa grundläggande element tillägger ECR (2004) att unik identifiering av logistiska 

enheter och platser är grundläggande i ett spårbarhetssystem. Idén om unik identifiering har 

nära koppling till konceptet “traceable resource unit” (TRU) utvecklat av Kim, Fox och 

Gruninger (1995). Konceptet är väl erkänt i litteraturen och anses vara en fundamental del av 

teorin om spårbarhet (Dupuy et al. 2005; Moe, 1998; Regattieri et al., 2007). Idén är att objekt 

i spårbarhetssystemet vilka ska spåras och följas beror på vilka objekt som kan tolkas unikt 

identifierbara (Kim et al., 1995). Med hänvisning till Kim et al. (1995), Dupuy et al. (2005) 

och Moe (1998) definieras en TRU som: 

 “... en unik resursenhet, så att ingen annan enhet kan ha identiska eller jämförbara egenskaper 

från ett spårbarhetsperspektiv, som representerar en resurs vilken måste spåras och följas i 

spårbarhetssystemet”. 

En TRU är således en resursenhet som på ett eller annat sätt kan bedömas unik från alla andra 

enheter i spårbarhetssystemet. Alla TRU:s ska därefter tilldelas unika identiteter i 

spårbarhetssystemet för att förverkliga spårbarhet. Vad som definierar en TRU beror ofta på 

tillverkningsprocessens utformning (Moe, 1998). Kim et al. (1995) utvecklade dock konceptet 

med partitillverkning i åtanke, vilket medfört att en TRU oftast tolkas synonymt med ett 

individuellt produktparti. Senneset et al. (2007) säger att homogenitet bland produkter i ett 

produktparti kan vara till fördel i uppföljning av olika statistik och kvalitetsmått i delar av 

tillverkningsprocessen. 

Senneset et al. (2007) har nyttjat TRU-konceptet för att visa på typiska punkter i en 

tillverkningsprocess där data för en TRU registreras, vilka illustreras i Figur 4. Senneset et al. 

(2007) menar att en TRU:s rörelser mellan processer och transformeringar ska registreras. 

Rörelserna mellan lager och bearbetningsprocesser registreras tolkningsvis vid ankomsten till 
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dessa. Efter transformationer menar Senneset et al. (2007) att varje TRU ska få en ny unik 

identitet. Kim et al. (1995) menar dock att nya unika identiteter endast skall tilldelas vid 

sammanslagningar av TRU:s. En TRU ska således inte tilldelas en ny identitet om 

transformering inte innebär sammanslagning med en eller flera andra TRU:s. Omvänt menar 

Kim et al. (1995) att TRU:s som delas upp till mindre partier ska behålla samma identitet som 

innan uppdelningen. 

 

Figur 4. Illustration av olika punkter i en tillverkningsprocess data registreras för en TRU enligt Senneset et al. (2007). En 

TRU:s identitet och olika data registreras i och med ankomst till en viss process. Nya unika identiteter tilldelas TRU:s efter 

en process där den transformeras. Omgjord utifrån Senneset et al. (2007).  

3.3.2 Teknik för datainsamling 

Som tidigare presenterat är datainsamling en av de grundläggande beståndsdelarna för ett 

spårbarhetssystem enligt Steele (1995) och för att förenkla inrapporteringen av information kan 

automatisering kan införas. Bechini et al. (2008) anser till och med att tekniska lösningar är 

nödvändiga för att stödja inrapportering och i förlängningen spårbarhetssystemet. Bateman 

(2015) påvisar att det kan vara svårt för företag att navigera i den uppsjö av tillgängliga 

alternativ som finns men det som bör avgöra i valet av teknik är behoven för det aktuella 

företaget i form av dess tillverkningsprocesser och vad som anses tillräcklig grad av automation 

Enligt Bechini et al. (2008) är de mest använda teknikerna för spårbarhet streckkod och RFID 

där de båda utgår ifrån taggar innehållandes en unik identifieringskod som fästes på varje 

produktparti. Taggen för streckkod utgörs av ett fysiskt streckmönster som avläses med en 

scanner via optik eller laser (Hong-Ying, 2009). För RFID utgörs taggen av ett chip vars 

information sänds i form av radiovågor via en antenn till en mottagare som i sin tur avkodar 

denna data (Ding, Chen, Chen & Yuan ,2008). I grund och botten förklarar både Ding et al. 

(2008) och Fescioglu-Unver et al. (2014) att liknande saker åstadkoms med RFID som med 

streckkoder, men då den förstnämnda baseras på mer avancerad teknik erhålls olika fördelar. 

För att på ett överskådligt vis delge för- och nackdelar med de båda teknikerna sammanställs 

informationen nedan i Tabell 2.  
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Tabell 2. Fördelar och nackdelar med streckkoder och RFID. 

Utvärdering Streckkod RFID 

Fördelar 

Semiautomatiskt som ger snabbare inläsning och 

minskat antal fel gentemot helt manuell 

inrapportering (Sabri, Gupta & Beitler, 2007). 

Helautomatisk som inte kräver 

mänsklig interaktion (Bateman, 

2015). 

Relativt billig investering (Bateman, 2015). Hög precision till följd av konstant 

realtidssändning av information 

(Akbari, Mirshahi & Hashemipour, 

2015). 

Mogen teknologi (Sabri, Gupta & Beitler, 2007). Behöver inte ha klar sikt för att 

avläsas (Akbari et al., 2015). 

Kan avläsa åtskilliga enheter 

samtidigt (Akbari et al., 2015). 

Nackdelar 

Kräver fortfarande att mänsklig interaktion i form 

av scanning (Fredholm, 2013). 

Signifikant investering (Bateman, 

2015). 

Streckkoderna måste vara placerade så de kan 

avläsas (Akbari et al., 2015). 

Krävande inkörningsperiod (Sarma, 

2004). 

Vid stora volymer kan scanning sinka arbetet 

(Akbari et al., 2015). 

 

3.3.3 Spårbarhetssystemets fördelar 

Litteraturen påvisar att det finns flertalet fördelar med ett internt spårbarhetssystem. Dupuy et 

al. (2005) menar på ett övergripande sätt att spårbarhetssystem har möjlighet att bidra till ökad 

produktkvalitet och effektivare tillverkningsprocesser. Detta blir en möjlighet genom 

spårbarhetssystemets förmåga att ge tillgång till exakt information på ett snabbt sätt, vilket 

vidare möjliggör att bättre beslut kan tas om hur mycket av vad som bör produceras (Olsen & 

Borit, 2013). Moe (1998) styrker detta som säger att interna spårbarhetssystem möjliggör bättre 

planering av råmaterialsanvändning i produktion för varje produkttyp. Moe framhäver även 

andra fördelar så som förbättrad kontroll över tillverkningsprocessen och bättre möjlighet att 

hitta orsaker till fel när produkter inte förhåller sig till standarder. 

Samtidigt som litteraturen framhäver olika fördelar med ett spårbarhetssystem görs det också 

tydligt att vissa faktorer är avgörande i att lyckas med användandet av ett sådant system. En 

sådan faktor menar Töyrylä (1999) är hur företaget planerar och designar spårbarhetssystemet. 

Wall (1993) och Williams (1990) argumenterar för att detta skall ske enligt en “bottom-up”-

stategi. Med det menar författarna att utgångspunkten för spårbarhetssystemets design ska vara 

att den är anpassad efter det individuella fallet det ska implementeras i. Wall menar att denna 

strategi ökar sannolikheten att systemet får bättre praktisk användning. Williams förklarar mer 

ingående att med denna strategi kommer designen tydligt reflektera verksamheten vilket 

systemet används i och att dess resursvärde att styra och planera tillverkningen ökar.  
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4. Företagspresentation 
I avsnittet presenteras koncernen GKN, underdivisionen GKN ePowertrain, den övergripande 

verksamheten hos fallföretaget GKN ePowertrain Köping AB och prototypavdelningen. 

4.1 GKN & GKN ePowertrain 
Guest, Keen and Nettlefolds (GKN) är en global teknikkoncern som erbjuder flertalet tekniska 

lösningar, framförallt till flyg-och fordonsteknik men även metallurgi vilket presenteras i Figur 

5. Totalt har GKN cirka 60 000 anställda inom koncernen och verksamhet i mer än 30 länder. 

GKN är uppdelat i fem olika affärsområden varpå de två största heter GKN Aerospace och 

GKN Automotive som respektive stod för 35% och 51% av omsättningen inom koncernen år 

2017. GKN Aerospace är världsledande leverantör av flygmotorer, komponenter och 

tillhörande system till över 90% av världens flygplans- och motortillverkare. GKN räknar med 

att någon av deras teknologier finns ombord på över 100 000 flygningar varje dag. Förutom till 

kommersiella flygplanstillverkare är de bland annat nyckelleverantörer av komponenter till 

F18-jaktflygplan och rymdfärjor. GKN Automotive är världens ledande leverantör av 

drivsystem och lösningar inom bilindustrin till över 90% av världens biltillverkare. GKN 

räknar därför med att någon av deras tekniska lösningar sitter i mer än 50% av alla nytillverkade 

bilar. (GKN ePowertrain, 2018) 

 

Figur 5. Översiktlig information kring GKN-koncernen. Källa: GKN ePowertrain Köping (med tillstånd). 

GKN ePowertrain är en underdivision till GKN Automotive som fokuserar på utveckling och 

tillverkning av elektriska drivlinor, avancerade fyrhjulsdriftsystem och tillhörande 

mjukvarusystem till personbilar. Totalt har GKN ePowertrain cirka 6000 anställda med 

produktionsanläggningar i sju olika länder samt ett innovationscenter i Abingdon, 

Storbritannien. 

4.2 GKN ePowertrain Köping AB 
GKN ePowertrain Köping AB utgör en av ePowertrains produktionsanläggningar och tillverkar 

Power transfer units (PTU), Rear drive units (RDU) och kugg-set till fyrhjulsdriftsystem åt 

kunder så som Volvo, Fiat, Audi, JLR, Porsche och Lamborghini. Förutom tillverkning är GKN 

ePowertrain också ett center för produktutveckling där det finns en egen funktion dedikerad åt 

produktutveckling och design.  

Fabriken i Köping har en lång historia bakom sig och fyrhjulsdriftsystem har man tillverkat i 

de nuvarande lokalerna sedan år 1996, men var då ägda av Volvo och har sedan dess även varit 
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ägda av GETRAG innan det blev uppköpt av GKN år 2011. Dessförinnan var verksamheten 

länge centrerad kring tillverkning av bakaxlar till Volvos personbilar. En mer ingående 

beskrivning av fabrikens historik finns presenterad nedan i Figur 6. 

 

Figur 6. Tidslinje för fabriken i Köping som påvisar hur produktionen och ägarskapet förändrats över åren. Källa: GKN 

ePowertrain Köping (med tillstånd). 

Med tillgång till tekniskt moderna, halvautomatiserade produktionslinor serietillverkas idag 

högkvalitativa produkter i snabb takt. För att belysa den snabba takten och kapaciteten 

tillverkades totalt cirka 1 200 000 PTUS/RDUS och 1 300 000 kugg-set hos GKN ePowertrain 

Köping under år 2017. GKN ePowertrain Köping AB har idag cirka 1 100 anställda och hade 

en omsättning på ungefär tre miljarder SEK år 2017. 

4.3 Prototypavdelningen 
Prototypavdelningen på GKN ePowertrain Köping AB utvecklar och tillverkar prototyper av 

kuggväxlar till koncept av och framtida fyrhjulsdriftsystem. Avdelningen består av 20 

medarbetare och har huvudsaklig kunskap inom utveckling av koniska kuggväxlar men även 

djup kunskap om cylindriska kuggväxlar. I huvudsak tillverkas koniska kuggväxlar med 

hypoidprofil bestående av kugghjulstyperna kronhjul och pinjong. Kugghjulstyperna kronhjul 

och pinjong kan ses i Figur 7. Tillverkningen sker i en globalt unik verkstad som fullt ut stödjer 

utveckling av konisk och cylindrisk kugg. Utvecklingen stöds genom tillgång till flera olika 

högteknologiska, multifunktionella maskiner för bland annat svarvning, slipning och fräsning 

av kugg. Det finns även tillgång till en maskin för kvalitetstest av kuggväxlar och en 3D-

skrivare, vilken används i utvecklingen till utvärdering av olika delar till kuggkoncept. 

Verkstaden har en funktionell layout och är indelad i de fyra områdena svarvning, kuggning, 

hobbyhörnan och montering. I prototyptillverkningen är det oftast hög produktvariation som 

vidare tillverkas med mycket korta serier, allt mellan 1–200 enheter.  

  

Figur 7. Kronhjul (nere vänster) och pinjonger (nere höger) som tillverkas på prototypavdelningen. Källa: GKN ePowertrain 

Köping (med tillstånd). 
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5. Nulägesbeskrivning 
I avsnittet presenteras kartläggningen av prototypavdelningens nuvarande material- och 

informationsflöden genom tillverkningsprocessen för kronhjul. Nulägesbeskrivningen har 

utförts genom observationer, intervjuer och en kontinuerlig dialog med representanter från 

prototypavdelningen. 

5.1 Tillverkningsprocessen & Verkstadslayout 
På prototypavdelningen sker tillverkningen enligt projektform mot order där varje order utgörs 

av unika produkter som framförallt levereras till GKN:s testavdelning som ligger vägg i vägg 

inne i fabriken. Som nämnt i företagsbeskrivningen tillverkar prototypavdelningen 

huvudsakligen kuggväxlar bestående av ett kronhjul och en pinjong. Tillverkningsprocesserna 

för dessa kuggtyper ansågs således vara goda representanter för att beskriva 

prototypavdelningens allmänna material- och informationsflöden. Tillverkningsprocesserna 

visade sig även vara snarlika i termer av lagring och transporter, varför det valdes att endast 

kartlägga material-och informationsflödena genom en av dessa och då tillverkningsprocessen 

av kronhjul. 

I Figur 8 nedan illustreras en processkarta som tillverkningen av kronhjul följer. Processen 

består huvudsakligen av olika bearbetningsmoment men även kvalitetskontroller så som 

mätning och test. Momenten utförs både internt på prototypavdelningen och externt på andra 

avdelningar i fabriken och hos en leverantör. Var de ingående momenten utförs är 

representerade med olika färger i samma figur. I figuren syns också att processen kan ta två 

vägar, en för M&G (Mill and Grind) och en för H&L (Hobbed and Lapped), vilket är 

benämningar på två olika kuggskärningsmetoder. Beroende på kuggskärningsmetoden 

förändras processen där vissa moment byts ut eller får en annan sekvens. I 

tillverkningsprocessen finns också en utvecklingsloop då vissa prototyper ibland kan behöva 

bearbetas iterativt. Vilka moment som omfattas av utvecklingsloopen beror på den tillämpade 

kuggskärningsmetoden. 
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Figur 8. Tillverkningsprocessen för kronhjul. 

Figur 9 visar prototypavdelningens verkstadslayout där de interna bearbetningsmomenten i 

processen sker. Layouten i figuren är vidareutvecklad från en ritning över layouten vilken 

mottogs från prototypavdelningen. Verkstaden är indelad i fyra områden; svarvning, kugg, 

hobbyhörnan och montering. Områdena förbinds med en gångväg som går genom hela 

verkstaden. I områdena svarvning, kugg och hobbyhörnan sker samtliga interna 

bearbetningsmoment i tillverkningsprocessen. Bearbetningsmomenten sker med hjälp av olika 

typer av maskiner som kan genomföra olika typer av moment. Vad som är maskiner och vid 

vilka maskiner de olika bearbetningsmomenten sker har lagts till i layouten i samband med 

kartläggningen. I svarvningsområdet har noterats ett par dedikerade lagerytor med ett pallställ. 

Vissa dedikerade lagerytor har även identifierats i nära anslutning till monteringsavdelningen. 

Dessa har också markerats ut i ritningen över layouten i samband med kartläggningen. De 

större och mest frekvent använda lagringsytorna har också namngivits Z.1, Z.2, Z.3 och Z.4 i 

kartläggningen. Hur de olika ytorna används är kort sammanfattade i Figur 9 och beskrivs mer 

utförligt i följande kapitel. 
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Figur 9. Prototypavdelningens verkstadslayout. Layouten är det som utgör originalbilden som erhållits från GKN ePowertrain 

Köping. Layouten är omgjord i samband med kartläggningen där det lagts till lagringsytor, märkts ut vid vilka maskiner de 

interna operationerna utförs samt vilka underavdelningar som finns inom prototypavdelningen. 
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5.2 Beskrivning av flödet 
Det första som sker i tillverkningen av kronhjul är att det råmaterial som ska bearbetas 

transporteras med hjälp av en lastbärare bort till en annan fabriksavdelning där materialet 

glödgas. I vissa fall är orderkvantiteten dock så stor att flera lastbärare behövs för att 

transportera hela ordern. En lastbärare är ett medel för att transportera och förvara en eller flera 

PIA samtidigt i produktion. Prototypavdelningen använder sig av tre olika lastbärare i form av 

rack, pallar och vagnar som samtliga kan transporteras för hand. Av dessa är vagnen den 

primärt använda lastbäraren för kronhjul och pinjonger. När glödgningen är klar transporteras 

lastbäraren tillbaka till samma yta den tidigare skickades ifrån, det vill säga den lagringsyta 

som benämns Z.1 i flödeskartan och återfinns i Figur 10.  

  

Figur 10. Lagringsyta Z.1. 

Från Z.1 transporteras sedan lastbäraren i mån av plats ut till lagringsyta Z.2 som syns i Figur 

11 om PIA ska bearbetas i någon av de tre svarvar som står på samma sida om den gång som 

löper genom svarvområdet. Därifrån tar sedan operatörerna de lastbärare som innehåller den 

aktuella ordern som ska bearbetas och placerar de intill den svarv som ska användas. Om någon 

av svarvarna till höger ska användas placeras lastbäraren vid den uppmärkta ytan som utgörs 

av tre platser varifrån operatören sedan hämtar lastbäraren innehållandes den aktuella ordern. 

Om platsbrist råder kan lastbärare också stå kvar vid lagringsyta Z.1. 

 

Figur 11. Lagringsyta Z.2. 
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Efter att svarvningen är färdigställd transporteras lastbäraren i regel vidare till lagringsyta Z.3 

som påvisas i Figur 12 där kuggavdelningen är nästa att bearbeta ordern. Z.3 skiljer sig från 

övriga lagringsytor då produkter som fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium stannar här 

under ett tidsomfång om en till fyra veckor. Alla enheter som utgör ordern blir dock inte 

stående, utan det som händer är att ett par av dessa enheter släpps igenom resterande 

bearbetningsprocesser för att testa om de uppfyller önskvärd prestanda enligt de nuvarande 

produktspecifikationerna. Godkänns de enheter som släpps igenom initialt kan resterande 

enheter tillhörande ordern också färdigställas. I annat fall kasseras eller sparas de övriga som 

står kvar vid lagringsytan. 

 

Figur 12. Lagringsyta Z.3. 

Vid Z.3 är det heller inte ovanligt att produkter beställda av andra avdelningar blir stående. 

Oftast blir de stående under längre tid än resterande ordrar till följd av att dessa beställningar 

tenderar ha en längre tidsram att färdigställas. Detta gör att det stundtals kan ansamlas en 

ansenlig mängd lastbärare i anslutning till Z.3. Om en relativt stor mängd lastbärare ansamlas 

kan lagerytan upplevas som rörig, vilket föranleder att lastbärare ibland ställs avsides som i 

Figur 13 om avdelningen inväntar kundbesök och dylikt. Nämnvärt i sammanhanget är att 

arbetsbänkarna som står i anslutning till bearbetningsmaskinerna inte behöver extra 

städinsatser då ordning och reda råder på daglig basis. En bidragande faktor till detta är det 

aktiva arbetet med 5S som prototypavdelningen tillämpar, vilket införlivas till den grad att det 

blivit godkänt av interna revisioner inom GKN där initiativ för Lean utvärderas. 5S är något 

prototypavdelningen arbetat med i 5-10 år och de har 1 timme per vecka avsatt för 

avstämningsmöten gällande detta där de går igenom det löpande arbetet och kollar av 

uppdragslistor kopplat till förbättringar samt delar ut nya uppgifter. Det är alla möjliga områden 

som berörs av 5S, kontor likväl som verkstadsgolvet.  
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Figur 13. Tillfällig placering av PIA efter städning. 

För de prototyper som däremot kommit längre i utvecklingen släpps alla enheter som utgör 

ordern igenom direkt. Operatören hämtar då de lastbärare med den order som ska bearbetas i 

antingen kuggfräsning (H) eller kuggfräsning (M). Efter att kuggfräsningen är färdig 

transporterar operatören lastbäraren till en extern avdelning där härdningen sker. Det följer som 

oftast att samma person även är den som hämtar tillbaka lastbäraren när härdningen är färdig. 

Lastbäraren placeras sedan i regel på lagringsyta Z.1 inför nästa moment som är ytterligare 

svarvning. 

Efter svarvning är nästa tre påföljande bearbetningsmoment beroende av vilken 

kuggskärningsmetod som tillämpas, vilket syns åter i Figur 8. Kronhjulen transporteras då 

antingen först till maskinerna markerade M för kuggslipning eller direkt till kulpening hos 

extern leverantör. Transporterna fram och tillbaka till den externa leverantören sker med lastbil. 

Var lastbärare placeras inför och efter transport till externa leverantören kan variera men 

hamnar som oftast på lagringsyta Z.1. 

När lastbäraren kommit tillbaka till prototypavdelningen genomförs handgradning på 

kronhjulen vid maskinerna markerade G i verkstadslayouten, vilket lastbäraren placeras intill. 

Har kuggskärningsmetoden H&L tillämpats följer sedan att lastbäraren transporteras till en 

extern avdelning där kronhjulet lappas och paras ihop med en pinjong. Denna transport likt 

resterande transporter mellan bearbetningsmoment internt och externt utförs i regel av 

operatören som genomfört bearbetningen i steget innan. Efter blästringen externt hämtas 

lastbäraren för pressning vid maskinerna markerade P i verkstadslayouten. Därefter 

transporteras lastbäraren till svetsning externt i fabriken och sedan tillbaka för kuggtest internt 

vid maskinen markerad T. Om kuggtestet godkänts transporteras lastbäraren till Z.4 som 

presenteras i Figur 14, vilket är den plats där en order hamnar medan den står i kö inför 

monteringsarbetet.  
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Figur 14. Lagringsyta Z.4. 

5.3 Lagerytor och transporter 

Som det framgår av verkstadslayouten illustrerad i Figur 9 har prototypavdelningen inte alltför 

mycket lagringsyta att tillgå. Ytorna som finns utgörs av en blandning mellan uttalade och 

outtalade lagerytor för råmaterial, PIA och färdiga produkter. De uttalade ytorna för PIA är 

markerade med gul tejp på golvet oftast i nära anslutning till maskinerna där den order som 

bearbetas ska placeras, vilket visas i Figur 15. Markerade ytor finns dock inte vid alla maskiner 

som används vid utförandet av olika operationer i tillverkningsprocessen, vilket också påvisas 

i Figur 15. Fastän bestämda lagerytor finns för PIA utnyttjas de i varierande grad beroende på 

vilken gulmarkerad yta det berör i flödet. Istället för att nyttja ytorna kan det hända att 

operatörerna istället placerar lastbärare godtyckligt i nära anslutning till maskinen där 

innehållet i lastbäraren ska bearbetas. Ibland händer det dock att operatörer varken placerar 

lastbärare på avsedda ytor eller i nära anslutning till maskinen den ska eller har bearbetats i. 

 

Figur 15. PIA placerade intill den maskin de ska bearbetas i. 

De mer outtalade lagringsytorna utgörs i sin tur av större områden där flertalet pallar samlas 

upp så som Z.2 i Figur 11. Det som menas med outtalat är att de inte finns några visuella 
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anvisningar som påvisar lagringsytan i fråga. Rutinerna för vad som ska placeras på dessa ytor 

är inte helt förbestämda men det som primärt placeras där är lastbärare med ordrar som väntar 

på att bearbetas efter att de är färdigställda i föregående operation. Bland dessa finns utöver 

ordinarie produkter i form av kronhjul och pinjonger också de som beställts av externa 

avdelningar vilket kan skapa förvirring då de inte följer samma operationsföljd. För att ge en 

klar bild av hur lagringen fungerar behöver förflyttningarna beskrivas i relation till 

arbetsmetodiken hos operatörerna.  

Till en början ska operatörerna lokalisera den specifika lastbärare som står näst på tur för 

bearbetning, vilken för det mesta är placerad vid en av de större lagringsytorna. Detta 

förutsätter att operatörerna uppströms varit konsekventa med att placera lastbärare på samma 

ställe, vilket inte alltid är fallet, utan det händer att lastbärare placeras lite varstans genom 

flödet. När rätt lastbärare är funnen placeras den intill den maskin där bearbetningen ska ske i 

vilken därefter kan påbörjas. Den stundtals inkonsekventa placeringen av lastbärare medför 

framförallt problem med att lokalisera var de olika lastbärarna befinner sig i flödet. Både 

produktionsplaneraren och avdelningschefen belyser exempel då de hittat felaktigt placerade 

lastbärare på alla möjliga platser som gjort det svårt att snabbt kunna hitta den lastbärare som 

eftersöktes. Operatörerna å andra sidan anser att lagring, förflyttning och lokalisering av ordrar 

fungerar bra överlag, i alla fall inom respektive område på prototypavdelningen. Mellan 

områdena är dock operatörerna överens om att det uppstår problem. Operatörer från 

kuggområdet lyfte ett vanligt problemexempel att operatörer från svarvningsområdet, varifrån 

kuggområdet mottar lastbärare, inte alltid signalerar när de lämnar över en lastbärare som ska 

bearbetas i kuggområdet härnäst. Operatörerna är därför ovissa ibland om vilka lastbärare med 

vilken order som inkommit, speciellt om lastbäraren inte har en rätt ifylld pallflagga eller om 

den placeras inkonsekvent. Till följd av detta kan en order bli stående under en oönskat lång 

tid mellan operationer. En annan problematisk koordinering kopplad till transporter och lagring 

som operatörerna lyfter är då lastbärare ska gå iväg externt till andra avdelningar eller 

leverantörer. 

Som det framgår i illustrationen av tillverkningsprocessen i Figur 8 finns det flera tillfällen då 

en order går iväg externt och det går oftast till på liknande vis. I regel placeras lastbärare med 

ordern som ska gå iväg externt på samma yta varifrån de sedan transporteras till sin destination. 

För hanteringen av dessa transporter varierar ansvaret mellan produktionsplaneraren och 

operatörerna. Oavsett vem som sköter transporterna finns här en återkommande problematik 

inom olika områden. Ett av de mer påtagliga problemen är att de externa avdelningarna inom 

fabriken använder ett annat affärssystem än Mapaz. Externa avdelningar kan därför inte 

inrapportera när de färdigställt en operation på en order. Kommunikationen löses istället via 

telefonkontakt eller att den personen som för stunden ansvarar för hämtning av ordern får gå i 

omgångar för att undersöka hur arbetet externt fortlöper. Vidare ger också det skiftande 

ansvaret upphov till problem enligt operatörerna som påpekar att det egentligen inte finns en 

fast procedur för hur de ska sköta ut- och intransport. Som grund använder de sunt förnuft 

vilket oftast leder till att den operatör som lämnar iväg en order känner ansvar för att också få 

tillbaka den. När ordern väl är tillbaka så finns ingen systematik för var dess lastbärare ska 

placeras för att nästa operatör nedströms ska kunna veta att den är klar, utan här blir det också 

upp till den enskilde individen att delge informationen. 
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5.4 Informationssystem 
På prototypavdelningen används affärssystemet Mapaz som informationssystem för att samla 

in, lagra och distribuera produktionsrelaterad information. Mapaz är på så sätt det huvudsakliga 

verktyget för att förmedla och förverkliga produktionsplaneringen samt styra och registrera 

aktiviteterna i produktion. Ute i produktion kan operatörerna tillgå Mapaz via flertalet 

personliga datorer och två större interaktiva TV-skärmar; en i svarvnings- och en i 

kuggområdet. TV-skärmarna är huvudsakligen till för att förmedla information till operatören 

om den aktuella produktionsplaneringen och status på ordrar i flödet. Informationen som visas 

kan operatörerna i viss mån styra själva genom möjligheten att använda olika funktioner och 

ändra visningsinställningar. I Figur 16 visas den information som vanligtvis förmedlas till 

operatören via TV-skärmarna.  

 

Figur 16. Information som operatörer och planerare har att tillgå via Mapaz. 

Informationen presenteras i en lista där varje rad innehåller olika typer av information om en 

individuell order. Exempelvis visas orderns ordernummer som är orderns unika identitet. Sedan 

visas även operationsnumret på operationen som utförs eller ska utföras på ordern. För vissa 

ordrar visas dessutom nästa operation som ska utföras efter den aktuella operationen en rad 

nedanför. Tidigare utförda operationer går sedan att se via en annan funktion i Mapaz. Samtliga 

ordrar är också indelade efter vilken maskin den aktuella operationen på ordern ska utföras vid. 

För att sedan se vad för produkt en order innehåller visas tillhörande artikelnummer och en 

artikelbeskrivning. Dessutom finns ett start- och tilltänkt slutdatum då ordern ska ha bearbetats 

färdig vilket används för att prioritera bland ordrarna vilka som ska köras först. Rödmarkerade 

slutdatum betyder att ordern överskridit slutdatumet den skulle varit klar. Längst till vänster 

presenteras orderstatus med olika symboler och färger för om operationen är möjlig att köra, 

om operationen har påbörjats och om den påbörjats men stoppats för tillfället. Längst till höger 

visas sedan tiden som hittills gått åt att färdigställa ordern. Uppdatering av informationen i 

termer av aktuellt operationsnummer, status och bearbetningstid för respektive order sköts 

sedan av operatörerna genom inrapportering. 

5.4.1 Inrapportering  

Inrapportering används på prototypavdelningen för att samla information och registrera 

händelser i produktion. Operatörerna ska rapportera in i Mapaz när en ny operation påbörjas 

och avslutas på en order. Rapporteringen i Mapaz används för att kunna se vilka operationer 

som är utförda, utförs eller ska utföras på en order samt klocka operationstider. När en 

operation rapporteras påbörjad uppdateras orderns status i Figur 16 till densamma. Under tiden 

operationen är påbörjad räknas tidsåtgången att slutföra operationen kontinuerligt. När 

operationen sedan rapporteras avslutad uppdateras orderstatusen och gränssnittet till att visa att 
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nästa operation i följd nu är genomförbar. Operatören kan dock pausa operationen i Mapaz när 

den inte utförs aktivt och då stoppas tidräkningen. 

Operatörerna har även möjlighet att göra så kallade efterregistreringar av operationer. 

Efterregistrering är en funktion i Mapaz som tillåter operatörerna att inrapportera en operation 

efter den faktiska tidpunkten operationen påbörjades och avslutades. Operatören rapporterar då 

in den kvantitet vilket operationen utfördes på och uppskattad tidsåtgång i efterhand. 

Funktionen är huvudsakligen till som en säkerhetsåtgärd om operatörerna glömt rapportera i 

realtid och skatta tiden som gått åt genomförandet av operationen. Fastän funktionen inte ska 

användas som det primära sättet att rapportera föredrar operatörerna detta sätt. En uttalad 

anledning till att de väntar med rapporteringen är att Mapaz inte stänger av tidräkningen 

automatiskt vid slutet av arbetsdagen, vilket föranleder felaktiga operationstider om de 

glömmer pausa operationen när operatörerna går hem för dagen. På individuell nivå är också 

motivationen varierande i fråga om att inrapportera, framförallt när de känner att rutinerna ändå 

inte återföljs av samtliga så som det är tänkt. 

Det frekventa användandet av efterregistrering har påpekats ge upphov till en problematik att 

Mapaz inte kan avspegla vad som händer i produktionen i realtid. Produktionsplaneraren delger 

att detta framförallt påverkar honom, som använder informationssystemet för att planera 

arbetet för nästkommande dag där det ska klargöras vilka ordrar som ska köras vid vilken 

maskin. Om genomförda operationer på ordrar inte rapporteras konsekvent åtminstone innan 

dagens slut kan produktionsplaneraren inte lita på Mapaz att berätta vad som är gjort eller inte. 

Följderna blir att produktionsplaneraren i slutet av dagen måste ut i produktionen för att både 

hitta och inspektera lastbärare för att se vilka operationer som utförts på aktiva ordrar. 

5.4.2 Pallflagg 

Förutom det digitala sättet att hantera information genom Mapaz använder 

prototypavdelningen även så kallade pallflaggor eller palletiketter. Pallflaggan ska sitta på 

varje lastbärare och används för att identifiera vilken order lastbäraren tillhör och visar 

information om bland annat artikel- och ordernummer, kvantitet, start- och leveransdatum samt 

operationsföljd. Pallflaggan används även för att registrera genomförda operationer på den 

aktuella ordern som ett komplement till Mapaz, där operatörerna ska skriva under med namn 

och datum då operationen slutfördes samt godkänt antal. Observationer påvisar ibland saknade 

underskrifter på pallflaggorna, vilket ges exempel på i Figur 17. Det visar sig även att alla 

lastbärare inte blir utrustade med pallflagg, vilket operatörerna delger som ett problem vid 

behov att identifiera ordrar.  
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Figur 17. Bild på pallflagga. 
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6. Analys 
I avsnittet presenteras en analys av de studerade material- och informationsflödena baserat 

på jämförelser med den teoretiska referensramen. Analysen syftar till att diskutera hur flödenas 

nuvarande utformning påverkar spårbarheten av PIA i tillverkningsprocessen och eventuell 

problematik som uppstår. 

6.1 Materialhantering 

Precis som Liker et al. (2009) påpekar är det inte helt ovanligt att den egna verksamheten kan 

upplevas som alltför unik för att kunna nyttja standarder. För prototypavdelningen på GKN 

finns det helt klart rimliga anledningar till att granska införande av standardiserade arbetssätt 

på ett kritiskt vis. Det som framförallt talar för svårigheter är den speciella produktion som 

följer prototyptillverkning, närmare bestämt produktion i projektform med unika produkter och 

iterativa utvecklingsloopar. Men som Liker et al. (2009) lyfter så finns det viss grad av 

repetitiva arbetsmoment i alla verksamheter oavsett hur unika produkter som produceras. För 

prototypavdelningen skulle alltså införandet av standardiserade arbetssätt handla om att först 

identifiera vilka som är de repetitiva momenten som alltid utförs oavsett projekt för att sedan 

standardisera dessa.  

Det finns omständigheter som talar för att prototypavdelningen redan är införstådd i både 

visuella hjälpmedel då de aktivt arbetar med 5S under en längre tid. Vidare så innebär 5S att 

arbeta med standarder vilket prototypavdelningen uppenbarligen redan behärskar till viss grad, 

vilket därför kan ses som en fördel om fler arbetsmoment ska standardiseras. Bakgrunden till 

att vi ser 5S-arbetet som fungerande är att det råder ordning och reda på de arbetsytor där det 

appliceras, till den grad att de inte behöver extrastädas inför kundmöten som däremot behöver 

göras för lagren för PIA. Därav finns det grund att undersöka om det finns beståndsdelar av 5S 

som också skulle kunna appliceras på hanteringen av PIA.  

Standarder och visuella hjälpmedel är två viktiga beståndsdelar i 5S som Liker et al. (2009) 

lyfter är sammanbundna då de visuella hjälpmedlen kan användas för att synliggöra det löpande 

arbetet med standarder. I fråga om visuella hjälpmedel för PIA har prototypavdelningen 

markerat ut vissa mindre ytor (avsedda för 1–3 lastbärare) med gula markeringar som indikerar 

standard för var PIA ska placeras. Det är en bra början för att göra verksamheten mer visuell 

men eftersom att det finns problematik kopplad till just lagring och förflyttning av PIA kan de 

visuella hjälpmedlen behöva utökas ytterligare för dessa områden. Utformning av metoderna 

behöver inte alls vara särskilt avancerade, tvärtom bidrar enklare medel till att medarbetare 

likväl som chefer snabbt kan avläsa om standardtillståndet råder vilket efterfrågas av Liker et 

al. (2009). The Material Handling Institute (2000) ger ytterligare grund för att arbeta med 

enklare lösningar via visuella hjälpmedel och standarder. De belyser att det är viktigt med 

standardiserade metoder för att uppnå ett enhetligt utförande. De anser även att förenklande 

och effektiviserande av arbetsprocesser bör genomföras i så stor utsträckning som möjligt 

innan en verksamhet investerar i automation av olika slag. Automatisering och systemstöd kan 

däremot inte uteslutas för prototypavdelningen men kan istället ses som mer långsiktiga mål 

för avdelningen i fråga medan de primärt fokuserar på just standardiserade arbetssätt och 

visuella hjälpmedel. Med det resonemanget i åtanke analyseras transporter och lagringsplatser 

av PIA mer ingående nedan.  
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6.1.1 Hantering av PIA  

Materialhantering innefattar som tidigare presenterat den interna hanteringen av material och 

dess tillhörande processer enligt Jonsson och Mattson (2011). För prototypavdelningen på 

GKN innebär det på en övergripande nivå förflyttningar och lagring av PIA i form av lastbärare. 

I sammanhanget belyser Hassan (2010) vikten av att beakta hur materialhantering utformas 

eftersom det i hög grad påverkar effektiviteten inom ett tillverkande företag. GKN är ett 

tillverkande företag och således bör det vara av stort intresse för prototypavdelningen att 

ständigt söka efter förbättringar i deras utformning av materialhanteringen.  

Det finns aspekter för vilket prototypavdelningen är på rätt väg för att åstadkomma en effektiv 

materialhantering. Ett sådant exempel är att de upprättat ett par lagringszoner i nära anslutning 

till de maskiner där bearbetning utförs vilket rekommenderas av Larson och Kusiak (1995). 

Vidare lyfter Larson och Kusiak (1995) trade-offen mellan fri inlagring vid lagringsytorna för 

PIA kontra fasta där de fria kan minska materialhanteringen medan fasta förbättrar 

spårbarheten. I fallet för prototypavdelningen indikerar det faktum att de ofta behöver leta efter 

lastbärare att det är spårbarheten som borde prioriteras vid införandet av förbättringar. Således 

finns det ett argument för att prototypavdelningen borde ha fasta lagringsplatser för lastbärare 

vid lagringsytor för att förbättra spårbarheten av PIA. Mer konkret skulle det kunna innebära 

att det är förbestämt vilka lagringsytor lastbärare ska stå på innan och efter olika 

bearbetningsmoment i tillverkningsprocesser. 

En annan aspekt av materialhanteringen som lämnar utrymme för förbättrad effektivitet är 

standardiserade arbetsmetoder för hur PIA ska hanteras. The Material Handling Institute (2000) 

beskriver att standarder bör användas till den grad att de hjälper verksamheten att nå sin 

målsättning. En sådan målsättning är ökad spårbarhet, där tyngdpunkten ligger vid lokalisering 

av lastbärare i realtid. Behovet av ökad spårbarhet grundar sig här i insikten om att 

prototypavdelningens produktionsplanerare flera gånger under arbetsveckan behöver leta efter 

lastbärare ute i verkstaden. För lagerytor och transporter upplevs det exempelvis att 

materialhanteringen inte är tillräckligt förutsägbar, vilket är något som högre grad av 

standardisering bringar enligt Petersson et al. (2009). Exempelvis placeras lastbärare för det 

mesta på liknande vis vid de större uppsamlingsytorna Z.1-Z.4, men som det framgår från 

avdelningschefen och produktionsplaneraren har lastbärare vid åtskilliga tillfällen återfunnits 

på andra platser på verkstadsgolvet. Då lastbärare inte placeras på dedikerade lagringsytor 

påpekar Larson och Kusiak (1995) att förutsättningarna för spårbarhet försämras, varför det 

bör vara av intresse att bestämma ytor där PIA alltid ska placeras. Det behöver alltså vara helt 

klart för var och en av operatörerna hur och var de ska placera lästbärarna då detta kommer att 

underlätta hanteringen av PIA och öka graden av spårbarhet i form av att följa och förutse. 

Med fasta PIA-lager på plats behöver var och en av dem organiseras utifrån överenskomna 

arbetssätt som gör att hanteringen fortlöper så effektivt som möjligt enligt Bragg (2004). För 

flera av de större lagringsytorna finns olika behov. Vid Z.1 kan en rad olika typer av PIA 

blandas och därför blir då avvägningen för detaljnivån gällande identifiering relevant. Bragg 

(2004) klargör att det kan finnas en poäng att kunna lokalisera en lastbärare till exakt position 

medan Larson och Kusiak (1995) nöjer sig med att man ska veta vilken yta den står på. Med 
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tanke på den platsbrist som råder kan inte en enskild plats till varje lastbärare markeras ut, men 

någon form av visuella hjälpmedel kan med fördel användas för att avskilja de olika typerna.  

Ett annat problem specifikt för Z.1 är att det är svårt för personerna på avdelningen att veta 

vilka order som för stunden befinner sig vid externa avdelningar. Som det ser ut i dagsläget är 

det enbart den person som levererat den aktuella lastbäraren med ordern som med säkerhet vet 

att just den gått iväg externt. I vissa av fallen är det produktionsplaneraren som ansvarar för 

transporterna till externa avdelningar och i andra kan det vara operatörerna. Oavsett vem som 

ansvarar för transport blir resultatet detsamma, nämligen utebliven informationsdelning. Som 

ett första steg innan man försöker att automatisera denna informationsdelning kan enklare 

visuella hjälpmedel användas. Ett exempel på ett visuellt hjälpmedel som skulle kunna 

användas för att hålla reda på vilka order som är iväg på vilka externa bearbetningsmoment är 

en typ av Whiteboardtavla, se Figur 18. I samband med att en order transporteras iväg externt 

fylls då en lapp i med orderinformation som fästs på tavlan under det bearbetningsmoment 

ordern ska iväg på. Informationen om order som befinner sig externt hålls på så sätt 

dokumenterad och centraliserad samtidigt som den blir lättöverskådlig för operatörerna, vilket 

bör förbättra spårbarheten av PIA. Lapparna skulle också kunna ha olika färger för olika typer 

av produkter för att visualisera informationen ytterligare. 

 

Figur 18. Illustrering av tavla som visar vilka order som befinner sig vid vilka externa bearbetningsmoment (höger) och lappar 

med orderinformation (vänster). 

För Z.3 grundas problematiken i att vissa lastbärare kopplade till utvecklingsprojekt kan bli 

stående under längre perioder, det innebär att de tar upp mycket plats och gör att lagringsytan 

kan uppfattas som rörig. Till att börja med är Z.3 en relativt liten yta vilket motiverar en strävan 

mot att maximera användandet av ytan vilket är en av målsättningarna för lagerytor som Larson 

et al. (1997) beskriver. Vidare leder många lastbärare vid samma lagringsyta till svårigheter att 

finna den lastbärare som eftersöks för stunden, något som Bragg (2004) benämner som en av 

de mest grundläggande egenskaperna för ett lager. Med anledning av detta finns det alltså motiv 

att rensa ut de lastbärare som kommer att bli stående en längre tidperiod och istället tilldela de 

någon annan lagringsplats där de inte blandas samman med de som blir stående kortare tid. 

Tillvägagångssättet baseras på punkten sortera från 5S där Liker et al. (2009) förklarar att de 

mindre frekvent använda objekten helt enkelt bör sorteras bort och ges ny placering. Det kan i 
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sin tur också medföra att lagringsytan upplevs som mer strukturerad, därav minskar anledning 

till att genomföra speciella städinsatser då viktiga personer ska besöka prototypavdelningen.  

Även de övriga punkterna inom 5S skulle kunna fungera som tillvägagångsätt för hantering av 

PIA, dessa presenteras nedan; 

• Strukturera - Med bakgrund av den platsbrist som råder och variation av antal 

lastbärare som finns inom lagringsytan blir det svårt att helt följa Liker et al. (2009) 

genom att tilldela varje lastbärare sin egen plats. Men det kan finnas anledning att 

åtminstone påvisa lagringsytan visuellt genom att markera ut området på golvet vilket 

dels kan få medarbetarna att känna en pliktkänsla att placera lastbärare inom ytan vilket 

Dennis (2007) lyfter.  

• Städa - Skulle här kunna ersättas till att hålla reda på om lastbärare trots 

sorteringssteget blir ståendes för länge. 

• Standardisera - Efter att rutinerna för att sortera, strukturera och städa tagits fram 

gäller det att dessa blir standard för hur PIA-lagringsytorna hanteras. 

• Självdisciplin - Ledningen måste aktivt se till att efterfråga det nya arbetet kring de 

övriga S:en för att visa att det är viktigt, upphör det finns en överhängande risk att man 

faller tillbaka i gamla vanor. 

6.2 Informationshantering 
Förutom materialhanteringen har även hur prototypavdelningen hanterar information betydelse 

för att stödja spårbarhet av PIA. Enligt Rother och Shook (2003) krävs ett effektivt 

informationsflöde för att stödja utförandet av aktiviteter inom materialflödet. Ett effektivt 

informationsflöde kräver följaktligen ett väl fungerande informationssystem vilket Parlikad et 

al. (2009) menar ska införliva insamlande, lagring och enkel avläsning av relevant information. 

En typ av informationssystem som på en övergripande nivå ska införliva samma saker är ett 

spårbarhetssystem. På en mer detaljerad nivå finns dock ytterligare aspekter till ett 

spårbarhetssystem som skapar förutsättningarna att förverkliga spårbarhet. 

Prototypavdelningens informationssystem visar sig huvudsakligen bestå av affärssystemet 

Mapaz och de pallflaggor som sitter på lastbärare. Tittar vi på den övergripande funktionen och 

användningen av Mapaz och pallflaggorna finner vi att de tillsammans införlivar flera av de 

grundläggande element ett spårbarhetssystem är uppbyggt av enligt Steele (1995) och ECR 

(2004). Exempelvis finns datainsamling i samband med inrapportering och även parti-

processlänkning samt unik identifiering genom de unika ordernummer som tilldelas varje order 

och pallflaggor som sätts på varje lastbärare. Rapportering är också ett element som 

informationssystemet införlivar eftersom de data som insamlas hämtas och kommuniceras 

regelbundet till operatörerna bland annat via de stora TV-skärmarna. Prototypavdelningens 

informationssystem innehar således flera viktiga, grundläggande delar för ett fungerande 

spårbarhetssystem. 

En viktig del som Steele (1995) dock påpekar i termer av datainsamling är att 

spårbarhetssystemet måste samla in både process- och platsdata. Varför det är viktigt är för att 

de möjliggör varsin av de två huvudsakliga förmågorna ett spårbarhetssystem ska möjliggöra; 

att spåra och följa ett objekt så som PIA (Furness & Osman, 2003). Eftersom processdata är 
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information om genomförda transformeringar på ett produktparti möjliggör datatypen 

förmågan att spåra. Platsdata som utgör information om rörelser mellan processer och ett 

objekts nuvarande plats möjliggör istället förmågan att följa. För ett komplett 

spårbarhetssystem och möjligheten att fullt ut stödja spårbarhet krävs därför insamling av båda 

datatyperna. 

På prototypavdelningen består den information som samlas in ur ett spårbarhetsperspektiv av 

genomförda och pågående operationer såväl som nästa operation i sekvensen som ska utföras 

på ordern. Eftersom en operation innebär en form av transformering samlar 

prototypavdelningen på så sätt in den processdata beskriven av Steele (1995). 

Prototypavdelningen uppfyller också därmed även det krav Jansen-Vullers et al. (2003) ställer 

på interna spårbarhetssystem att samla in information om tidigare utförda operationer. 

Prototypavdelningen kan således koppla tidigare händelser i produktion mot olika order, vilket 

innebär att det finns förmåga att spåra PIA via informationssystemet. I och med att nästa 

operation i sekvensen för en order även går att se kan det även tolkas att det finns stöd för 

förmågan att förutse en produkts position framåt i tiden, det som Jansen-Vullers et al. (2003) 

benämnt aktiv spårbarhet och är medräknat för i definitionen av spårbarhet. 

Kartläggningen påvisar dock att prototypavdelningen i dagsläget inte samlar in någon platsdata 

varken i Mapaz eller på andra sätt vilket gör att förmågan att följa så gott som uteblir. Det finns 

med andra ord inget konkret operatörerna kan nyttja i informationssystemet för att se vid vilken 

maskin eller lagringsyta en lastbärare står i verkstaden. Detta bör rimligtvis vara en 

bakomliggande orsak till att man vid flera tillfällen blir tvungen att leta efter PIA i det fysiska 

flödet. Det kan därav konstateras att den del av spårbarhet prototypavdelningen har störst 

problem med och behöver utveckla är förmågan att följa. Förhållandena mellan 

informationssystemet och förmågorna har även illustrerats i Figur 19 nedan. 

 

Figur 19. Illustration av förhållandet mellan de tre förmågorna inom spårbarhet och prototypavdelningens 

informationssystem. Både stöd för att spåra och förutse har påvisats men däremot inte något särskilt stöd för att följa via 

informationssystemet. 
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Utan platsdata förlorar också prototypavdelningen punkter i processen Senneset et al. (2007) 

menar att data egentligen ska registreras för en TRU. Enligt Senneset et al. (2007) ska data 

registreras i samband med transformationer såväl som processer likt mottagning, lagring och 

leverans. För prototypavdelningen kan det tolkas innebära att registrering av data för PIA borde 

ske i samband med operationer och när det lagras i mellanlager. Här frångår 

prototypavdelningen på så sätt Senneset et al. (2007) eftersom ingen dataregistrering sker i 

samband med mellanlagring av PIA. PIA är därmed inte spårbara genom processer då PIA 

egentligen ska vara spårbara i spårbarhetssystemet enligt Senneset et al. (2007). Med andra ord 

ska systemet kunna avgöra var PIA är när det väntar i mellanlager, vilket prototypavdelningens 

system dock inte kan göra. 

Ytterligare något att beakta är spårbarhetssystemets precisionsnivå, det vill säga på den nivå 

eller i den enhet produkter spåras och följs på i ett spårbarhetssystem (Golan et al., 2004). På 

prototypavdelningen visar det sig att PIA är spårbara efter vilken order de tillhör genom deras 

ordernummer. Det betyder att precisionsnivån PIA spåras och följs på i systemet är per order. 

Med denna precisionsnivå följer att lastbärare med PIA i en order antas vara identiska ur ett 

spårbarhetsperspektiv, exempelvis i termer av plats och färdiga operationer. I 

tillverkningsprocessen kan det dock förekomma att samma operation inte utförts på samtliga 

lastbärare i en order samtidigt eller att de ställs exakt på samma ställe. I dessa fall är inte 

precisionsnivån i systemet tillräcklig för att avspegla den exakta statusen för order i 

tillverkningen, vilket bör påverka spårbarheten negativt. Om denna situation också skulle visa 

sig vara mer regel än undantag skulle kunna argumenteras för att systemets aktuella 

precisionsnivå är för låg för att bidra med praktisk spårbarhet på prototypavdelningen. 

En högre precisionsnivå skulle vara att enskilda lastbärare är spårbara i systemet. Denna 

precisionsnivå argumenteras också för av Kim et al. (1995) som menar att en TRU, den unika 

resursenhet systemet ska kunna spåra och följa, rimligtvis bör utgöras av ett produktparti, vilket 

kan likställas med en lastbärare. Denna precisionsnivå skulle därför troligtvis komma med 

fördelar för spårbarheten av PIA på prototypavdelningen, framförallt i termer av förmågan att 

följa PIA. Dock krävs som tidigare påpekat att prototypavdelningen måste utveckla metoder 

för att samla in platsdata. I åtanke bör de då ha teknik som underlättar för en enkel 

inrapportering där Howorth (1997) i sammanhanget lyfter automation. Relevansen för enkel 

inrapportering trycker också Cheng och Simmons (1994) på där de anser att det kan vara helt 

avgörande för att få medarbetare att faktiskt utföra själva insamlandet. Det finns som Bateman 

(2015) beskriver många olika tekniker att välja bland där avvägningen till slut bör handla om 

vilken som bäst fyller behoven för tillverkningsprocesserna på prototypavdelningen. 

Sammantaget kan valet av teknik ses som ett beslut för kostnad kontra grad av automation där 

RFID helt klart står för det mest automatiserade valet vilket kan vara fördelaktigt sett till att 

prototypavdelningen har viss problematik med den manuella inrapporteringen i dagsläget. 

Däremot kräver ett RFID-system enligt Bateman (2015) ansenliga investeringar samtidigt som 

Sarma (2004) belyser att det kan innebära en krävande inkörningsperiod. Streckkodsläsare 

tillför istället semiautomatisk informationsdelning vilket ger en klar förbättring gentemot 

manuell informationsdelning, men det kräver fortfarande att medarbetarna handgripligen måste 

skanna informationen. Investeringen kommer enligt Bateman (2015) förmodligen vara 
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billigare än RFID samtidigt som teknikens mognad talar för en enklare implementering. Vidare 

lyfter Akbari et al. (2015) att streckkodsläsare kan sinka materialhantering om stora volymer 

ska skannas, men sett till prototypavdelningens relativt små volymer kan det argumenteras för 

att den manuella scanningen inte kommer att ge kännbar tidsförlust. Att implementera ett 

streckkodsystem anses därför befogat för att förbättra spårbarheten av PIA. Vi ser då 

framförallt att dess användningsområde skulle vara att samla in platsdata för att skapa de 

saknade förutsättningarna för att följa PIA på prototypavdelningen.  

Ett tänkbart sätt att använda ett streckkodsystem på för att samla in platsdata och stödja 

förmågan att följa PIA på prototypavdelningen har illustrerats i Figur 20 nedan. Lastbärare 

skulle då kunna utrustas med streckkod som i samband med förflyttningar skannas vid ankomst 

till en bestämd lagringsyta. Bestämda lagringsytor får då en identitet i informationssystemet 

och vid varje sådan lagringsyta finns en tillgänglig skanner och en dedikerad streckkod för 

ytan. Skannas streckkoden på lastbäraren och sedan lagringsytan uppdateras det i 

informationssystemet vilken lagerplats ordern och lastbäraren står på. Återföljs denna 

systematik kan PIA:s nuvarande plats i flödet överblickas lätt via informationssystemet och 

därmed stödja förmågan att följa PIA. Det är viktigt att identifiera på vilken detaljnivå som 

förflyttningar bör registreras då för många registreringar kan sinka arbetet och för få i sin tur 

ge låg precision. Beslut behöver alltså tas kring vilka lagringsytor i flödet som är av intresse 

att registrera och om man vill registrera per lastbärare eller per order i informationssystemet. 

Ytterligare parametrar att ta hänsyn till är om fler scanners medför kännbar kostnad och om 

Mapaz klarar av att sammankopplas med ett streckkodsystem. 

 

Figur 20. En illustration för vad som avses med inrapporterande av platsdata för prototypavdelningen. 
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För förmågan att spåra PIA finns det som sagt relativt bra stöd både genom Mapaz och 

pallflaggorna eftersom tidigare genomförda operationer registreras genom dessa. Eftersom 

operationer som ska utföras är tillgängliga data i Mapaz finns även underlag för att systemet 

stödjer förmågan att "förutse” PIA:s position framåt i flödet. Det har dock uppmärksammats 

ett par problem som kan orsaka brister i förmågan att spåra PIA. Exempelvis kan inte 

operatörerna som utför de externa operationerna inrapportera dessa i Mapaz då de inte har 

tillgång till affärssystemet. Inrapportering av externa operationer måste därför ske i efterhand 

på prototypavdelningen. Enligt Deiters och Lienemann (2001) kan detta bli problematiskt då 

förmågan att spåra hämmas under hela den tidperiod då processdata inte är inrapporterad. Det 

medför att personal från prototypavdelningen istället får gå bort till de externa operationerna 

för att inspektera när arbetet är klart eller hålla kontakt via telefon. 

Ett ytterligare problem för förmågan att spåra PIA är bristen i efterlevnad av rutinerna för 

inrapportering. Som påpekats tidigare har användningen av efterregistrering blivit mer av en 

regel än undantag. Funktionen är nu mer än bara en säkerhet för de som glömt bort att 

inrapportera i realtid. När operatörer väntar med att rapportera in operationer uppstår 

svårigheter för produktionsplaneraren som delvis baserar planeringen på information om 

genomförda operationer i Mapaz. Svårigheterna är följaktligen ett symptom på brist i förmågan 

att spåra PIA under den tid en genomförd operation inte än har inrapporterats. Konsekvensen 

blir att produktionsplaneraren måste gå ut i verkstaden och spendera tid att fråga operatörerna 

vad som gjorts samt själv försöka hitta och identifiera vad som utförts på vilka ordrar. För att 

försäkra mot detta problem måste tidsramen mellan händelse och inrapportering minskas. 

Precis som Deiters och Lienemann (2001) och Williams (1997) lyfter är ögonblicklig tillgång 

till information avgörande för ett bra informationssystem. I detta fall verkar det som Sohal 

(1997) lyfter om medarbetarnas disciplin att utföra de tillhörande arbetsprocesserna vara 

avgörande i förverkligandet. Precis som litteraturen lyfter användarnas motivation som 

avgörande för disciplinen (Sharp, 1990; Williams 1997) verkar den också vara rotorsaken till 

det aktuella problemet. 

I grund och botten handlar inrapporteringen om att få alla att följa de arbetsrutiner som 

bearbetningen innefattar men som Petersson et al. (2009) belyser kan det ta lång tid att få med 

alla på förändringar till följd av attityder och beteenden. På prototypavdelningen har 

inrapportering tillämpats under ett flertal år vilket pekar på att det kan finnas ytterligare 

aspekter som bidrar till problematiken. En sådan orsak som Petersson et al. (2009) också lyfter 

är ledningens roll. Ledningen har nämligen en central roll i att ständigt efterfråga de önskade 

arbetssätten då det finns en överhängande risk att falla tillbaka i arbete enligt gamla rutiner om 

detta inte poängteras tillräckligt. För att förbättra spårbarheten av PIA är det därför viktigt att 

prototypavdelningens ledning tydligt står bakom och efterfrågar arbetssätten som redan finns i 

stöd för spårbarheten. I efterfrågningen kan det vara bra att poängtera för operatören vilka 

fördelar som finns att hämta om arbetssätten efterlevs. Vet operatören detta är det sannolikt att 

motivationen höjs att utöva de efterfrågade arbetssätten. Ett sätt att efterfråga det frekvent kan 

vara att det lyfts vid löpande möten som sker med så korta mellanrum som möjligt, gärna 

dagligen. 
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Den andra orsaken till brist i förmågan att spåra PIA är det stundvis inkonsekventa ifyllandet 

av genomförda operationer på pallflaggorna. När någon eller flera av de genomförda 

operationerna på en order inte är ifyllda tappar man den ögonblickliga förmågan att spåra PIA 

på själva lastbäraren. Vid behov av att veta tidigare utförda operationer måste då operatören 

använda Mapaz för att se detta istället, vilket bör vara en mindre tidseffektiv process. Förlust i 

tid föranleder sedan förlust i produktivitet, ett typiskt resultat av spårbarhetsbrist. För att bli 

bättre i detta avseende är det likaså här viktigt att införa åtgärder så att operatörerna arbetar 

mer konsekvent. 

Precis som det inkonsekventa ifyllandet av pallflaggor har även observerats ett inkonsekvent 

användande av pallflaggor för ordrar. För den lastbärare innehållande en order utan pallflagga 

försvinner förutom förmågan att se de genomförda operationerna även förmågan att enkelt 

fastställa orderns identitet. För dessa ordrar hämmas tillgången till ögonblicklig information 

vilket både Deiters och Lienemann (2001) och Williams (1997) påpekat viktigt för ett bra 

informationssystem. Här kan också konstateras att det finns ett behov att bli mer konsekvent 

för att förbättra spårbarheten av PIA.  
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7. Slutsatser 
I avsnittet presenteras studiens slutsatser med hänsyn till de forskningsfrågor vilka ämnades 

bli besvarade utifrån studiens syfte. 

Bakgrunden till utförandet av denna studie var prototypavdelningens upplevda problem med 

att huvudsakligen lokalisera och identifiera tidigare genomförda operationer på PIA genom 

tillverkningsprocessen. I denna studie definierades problemen, med påvisat stöd från 

litteraturen, som problem med prototypavdelningens spårbarhet av PIA. Givet att spårbarheten 

har stark koppling till material- och informationsflödets utformning bestämdes studiens syfte 

till att kartlägga dessa och undersöka hur de skulle kunna utformas för ökad spårbarhet av PIA 

på prototypavdelningen. 

För att uppnå syftet har studien ämnat att försöka ge svar på tre frågeställningar. Svaren och 

slutsatser kring dessa tre frågeställningar presenteras i följande tre avsnitt.  

1. Vilka krav ställs på material- och informationsflödets utformning för att stödja spårbarhet 

av PIA? 

Syftet med denna frågeställning var att etablera vilka aspekter av material- och 

informationsflödet som är viktiga och skapar förutsättningar för spårbarhet av PIA. Det skulle 

vidare skapa möjligheten att analysera förutsättningarna för spårbarhet av PIA genom 

prototypavdelningens material- och informationsflöden. För att besvara frågan utfördes en 

litteraturstudie för att sedan utveckla en teoretisk referensram att utgå ifrån. 

Litteraturen påvisade först att ingen konsekvent definition av spårbarhet existerar där vad som 

ingår i spårbarhet och dess egenskaper tolkats olika av flertalet författare. Spårbarhet tolkades 

utifrån liknande beskrivningar av de ingående delarna och som tycktes mest relevant för det 

studerade fallet, varpå spårbarhet fick en egen definition i denna studie. Tolkningen var att 

spårbarhet innefattar tre distinkta förmågor; att spåra, följa och förutse. I studien är slutsatsen 

att material- och informationsflödet måste vara utformat för att stödja samtliga av dessa tre 

förmågor för att vidare stödja spårbarhet av PIA fullt ut.  

Materialhantering 

Överlag kan mycket av den inverkan materialhanteringen har på spårbarhet härledas till 

standardiserade arbetssätt. Finns upprättade standarder för materialhanteringen i moment som 

lagring och transportering blir PIA:s plats i flödet mer förutsägbar, vilket främjar spårbarheten 

i termer av att följa PIA men också att kunna förutse då man ska veta på förhand vart PIA ska 

transporteras. En förutsättning för spårbarheten som betonas i litteraturen är att alla individer 

som involveras i materialhanteringen även följer upprättade standarder. Vidare är det som kan 

och bör standardiseras de repetitiva arbetsmomenten som i olika utsträckning finns i alla typer 

av verksamheter. För att sedan upprätthålla standarderna kan man med fördel använda sig av 

visuella hjälpmedel. Det bör dock poängteras att standarder ska vara det nu bäst kända 

arbetssättet ur ett säkerhets-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Det betyder alltså att 

arbetsmoment som standardiseras för att uppnå spårbarhet också måste kunna bedömas som 

det bästa kända arbetssättet ur dessa tre perspektiv. 
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Transporter och lagring är en väsentlig del för materialhanteringen av PIA då mellanlager av 

PIA alltid kommer att uppstå eftersom att alla operationer inte sker i samma takt. Det bör som 

sagt finnas en klar struktur för hur transporter sker mellan lagringsplatser och olika operationer. 

Används flera mindre PIA-lager kan det till och med vara nödvändigt att ha förutbestämda ytor 

dit PIA transporteras efter bearbetning. Det medför att operatörerna på förhand måste veta vilka 

de dedikerade lagringsytorna är för PIA både före och efter operationerna vid en station. 

Vidare behöver utformning av varje lagringsyta också beaktas där lokalisering av varje PIA är 

grundläggande, vilket återigen berör beståndsdelen följa för spårbarhet. Med ståndpunkt i 

spårbarhet är det bästa alternativet att kunna följa PIA till en specifik plats inom en lagringsyta. 

Vid platsbrist kan det dock räcka med att kunna följa till den enskilda lagringsytan. Utifrån 

detta resonemang kan det alltså räcka med att visuellt påvisa lagringsytan utan att tilldela unika 

platser för PIA inom ytan för att ändå upprätthålla spårbarhet. En förutsättning är då att 

lagringsytan enkelt kan överblickas vilket åstadkoms genom att upprätthålla ordning och reda. 

En metodik för att åstadkomma detta är 5S där framförallt sorterandet av sällan använt material 

kan minska volymen för PIA. 

Informationshantering 

Ett spårbarhetssystem som förbinder det fysiska produktpartiet med tillhörande 

spårbarhetsinformation beskrivs som ett krav för att erhålla spårbarhet av PIA. På en 

övergripande nivå kan tolkas att spårbarhetssystemet ska förverkliga insamlande, lagrande och 

avläsning av spårbarhetsinformation för att vidare stödja materialhanteringsaktiviteterna. Mer 

ingående egenskaper är dock nödvändiga för att förverkliga spårbarhet. Ett är att logistiska 

enheter och platser måste vara unikt identifierbara i spårbarhetssystemet så att en länk kan 

etableras mellan spårbarhetsdata och det fysiska produktpartiet. En funktion måste sedan finnas 

för att samla in spårbarhetsdata, vilket kan stödjas på olika sätt men bland annat av manuell 

inrapportering. Litteraturen påvisar dock stort stöd för att nyttja tekniska lösningar för 

förenkling av datainsamling varpå det även argumenterats för att vara en nödvändighet. Bland 

teknikerna förespråkas huvudsakligen streckkod och RFID i spårbarhetssyften. 

Spårbarhetssystem kan följaktligen designas med mer eller mindre grad av automatisering. Vad 

som är en bra design uttrycks dock bero på de mål som avses uppnås med systemet och bör 

beaktas i valet av tekniker, systemets precisionsnivå och andra relevanta parametrar. 

Vidare är två datatyper nödvändiga att samla in i spårbarhetssystemet; processdata och 

platsdata. Processdata är information om genomförda bearbetningar (alt. transformationer) 

kopplat till ett produktparti och har konstaterats ha en direkt relation med förmågan att spåra 

PIA. Platsdata är information om rörelser mellan lager och bearbetningsprocesser som istället 

konstaterats ha en direkt relation med förmågan att följa PIA. För att förverkliga spårbarhet 

måste sedan finnas ett sätt att hämta spårbarhetsdata ur spårbarhetssystemet. I sammanhanget 

betonar litteraturen att denna måste vara enkel att hitta och få ögonblicklig tillgång till. Likaså 

är det viktigt att insamlingen eller inrapporteringen av spårbarhetsdata utgör en enkel och snabb 

process. 
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2. Hur är prototypavdelningens nuvarande material- och informationsflöden utformade? 

Prototypavdelningen följer en projektbaserad produktion vilket medför utmaningar för en 

effektiv material- och informationshantering, inte minst vad det gäller spårbarhet då varje order 

ses som ett unikt projekt. Det medför i sin tur att hanteringen av PIA blir kritisk ur alla de tre 

spårbarhetsperspektiven spåra, följa och förutse. 

Materialhantering 

Prototypavdelningens materialflöden och materialhantering utgörs av förflyttningar mellan 

PIA-lager och maskiner inom avdelningen och utanför avdelningen för operationer. PIA-lagren 

utgörs av både större uppsamlingsytor och mindre ytor där enbart den som bearbetas för 

stunden placeras. De mindre lagerytorna för PIA i nära anslutning till maskinerna är markerade 

med gul tejp. Detta indikerar att det finns en standard för var PIA ska placeras och med visuella 

hjälpmedel därtill för att förstärka efterföljning av standarden.  

De större lagringsytorna är inte visuellt utmärkta men däremot placerade så nära som möjligt 

till maskinerna där de ska bearbetas. Givet att PIA för det mesta placeras på dessa ytor finns 

stöd för spårbarhet i termer av förmågan att följa. PIA placeras däremot inte tillräckligt 

konsekvent på dessa ytor för att tolkas en standard för lagring av PIA. Insamlade data påvisar 

nämligen att PIA:s placering kan tendera vara godtycklig och variera beroende på vem som 

ansvarar för inlagring. Via dialog med ansvarig över produktionsplanering har exempelvis 

delgetts att PIA vid flertalet tillfällen påträffats på ytor som inte är till för lagring. Det finns 

alltså inte en tillräckligt fastslagen och överenskommen standard för placering av PIA. 

Varierande arbetssätt för materialhantering har identifierats ett återkommande tema via 

kartläggningen av materialflödet. Det handlar framförallt om hur och var PIA ska lagras samt 

förflyttningar mellan bearbetningsmoment och avdelningar i tillverkningsprocessen. När 

arbetssätten för samma eller liknande processer varierar och PIA inte återföljer ett konsekvent 

flöde har tolkats att förutsättningarna för spårbarhet av PIA påverkas negativt. Det finns således 

ett behov av att göra materialflödet mer standardiserat i termer av lagring och transporter för 

att förbättra förutsättningen för spårbarhet av PIA. Förutsättningarna för standardisering 

resoneras för att vara goda då det i studien identifierats återkommande arbetsuppgifter i 

materialflödet genom tillverkningsprocessen.  

I övrigt har observerats att platsbrist stundtals råder på de större lagringsytorna. Lagringsytorna 

upplevs även vara röriga och svåröverskådliga, vilket konstaterats vara ett problem för 

spårbarhet av PIA. Vid specifikt Z.3 har identifierats att platsbristen går att härleda från den 

utvecklingsloop prototyper stundtals går genom. I utvecklingsloopen stannar tillverkningen för 

vissa andelar av en order vid Z.3 i väntan på fortsatt utveckling i allt från några dagar upp till 

år. Med nya projekt blir därför många lastbärare stående här utan vidare systematik för lagring, 

vilket har tolkats ett problem för spårbarheten. 
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Informationshantering 

Prototypavdelningens informationsflöden har observerats hanteras genom affärssystemet 

Mapaz och pallflaggor som sitter på lastbärare. I kartläggningen har observerats Mapaz två 

huvudsakliga användningsområden med hänsyn till själva tillverkningen; att förmedla 

information om olika order i flödet och inrapportera genomförda operationer på dessa order. I 

Mapaz finns förutsättningen att sammanbinda spårbarhetsdata med ett fysiskt produktparti och 

gör så genom ett unikt ordernummer som tilldelas varje order. Den spårbarhetsdata som aktivt 

registreras och kommuniceras till användarna i Mapaz har vidare konstaterats vara genomförda 

operationer, status på nuvarande operationer och operationernas tidsåtgång. Tidigare 

genomförda operationer finns även noterade på pallflaggorna som sitter på lastbärare. Med 

information om tidigare genomförda operationer tillgänglig, som är en typ av processdata, är 

slutsatsen att det också finns ett stöd för förmågan att spåra PIA via Mapaz och pallflaggorna. 

Med möjligheten att se nästföljande operation som ska utföras på en order och förväntad 

operationstid på den aktuella operationen har även tolkats att visst stöd finns för förmågan att 

förutse ett produktpartis position via Mapaz. 

I Mapaz kan dock dess användare inte hämta någon information om orderns plats i fysiska 

flödet eller så kallade platsdata. Det finns heller inga andra tekniker och metoder som används 

eller finns tillgängliga för att tillhandahålla denna typ av data. Förutsatt att platsdata är det som 

konstaterats möjliggöra förmågan att följa PIA blir konsekvensen ett uteblivet stöd för denna 

förmåga via informationssystemet. Detta har vidare tolkats vara prototypavdelningens 

nuvarande största problematik vad gäller deras förutsättningar för spårbarhet av PIA.  

Datainsamlingen erhåller även relativt låg automationsnivå där inrapporteringen sker manuellt 

av operatörerna direkt i Mapaz. Vad beträffar inrapporteringen har det uppmärksammats att 

den inte efterlevs så som tänkt där bland annat en efterregistreringsfunktion har ersatt 

inrapportering i realtid. Slutsatsen i relation till detta har varit att den ena metoden föredras 

över den andra för att den anses mer praktisk. Ifyllandet av pallflaggor har också visat sig 

inkonsekvent. Slutsatsen är att detta också är orsak till stunder eller fall där det brister i 

förmågan att spåra PIA korrekt.  

3. Hur kan prototypavdelningens material- och informationsflöden utformas för förbättrad 

spårbarhet av PIA? 

Det största utvecklingsområdet för förbättrad spårbarhet av PIA har konstaterats vara för 

förmågan att följa PIA. För att uppnå förbättrad spårbarhet måste därför prototypavdelningen 

utforma flödena så att det finns stöd för denna förmåga. För var och en av operationerna 

behöver det exempelvis fastslås vilken lagringsyta som ska förse den med PIA och även vart 

PIA ska transporteras efter att operationen är färdigställd. På så vis blir PIA:s plats mer 

förutsägbar vilket stödjer förmågorna följa och förutse. Lagringsytorna bör i sin tur synliggöras 

visuellt och struktureras bättre för att de enklare ska kunna överblickas, vilket kan göras med 

5S där PIA som inte kommer att användas på ett tag sorteras bort.  

För förmågan att följa PIA måste även utvecklas en funktion som tillåter att inrapportera 

information om lagrings- och förflyttningsaktiviteter i form av platsdata till ett 

spårbarhetssystem. På så vis kan PIA:s aktuella plats i flödet delas till alla som har nytta av att 
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snabbt kunna följa var order med PIA befinner sig. Det är samtidigt viktigt att identifiera på 

vilken detaljnivå förflyttningar bör registreras då för många registreringar kan sinka arbetet 

och för få ge en låg precision. Åtminstone anser vi att förflyttning till en ny lagringsyta ska 

registreras. Går det att även registrera förflyttning till en maskin ger det ännu bättre möjlighet 

att följa. Vidare bör spårbarhetssystemets precisionsnivå höjas så att varje TRU ha en unik 

identitet i informationssystemet. Det betyder att plats- och processdata samlas in för varje 

enskild lastbärare istället för order. Eftersom en order kan vara uppdelad på flera lastbärare är 

detta gynnsamt för spårbarheten.  

För att underlätta inrapporteringen av platsdata bör den utföras med hjälp av streckkodsteknik. 

Detta är ett snabbare alternativ till det manuella sättet det annars skulle inrapporteras på men 

kräver att ytterligare ett arbetsmoment utförs. Den sammanlagda bedömningen är dock att detta 

inte bör innebära någon signifikant tidsförlust, speciellt då prototypavdelningen inte hanterar 

alltför stora volymer. Genom att sätta upp skanners vid lagringsytorna kan det till och ge 

operatörerna mer incitament att placera PIA på dess förbestämda plats då de måste transportera 

dem dit för att genomföra skanningen.  

Vad det gäller att kunna spåra tidigare utförda operationer på en order så finns det egentligen 

redan goda förutsättningar. Det går att ta fram operationshistorik i Mapaz och det går också att 

läsa av från pallflagget eftersom att operationsföljd står med där varje operatör signerar efter 

utförd operation. Eftersom att det via båda system går att avläsa samtliga efterkommande 

operationer så finns också goda förutsättningar att förutse. Här faller det på insamlande av data 

till de båda systemen då inrapporteringen ibland inte alls blir av eller som i det vanligaste fallet, 

sker efter att operationen är klar. Det medför att det primärt bara är personen som utfört 

operationen som med säkerhet kan veta att den redan är utförd vilket helt klart hämmar 

förmågan att spåra. Sammantaget så måste tidsramen mellan händelse och inrapportering 

minska så mycket som möjligt. I mångt och mycket handlar det om att motivera operatörer att 

kontinuerligt inrapportera när det börjar och sedan färdigställer operationer för att Mapaz och 

pallflaggen ska kunna fungera som ett spårbarhetssystem utifrån förmågan att följa. Ett sätt är 

att förklara vilka fördelar inrapporteringen ger och i det fortsatta arbetet måste ledningen 

ständigt aktivt efterfråga den kontinuerliga inrapporteringen så ofta som möjligt.  
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8. Rekommendationer 
Utifrån studiens slutsatser har vi satt samman rekommendationer i form av förbättringsförslag 

på hur prototypavdelningen skulle kunna förbättra sin spårbarhet av PIA. För att delge hur stor 

potential vi anser att förbättringsförslagen har rankades de utifrån metodiken för “pick chart” 

som bland annat används ofta inom Lean och sex sigma. Utifrån hur stor insats och hur mycket 

effekt som var och ett av förbättringsförslagen generar kan de placeras i en av de fyra 

kvadranterna som återfinns i Figur 21, varpå det ger vägledning kring hur man bör ställa sig 

till förslaget. 

 

Figur 21. Förklarande bild för hur vi valt att ranka våra förbättringsförslag. 

Förbättringsförslagen är uppdelade efter tre stycken olika områden som samtliga presenteras 

nedan i Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5. Vissa av förslagen finns också illustrerade mer ingående 

som bilagor. 
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Tabell 3. Sammanställning av förbättringsförslag för hantering av lastbärare i den interna produktionen på 

prototypavdelningen 

Förbättring Utvärdering 

Hantering av order/lastbärare i intern produktion 

Tillämpning av 5S 

för lagringsytor 

Var och en av lagringsytorna bör formas utifrån 5S för att de ska bli 

mer strukturerade, enklare att överblicka och därmed också ges bättre 

möjlighet att följa vilka ordrar som står där. Var och ett av S:en 

presenteras närmare i Bilaga 2. 

 

Genomför 

Fasta lagringsytor Det behöver vara överenskommet vilken lagringsyta som ska förse 

vilken operation med lastbärare. På så vis ställs de alltid på rätt ställe 

och nästa operatör i flödet vet var den ska hämta från. Viktigt att man 

enbart placerar lastbärare vid de överenskomna ytorna för att främja 

förmågan att följa. 

 

Genomför 

Implementering 

av 

streckkodsystem 

Förflyttningarna av lastbärare mellan lagringsytor behöver 

registreras i form av platsdata via Mapaz om möjligt (överväg annars 

annat system) för att hantera förmågan att följa PIA. Platsdata 

behöver sedan presenteras via informationssystemet så att samtliga 

kan se och använda den för att snabbt hitta den lastbärare de söker. 

Inrapporteringen bör stödjas av ett streckkodsystem där 

streckkodsläsare placeras vid varje lageryta. Måste man skanna in 

lastbäraren till en lagringsyta vid den specifika ytan tror vi att det 

ökar sannolikheten att pallen också placeras där. En sammanfattande 

bild över förslaget återfinns i Bilaga 3 och Bilaga 4. 

 

Det är viktigt att identifiera på vilken detaljnivå som förflyttningar 

bör registreras då för många registreringar kan sinka arbetet och för 

få i sin tur ge låg precision. Beslut behöver tas kring vilka 

lagringsytor i flödet som är av intresse att registrera och om man vill 

registrera per lastbärare eller per order i informationssystemet. 

 

Utmana/Avfärda 

(Kräver 

sannolikt en 

större 

investering, men 

kan ge stor 

effekt) 
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Tabell 4. Sammanställning av förbättringsförslag för hantering av order vid externa operationer på prototypavdelningen 

Förbättring Utvärdering 

Hantering av order/lastbärare vid externa operationer 

Tavla för externa 

operationer 

Inför en tavla som visuellt beskriver vilka ordrar som för tillfället är 

iväg på externa operationer (se Figur 18 för illustration). I samband 

med transport till externt sätts då upp en lapp på tavlan med 

information om ordern och var den är externt. Lappen skulle kunna 

innehålla information om artikelnummer, vem som lämnat samt 

datum. Ett alternativ är att använda en kopia av orderns pallflagga. 

 

Genomför 

Streckkodsystem 

för 

externa 

operationer 

Ett annat förslag för att hålla reda på vilka order och lastbärare som 

är iväg på externa operationer är att även här använda 

streckkodsystem där man i samband med transport externt först 

skannar pallflagget och sedan en streckkod som representerar den 

externa operation dit ordern ska. Streckkoderna står då i en 

sammanställd lista i nära anslutning till platsen där order 

transporteras från till externt vilket påvisas i Bilaga 5.  

 

Utmana 

Inrapportering av 

externa 

operationer 

Börja rapportera in de externa operationerna precis som de interna 

operationerna mer konsekvent i Mapaz då en sådan funktion finns. 

Görs detta kontinuerligt blir förutsättningarna för både att spåra och 

följa PIA bättre. 

 

Genomför/Utma

na 

Separering av 

lastbärare som ska 

internt/externt vid 

Z.1 

För de lastbärare som placeras vid lagringsyta Z.1 i anslutning till 

svarv bör det förtydligas vilka som är klara att svarvas och vilka som 

väntar på att transporteras iväg då dessa kan blandas vid denna yta. 

Den konkreta lösningen är att markera ut för vilka som väntar på att 

transporteras iväg och vilka som är klara att börja svarvas vilket 

påvisas i Bilaga 6. 

 

Genomför 

Rutiner för 

externa 

transporter 

Gör det till en uttalad rutin att den som går iväg med en order och 

lastbärare externt också ansvarar för att den ska komma tillbaka till 

prototypavdelningen och framförallt delar med sig av informationen 

att man gått iväg med den aktuella ordern.  

Genomför 
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Tabell 5. Sammanställning av förbättringsförslag för inrapportering på prototypavdelningen 

Förbättring Utvärdering 

Inrapportering 

Eftermiddagsmöte Så länge inrapportering av operationer ej sker som tänkt föreslår vi 

ett eftermiddagsmöte med dedikerad tid till att inrapportera 

genomförda operationer. På så sätt underlättas planering för 

produktionsplaneraren och bidrar till förmågan att spåra PIA. 

Genomför 

Förenkling av 

inrapportering 

Arbeta med att förenkla inrapporteringen så mycket som möjligt. 

Exempelvis se över om det går att automatiskt slå av tidräkning när 

arbetsdagen är slut som upplevts som anledning att inte inrapportera 

som tänkt enligt operatörerna. Alternativt inför någon form av 

standard som gör att operatörer påminns om att pausa den aktuella 

operationen i Mapaz i slutet av dagen. Ett mer kostsamt alternativ 

kan vara att införa handskanners vid varje maskin där en första 

skanning indikerar start för en operation och ytterligare en att den är 

genomförd. 

 

Utmana 

Motivation för 

inrapportering 

Se till att förmedla de fördelar som finns med att minska tiden mellan 

utförd operation och inrapportering av processdata som stödjer 

förmågan att spåra. Viktigt att konsekvent inrapportering av 

operationer också efterfrågas kontinuerligt. 

 

Genomför 
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9. Diskussion 
I avsnittet diskuteras studiens resultat, aspekter av genomförandet och hur det kan ha påverkat 

resultatet, dess tillförlitlighet och förslag på fortsatta studier inom området spårbarhet av PIA. 

I studien undersöktes spårbarhet i relation till utförandet av den interna logistiken på 

prototypavdelningen. I litteraturstudien framkom det dock att spårbarhet är något som ofta lyfts 

vara betydelsefullt ur ett kvalitetsperspektiv. Olika litteratur påvisade att spårbarhet i många 

branscher ses som en del av kvalitetsarbetet där fokus ligger på att snabbt kunna identifiera 

defekta produktpartier som hunnit kommit ut till kund för att begränsa den skada som dessa 

produkter kan åsamka för kund och i förlängningen företaget i fråga. Exempel på produkter 

som ofta lyfts i sammanhanget är smittat kött eller defekta bilkomponenter. Faktum är att 

mycket av den befintliga litteraturen om spårbarhet handlar om livsmedel och 

ursprungsidentifiering. Med ett fokus på spårbarhet utifrån perspektivet att effektivisera 

produktionslogistik blev det således utmanande att hitta litteratur med direktkoppling mellan 

logistik och spårbarhet. Litteraturen som behandlade spårbarhet i koppling till logistik hade 

dessutom oftast serieproduktion som utgångspunkt medan tillverkningen vid GKN:s 

prototypavdelning var projektbaserad. Detta kan dock utgöra ett argument för studiens relevans 

bland den befintliga spårbarhetslitteraturen. 

Resultatet påvisar att aspekter av material- och informationshanteringen kan främja de olika 

delarna av spårbarhet på olika sätt och ibland kan ses som krav för att överhuvudtaget erhålla 

spårbarhet av PIA. Av dessa har standardiserade arbetssätt inom materialhanteringen påvisats 

främja spårbarheten av PIA, huvudsakligen i avseende till förmågan att följa. Resultatet 

medförde att vi rekommenderat prototypavdelningen att arbeta för att standardisera repetitiva 

moment i flödet vad avser framförallt förflyttningar och lagring. Vi har dessutom 

rekommenderat att aktiviteterna sedan integreras med informationssystemet med stöd av 

föreslagna tekniska lösningar. En sak som beaktats i efterhand är att dessa rekommendationer 

innebär fler arbetsmoment för operatörerna som redan idag har problem med efterlevnad av 

vissa arbetsmoment som involverar informationssystemet. Frågan har då ställts hur pass 

implementerbar en sådan lösning är i dagsläget med hänsyn till detta problem, fastän det 

främjar spårbarhet av PIA. Det kan helt klart argumenteras för att det föreligger en stor risk att 

ytterligare arbetsmoment medför negativa konsekvenser, men det är ändå något vi ser krävs för 

spårbarhet av PIA och en utveckling av verksamheten. Vi ser därför att detta är något som 

prototypavdelningen måste arbeta för att förbättra. I en tid då allt mer blir digitaliserat finns det 

en poäng att förbättra förmågan att arbeta integrerat med digitala lösningar givet de många 

fördelar som finns att hämta från lösningarna. För att hantera den påtalade risken bör 

prototypavdelningen först se till att komma till rätta med inrapporteringen av pågående arbete 

innan ytterligare moment introduceras. För om nya arbetsmoment ska ha en chans att fungera 

bör åtminstone de som redan finns fungera som tänkt. 

Vidare har vi fört diskussioner kring potentiella orsaker till varför inrapportering av operationer 

inte fungerar i den utsträckning som är eftersökt. En tänkbar orsak är att operatörerna blir 

omotiverade att inrapportera korrekt när man vet att andra operatörer ändå inte gör det. En 

operatör kan då känna att fördelarna inte erhålls fastän den följer det korrekta arbetssättet, vilket 

bör poängteras kan vara en ond spiral. Det kan också finnas en uppfattning om att det går att 
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ha tillräcklig koll på läget utan inrapporteringen. Vid små volymer ute i produktion kan detta 

givetvis vara någorlunda sanningsenligt, däremot vid stora volymer är detta inte ett hållbart 

förhållningssätt. 

Vad gäller volymer uppdagades det vid ett par tillfällen i samband med den kontinuerliga 

dialogen att tillverkningen var inne i en relativt lugn period med hänsyn till antalet pågående 

projekt under studien. Volymen av PIA ute i verkstaden vid tillfället studien utfördes ansågs 

följaktligen inte fullt ut representera volymerna under normalläget som vanligtvis är större. 

Förutsättningarna för att få en fullkomligt sanningsenlig bild av flödena och eventuell 

problematik kopplat till spårbarheten av PIA anses därför också varit påverkade. Med högre 

volymer och därmed fler lastbärare hade sannolikt problemen kring spårbarhet varit mer 

påtagliga givet de nuvarande förutsättningarna för spårbarhet. Kartläggningen hade sannolikt 

också visat på ny problematik kopplat till spårbarhet som endast visar sig vid större volymer. 

Eventuella områden att arbeta med för att förbättra spårbarheten av PIA kan således ha blivit 

oundvikligt förbisedda. Med oundvikligt menas att studien utfördes under bestämda tidsramar 

som inte kunde påverkas. Fastän oundvikligt kan givetvis föras ett resonemang kring att detta 

påverkat studiens interna validitet negativt.  

I studien har analysen av de kartlagda flödena varit baserad uteslutande på den teoretiska 

referensramen som vidare underbyggts av en litteraturstudie. Vi ser i efterhand att analysen 

hade kunnat stärkas om det i studien hade genomförts en benchmarking mot ett eller flera andra 

företag med utarbetad spårbarhet av PIA. En benchmark mot andra avdelningar internt hade 

också varit möjligt att genomföra. På så sätt hade det teoretiska kunnat nyanseras med praktiska 

infallsvinklar på vad som är viktigt för spårbarhet av PIA. Ytterligare viktiga aspekter till 

material- och informationsflödets utformning hade möjligtvis upptäckts eller påvisat samma 

aspekter som i teorin vilket hade stärkt studiens nuvarande slutsatser. Dessutom finns det 

möjlighet att en benchmarking givet mer och bättre underlag för att utveckla 

rekommendationer. 

Fortsatt vad gäller rekommendationer har det med hänvisning till studiens resultat 

rekommenderats att implementera tekniska lösningar så att lagring- och transportaktiviteter är 

hopbundna med ett informationssystem. Vidare har rekommenderats att detta byggs in i Mapaz 

givet att systemet redan har etablerad användning och att ett system för allt är mer 

användarvänligt. I studien har dock inte undersökts vilka konkreta möjligheter som finns att 

vidareutveckla Mapaz att samverka med sådan teknik och vilka möjligheter som finns med 

Mapaz. Det enda ledord som det förhållits till kring detta är att potentialen att använda Mapaz 

till olika saker bedömts mycket stor, vilket också varit grunden för rekommendationen. Av 

rimlighetsbedömningar bör också detta vara implementerbart i Mapaz. Vi hävdar däremot att 

rekommendationerna hade gynnats av att mer ingående undersöka möjligheterna som finns att 

tillgå med Mapaz.  

I diskussion om studiens och resultatets tillförlitlighet har det påpekats tidigare att den relativt 

lugna perioden tillverkningen var inne i mycket väl kan ha påverkat kartläggningen och vidare 

resultatet. Tillförlitligheten till att kartläggningen fullt ut representerar det studerade fallet och 

att en fullständigt korrekt problembild framställts kan därför till viss grad ifrågasättas. Som 

tidigare argumenterat för var situationen dessvärre oundviklig, men bör givetvis poängteras i 
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sammanhanget. Bortsett från detta arbetades ändå aktivt med att försöka göra kartläggningen 

så sanningsenlig som möjligt. Det genomfördes bland annat olika typer av observationer, 

dialog med olika personer med olika befattningar och intervjuer med olika operatörer med olika 

arbetsområden i olika delar i flödet. Sammantaget hade de olika kunskap om olika aspekter av 

flödena och olika perspektiv på problematiken rörande spårbarhet av PIA. Det gav på så sätt 

en mycket nyanserad bild av flödet. Tillvägagångssättet gjorde det också lättare att kontrollera 

informationens sanningsgrad om olika personer påstod samma sak oberoende av varandra eller 

då det förekom motsägelser. Enligt tillvägagångssättet bör en högre sanningsgrad i 

kartläggningen erhållits, vilket vidare bör ha stärkt resultatets validitet. 

Förslag på fortsatta studier 

Denna studie har analyserat prototypavdelningens material- och informationsflöden och 

baserat förslag på utformning för förbättrad spårbarhet av PIA med en kvalitativ ansats. Med 

endast kvalitativa data har studien ansetts begränsad till att beskriva effektivitetsökningar 

kopplade till spårbarhet på en relativt abstrakt nivå, utan något kvantifierbart. Det observerades 

även i samband med litteraturstudien att spårbarhet oftast studerats och diskuterats ur ett 

kvalitativt perspektiv. I dessa studier påpekas ofta relationen mellan spårbarhet och olika 

effektivitetsparametrar i ett produktionssammanhang, men sällan utforskas denna relation 

kvantitativt. Vi skulle gärna se att fortsatta studier utforskar spårbarhet och dess relation till 

olika effektivitetsparametrar i tillverkningsindustrier med en kvantitativ ansats. Exempelvis 

kan grad av ökad spårbarhet försöka kvantifieras i och med ett sådant initiativ och sedan mäta 

ökningen den tillför för olika effektivitetsparametrar. En annan intressant sak att undersöka kan 

vara att kvantitativt uppskatta hur mycket kapacitet varje lagringsyta behöver för att stödja 

spårbarhet av PIA och om investeringar för ökad lagringsyta kan vara berättigade. Vi ser att 

fortsatta studier med liknande kvantitativa ansatser skulle nyansera och fylla gap i den 

befintliga litteraturen om spårbarhet.  

I studien har spårbarhet, med stöd från den teoretiska referensramen, definierats bestå av tre 

förmågor; spåra, följa och förutse. Studiens rekommendationer har varit utformade utifrån hur 

prototypavdelningen kan arbeta för att stärka respektive förmåga som vidare ska bidra till 

effektivare produktion. I studien har dock inte utforskats ur vilka aspekter produktionen blir 

effektivare med hänsyn till en förbättring av respektive förmåga. Förslagsvis kan fortsatta 

studier inrikta sig på att undersöka dessa förhållanden mellan förmågorna och vilka 

effektivitetsparametrar de påverkar. 

Vad gäller rekommendationerna anses även ett naturligt nästa steg vara fortsatta studier som 

avhandlar hur dessa ska implementeras, dels för prototypavdelningen men också för hur 

förändringsledning i detta sammanhang bör hanteras i största allmänhet. Det leder oss återigen 

in på motivation där förändrade arbetssätt mest sannolikt kommer bemötas med motstånd i 

olika former. Studien har begränsats med att endast belysa vår medvetenhet kring att faktorer 

så som motivation och tillit till tekniken kan påverka spårbarheten av PIA, i detta fall specifikt 

förmågan att spåra. Däremot har det varit svårt att uppskatta dess effekter, eller om andra 

liknande faktorer har en möjlig relation till spårbarhetsförmågorna. Med det sagt inser vi också 

att vi bara skrapat på ytan kring detta område, vilket motiverar att framtida studier skulle kunna 

undersöka hur de påtalade eller liknande mjuka faktorer påverkar spårbarheten av PIA.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Mall för intervjufrågor till operatörerna. 
 

Materialflöde  

Lagring och lagerplatser 

• Vilka lagerplatser finns det för lastbärare före och efter operationen vid operation X? 

• Finns det rutiner eller utarbetade metoder för hur lastbärare ska placeras på själva 

lagerplatsen? 

• Enligt era rutiner och metoder för lagring av lastbärare vid lagerplatser, upplever du 

att: 
o Lastbärare står lättillgängligt? 
o Lastbärare är lätta att identifiera och separera från varandra? 
o Lastbärare får plats på den avsedda lagringsytan? 

• Upplever du någon problematik med lagringen? Om ja, vad hade du vilja ändra på? 

• Var ställer ni saker som ska ut till externt från kugg? Hur fungerar det samarbetet? 

• Hur tycker du lagring av de ordrar som står och väntar som del av utvecklingsloopen 

fungerar? Är de i vägen? Finns det någon problematik här?  

Lastbärare 

• Vad för lastbärare används för att transportera produkter/ordrar? 

• Används samma typ av lastbärare för att transportera produkter/ordrar genom hela 

flödet? 
o Används samma identiska lastbärare vid transport av en order genom hela 

flödet? 
o Kan en order vara så stor att den behöver utgöras av multipla lastbärare? 

• I den punkt i flödet där kronhjul och pinjong paras ihop och blir unika för varandra, hålls 

deras lastbärare på något sätt ihop i materialflödet därefter och isåfall hur? 

• Upplever du någon problematik med de lastbärare och pallflaggor ni använder? Om 

ja, vad hade du vilja ändra på? 

Transporter & förflyttningar 

• Hur sker den fysiska förflyttningen av en lastbärare mellan operation X till operation 

Y? 

• Vad är kriterium för när den fysiska förflyttningen av en lastbärare mellan operationer 

ska ske. 

• Upplever du någon problematik i samband med förflyttningen? 

• Har alla ordrar som bearbetas här först varit vid svarvning? 

• Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan er och svarvning, typ när det gäller 

att lämna över ordrar som ska till er som är klara på svarvning etc.? 

Övrigt 

• Beskriv arbetsmomenten i samband med initiering av en ny order med avseende på 

materialflödet (ex. hämtning av råmaterial). 

• Vad händer med produkter/ordrar när de delas upp i olika utgåvor med avseende på 

den fysiska materialhanteringen? 



II 
 

• Tycker du att hur ni hanterar lastbärare och PIA i flödet stödjer att lätt hitta eller 

identifiera ordrar/batcher (förflyttningar, lagring etc.)?  
o På vilket sätt stödjer inte materialhanteringen detta? 
o Vad tror eller upplever du saknas för att materialhanteringen ska stödja detta? 
o Finns det några förändringar du skulle tänka dig i hur ni sköter 

materialhanteringen för att lättare identifiera produkter/batcher i tillverkningen?  
 

Informationsflöde och hantering 

Händelseregistrering 

• Hur kommuniceras förflyttningen av en lastbärare mellan operatören som lämnar och 

mottar lastbäraren? 

• När en lastbärare/order överlämnas mellan operationer, hur registreras ankomsten av 

en lastbärare/order till en ny operation eller lagerplats? 

• Hur registreras/signaleras att en operation på en lastbärare/order har startats? 

• Hur registreras att en operation på en lastbärare/order är slutförd? 

• Hur kommuniceras och registreras allt detta i de fall förflyttningen sker till en extern 

operation? 

• Hur registreras att en order/lastbärare delas upp i olika utgåvor? 

• Upplever du någon problematik med hur ni registrerar händelser med avseende på 

ordar/lastbärare? Om ja, vad hade du vilja ändra på? 

Informations”bredd” 

• Vilken information om en lastbärare/order har du möjlighet att tillgå i 

informationssystemet? 
o Framförallt i termer av dess position i flödet, lagerplats och vilka 

bearbetningsmoment som gjorts på produkten/batchen. 

• Vilken information om ordern finns att tillgå på pallflaggan som sitter på lastbäraren? 
o Upplever du att pallflaggan används på ett bra sätt och att den är informativ? 

• Upplever du någon problematik rörande det informationssystem ni använder och 

information ni har att tillgå? Om ja, vad hade du vilja ändra på? 

Att tillgå information 

• Vid behov om att tillgå information om en order/lastbärare, hur gör du för att få tag på 

den informationen?  
o Exempelvis, hur hade du gjort om du velat ta reda på vart en lastbärare/order 

befinner sig någonstans i flödet? Bearbetningar som gjorts? Kvalitetsdata? 

• Upplever du att informationen ni har att tillgå idag är tillräcklig för att kunna säga var 

olika ordrar befinner sig i flödet, vilka bearbetningar som gjorts och dess lagerposition? 
o Vilken typ av information saknar du i dagsläget vilket hade kunnat göra ditt 

arbete enklare isåfall? (Speciellt vad det gäller att hitta saker) 

• Upplever du att möjligheten att tillgå den information som ni har är tillräckligt bra att 

det känns som det kan användas som ett bra verktyg i ert dagliga arbete? 
o Finns det saker som du tänkt på skulle kunna göra det lättare för er att tillgå 

denna information om olika ordrar? 
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Övrigt 

• Hur får du reda på när en ny order ska startas? Hur får du den informationen? 

• Om man hade försökt satsa på att göra det lättare för er att lättare spåra och följa PIA 

i tillverkningen, vad hade du tyckt vore det viktigaste att ha i åtanke och fokusera på 

om man skulle göra detta?  
 

Allmänt  

• Upplever du ibland problem med att identifiera eller hitta vart olika ordrar/lastbärare 

befinner sig när du arbetar? 
o Vad tror du orsaken är till att dessa problem uppkommer? 
o Är problemet vanligt förekommande i vissa specifika delar av 

tillverkningsprocessen? 
o Hur mycket tid läggs uppskattningsvis på att leta rätt på ordar/lastbärare som 

ska bearbetas?  
o Har du haft några funderingar på hur man skulle kunna lösa problemen? 

• Vad skulle du vilja förenkla eller förbättra i ditt vardagliga arbete i största allmänhet? 

(För att fånga in om vi missat något viktigt)  
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Bilaga 2: Illustrering för hur 5S kan appliceras för hanteringen av 

lagringsytor. 
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Bilaga 3: Illustrering för hur platsdata kan samlas in med ett 

streckkodsystem. 
 

 

  



VI 
 

Bilaga 4: Illustrering av metodiken för hur platsdata samlas in med 

streckkodsystem. 
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Bilaga 5: Illustrering för informationsdelning av vilka ordrar som befinner 

sig externt med hjälp av streckkodsteknik. 
 

 

 

  



VIII 
 

Bilaga 6: Illustrering för hur utmarkerade lagringsytor ska påvisa vilka 

ordrar som väntar på att transporteras iväg till eller kommit tillbaka från 

externa operationer. 
 

 


