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Abstract 

A production without traceability leads to secondary problems and extra work. in the case of complaints 

from several different customers where the same component is faulty or does not meet the set 

requirement specifications, there is a benefit in knowing in which more end products the same 

components from the same batch are located. Then they can be replaced, or a service package can be 

sent out to the customer before complications arise for the customer. Customer- and legal requirements 

on the ability to track critical components within medical technology to be allowed to deliver or not are 

existing. 

The traceability analysis to generate a solution proposal for the case study is based on a mixture of 

qualitative and quantitative data collection. Interviews and literature together with production data lay 

the foundation for developing a suitable solution which should be implemented. 

The result is to generate a basis to be able to track components. The solution is based on an in-house 

standardized 2-bin kanban system with FIFO (first in first out). The information is registered at all 

warehouse instances and follows the material through the production flow. The information that must 

accompany the material is date and time of arrival, supplier, quantity and article number. This needs to 

be implemented at all warehousing locations for the information to be included in the delivery and the 

end product's individual identification number. 

Through the analysis methods kinship tree, PICK chart and 5 why, the result has been generated. 

Elimination of solutions that are not currently relevant has also been highlighted in the analyzes. 

Comparison of flow analysis through simulation has provided a measure of how this affects production 

as a whole. 

The study can be used as the first step in a PDCA project (Plan, Do, Check, Act) where this report 

stands for the planning phase. Carrying through of the implementation of the solution, the company will 

achieve traceability. They are recommended to continue the development work in traceability with an 

organizational culture that is learning. 
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Sammanfattning 
En produktion utan spårbarhet leder till sekundära problem och mer arbete vid 
reklamationer från flera olika kunder där samma komponent är felande eller inte uppnår 
uppsatta kravspecifikationerna, det finns en nytta med att veta i vilka fler slutprodukter 
fler komponenter från samma batch sitter. Då kan de bytas ut eller servicepaket kan 
skickas ut till kund innan det uppstår komplikationer för kunden. Kund- och lagkrav på 
att kunna spåra kritiska komponenter inom medicinteknik för att få leverera finns.  
 
Spårbarhetsanalysen för att generera ett lösningsförslag för fallstudien grundar sig i 
en blandning av kvalitativ- och kvantitativ datainsamling. Intervjuer och litteraturstudie 
tillsammans med produktionsdata ligger fundament för framtagning av vilken nivå som 
lämpar sig och vilken lösning som bör implementeras i nuläget.  
 
Resultatet är att skapa förutsättningar för att kunna spåra komponenter. Lösningen 
bygger på ett inhouse standardiserat 2-bin kanbansystem med FIFO (first in first out). 
Informationen registreras på samtliga lagerplatser och följer materialet genom 
produktionsflödet. Det information som ska följa med materialet är tid och datum vid 
ankomst, leverantör, kvantitet och artikelnummer. Detta behövs implementeras på 
samtliga lagerhållningsplatser för att informationen ska följa med till utleverans och 
slutproduktens individuella identifieringsnummer.  
 
Genom analysmetoderna släktskapsträd, PICK-chart och 5 varför har resultatet 
framtagits. Eliminering av lösningar som inte är aktuella i nuläget har även belysts i 
analyserna. Jämförelse av flödesanalys genom simulering har gett ett mått på hur detta 
påverkar produktionen i helhet.  
 
Studien kan användas som första steget i ett PDCA-projekt (Plan, Do, Check, Act) där 
denna rapport står för planeringsfasen. Genomförande av implementering av 
lösningsförslaget kommer bolaget uppnå spårbarhet. De rekommenderas att fortsätta 
utvecklingsarbetet inom spårbarhet med en organisationskultur som är lärande.  
 
Nyckelord: 
 
ERP, FIFO, Identifieringssystem, Kanban, lager, RFID, Spårbarhet, Streckkod, VFA 
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Förord 
Detta examensarbete är sista momentet på högskoleingenjörsprogrammet i 
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Tillsammans med ScandiNova Systems AB har arbetet genomförts under vårterminen 
2022. 
 
Vi vill tacka Magnus Djerf och Joakim Ranki på ScandiNova systems för deras 
engagemang under arbetets gång, och även för deras stöttning. Vi vill även tacka 
samtlig personal på ScandiNova Systems för deras bidragande till arbetet.  
 
Slutligen vill vi rikta tacksamhet till vår ämnesgranskare vid Uppsala universitet Henrik 
Hermansson som har hjälpt oss under arbetets gång med respons på projektet och 
rapporten.  
 
Uppsala, juni 2022 
 
Vilhelm Berg 
Jonas Sandgren  
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1 Introduktion 

Avsnitt 1 handlar om en introduktion av studien samt bakgrunden inom det nuvarande 
forskningsområdet. Följt av problembeskrivningen som ScandiNova Systems AB har i 
nuläget samt syftet med arbetet. Syftet kommer att utmynna i några frågeställningar och 
avgränsningarna för arbetet kommer definieras. 

1.1 Bakgrund 

Spårbarhet handlar om att spåra en produkt eller komponent genom supply chain, detta 
gör att samtliga processer i produktionen registreras och spåras (Slack, Brandon-Jones 
och Johnston, 2019). Processer som finns inom produktion är tillverkning, distribution, 
förvaring och försäljning och genom dessa processer måste alla komponenter registreras 
för att erhålla en god spårbarhet.  
 
Enligt ISO 8402 så definieras spårbarhet som förmågan att spåra en enhets historia, 
tillämpning eller plats med hjälp av registrerade identifikationer (Wang, 2014). 
Spårbarhets begreppet kan delas in i två huvudgrupper, dessa är beroende av vart 
produkten befinner sig (NC Vision, 2021). Den första gruppen behandlar historiken av en 
produkt, komponent eller en batch, genom att tala om vart den har varit och hur den har 
bearbetats av de olika produktionsprocesserna. Andra huvudgruppen handlar om att säga 
vart en produkt eller batch är på väg och vilket ändamål som den kommer användas till. 
För att minimera riskfaktorerna till en produkt måste spårbarhet införas för att kunna 
säkerhetsställa ursprunget på produkten samt dess komponenter (Schuitemaker och Xu, 
2020). Detta är något som redan är väldigt vanligt inom matindustrin men blir mer vanligt 
inom andra tillverkningsbranscher speciellt med industri 4.0. 

1.2 Problembeskrivning  

Med industri 4.0 och de informationskrav som ställs på många industrier är spårbarhet 
inom produktion och supply chain ofta ett problem för många organisationer (Granillo-
Macías et al., 2020). Kunder i flera led ställer högre krav på vad produkter innehåller och 
vart de kommer ifrån vilket gör det väsentligt att kunna spåra komponenter och 
information. Även vid återkallning av produkter och vid eventuella fel eller garantifrågor 
behövs ett system för att kunna dels åtgärda systematiska fel internt såväl som att veta 
vilka komponenter som sitter i kundens produkt. Vid komplexa produktioner med en hög 
variation av produkter och delsammanställningar som resultat av kundspecifika 
förfrågningar eller interna revisioner är det svårt att ha en tydlig kartläggning över 
produktionshistoriken.  
 
Scandinova systems har inte något system för att kunna spåra vilka komponenter som 
sitter i vilken slutprodukt hos kund. Således vid komplikationer hos kund kan bolaget inte 
fastställa vad det är som gått sönder eller vad komponenten ska ersättas med. Det kan 
handla om olika förändringar i produkten där komponenter har bytts ut eller om revisioner, 
vilket inte är lika transparent.  
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1.3 Syfte  

Syftet med examensarbete är att utreda vilken nivå av spårbarhet som ScandiNova 
Systems AB behöver och hur detta påverkar flödet i produktionen. 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att användas: 
1. Hur ser produktionen och spårningen ut i dagsläget? 
2. Vilken nivå av spårbarhet är aktuell för ScandiNova framöver? 
3. Hur påverkar spårbarhet produktionsflödet? 

1.5 Avgränsningar  

Det undersökandearbetet har utgått från följande avgränsningar när det kommer till 
ScandiNova Systems AB:s produktion. Arbetet är utfört på deras serieproduktion, vilket 
är en standardiserad produktionslina där produkterna inte innehåller någon variation i 
komponenter. Komponenterna som kommer till ScandiNova Systems AB från 
underleverantörer spåras först när det kommer till fabriken och inte hos den outsourcade 
tillverkaren. Lagkraven som finns angående spårbarhet kommer att nämnas generellt men 
kommer inte diskuteras i detalj i rapporten.  
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2 Teori  

Litteraturstudien som utgör det mesta av teorin kring ämnet, detta är för att kunna 
generalisera det nuvarande problem som ScandiNova Systems AB har och för att kunna 
applicera den bakomliggande teorin på problem. Den teori som berörs är följande industri 
4.0, Kanban, blockchain, RFID, streckkod och ERP-system. 

2.1 Spårbarhet 

Spårbarhet är ett begrepp som har många olika definitioner beroende vilken källa som det 
hänvisas till. (Olsen and Borit, 2013) ISO 8402 definierar begreppet 1994 som följande 
”The ability to trace the history, application or location of an entity by means of recorded 
identifications”. Sedan dess har det tillkommit klausuler när det referats till produkter som 
tillför mer specifik information om produkten “the origin of materials and parts, the 
processing history, and the distribution and location of the product after delivery”. 
Spårbarhet behandlar information om en produkt för att kunna dra nytta av det i olika 
funktioner som önskas. Exempelvis för att påvisa en varas äkthet eller för att kunna 
lokalisera produkter som har en känd felande komponent installerad.  
 

2.2 Industri 4.0 

Med industri 4.0 menas att det sker en ny fas i den industriella revolutionen, denna fas är 
sammankoppling mellan automatisering, maskininlärning samt digitala teknik. (Slack, 
Brandon-Jones och Johnston, 2019) Industri 4.0 har ingen specifik definition utan är ett 
generellt begrepp för att förtydliga att det är en ny industrifas som inleds. Det är en 
industrifas som lägger större betoning på automatisering och den digitala utveckling som 
sker inom produktionen. Detta är för att uppnå förbättringar inom sin organisation genom 
att kontinuerligt jobba med ny teknologi, dessa förbättringar kan delas in i områdena 
tillverkning, utveckling, materialanvändning, supply chain samt livscykelanalys.   
 
För att kunna implementera den nya tekniken som utvecklas inom branschen måste det 
fastställas att det är den teknologi som är bäst lämpad för ändamålet, samt hur den 
teknologin påverkar kvalité, hastighet, pålitlighet, flexibilitet och kostnad (Slack, Brandon-
Jones och Johnston, 2019). Den teoretiska referensram som alla företag kan utgå ifrån 
består av 8 kriterier som har omformulerats till frågor nedan: 
 

• Vad kan teknologin göra? Kan den göra något som tidigare teknologi inte kan? 

• Hur bra kan den nya teknologin göra sakerna? Kan den utföra uppgiften utan att 
göra något fel? 

• Hur snabbt kan den göra uppgiften? Kan den göra flera saker snabbare? 

• Hur pålitligt kan teknologin utföra uppgiften? Kan den utföra uppgiften med hög 
reliabilitet? 

• Hur flexibelt kan teknologin användas? Är den kapabel att utföra liknande 
uppgifter? 

• Vad är teknologins begränsningar? Hur omfattande kan den utföra arbete? 
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• Var kan teknologin implementeras? Är den portabel? 

• Hur säkert kan den implementeras? Är den skadlig för människan? 

2.3 Kanban 

Kanban är ett Informationssystem för material- och produktionsbeordring i ett flöde. 

Kanban kategoriseras enligt två olika kort, produktions- och transportkanban (Olhager, 

2013). Produktionskanban opererar inom en arbetsstation och förser den med information 

gällande bland annat partistorlekar och operationsdata. Transportkanban används för att 

kunna hämta nytt material eller komponenter till en arbetsstation och opererar således 

cirkulärt mellan stationer eller tillverkning och förbrukning.  

Kanban kan ses som ett lagerpåfyllnadssystem eftersom korten säkerställer att det finns 

tillräckligt med buffertar i produktionen för att ha en lämplig beredskapsnivå för ökning 

eller variation i produktion. Filosofin går ut på att om direkt leverans är möjlig, ska det ske 

direkt. Det ska finnas tillräckligt med material i in buffertarna för att kunna möta kundorder, 

annars skickas signal bakåt i systemet för att kunna fylla på JIT (just in time) lagret. 

Buffertarna ska vara små men synliga. 

2.3.1 Kanban principer 

Kanban principerna är till för att bidra till ökad transparens för hela produktionen och få 
en överblick om hur förbättringar kan implementeras (Klipp, 2015). För att kunna arbeta 
med Kanban måste det klarläggas vart företaget befinner sig i sin utvecklingsfas. Detta 
görs enligt Kanban-metoden som utgår från fyra huvudprinciper. 
 

1. Börja med nuläget. 
2. Överenskommelse inom organisationen att sträva efter inkrementell förbättring 

kontinuerligt. 
3. Respektera varandra och den nuvarande arbetsprocess samt arbetsroller. 
4. Uppmuntra ledarskap på alla nivåer inom organisationen. 

 
Detta är principerna som hela organisationen ska arbeta utefter, hela vägen ner till 
individnivå. Genom att göra detta kan problem lokaliseras och elimineras. 
 
Principerna ger uppsåt till de arbete som organisationen ska arbeta kontinuerligt med, 
dessa kan delas in i 6 praktiker som man utövar kontinuerlig (Burrows och Hohmann, 
2014). Dessa 6 praktiker är huvudvärderingarna inom Kanban, många ser dessa som en 
stegprocess för att kunna införa Kanban.  
 

1. Visualisera flödet 
 
Genom att skapa en synlig modell över arbetet och processerna som sker ges en bättre 
överblick om hur arbetsflödet sker inom Kanban-systemet (Chiva, 2020, s.35–36). Detta 
bidrar till att arbetet blir synligt, vilket bidrar att man får visuella indikationer på flaskhalsar 
och köer. Kanban-systemet bidrar till att organisationen måste kommunicera och 
samarbeta, samt att det belyser problematiken genom visualiseringen. 
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2. Begränsa arbetsflödet 

 
Genom att begränsa flödet genom kanban-systemet sänks ledtiderna för produkten vilket 
resulterar i att produktionen blir mer robust (Chiva, 2020, s.36–37). Begränsningen av 
arbetsflödet resulterar även i att det blir mindre omställningar av produktionslinan vilket 
resulterar i mindre omställningstider för hela produktionen. Resultatet av detta är att 
kvalitén på arbetet går upp samt arbetsförhållandena för de anställda blir bättre, samt att 
produktionen får ett pull-system. 
 

3. Fokusera på flödet 
 

Fokusering på flödet gör det relevant att fokusera på de kritiska arbetspunkterna, det är 
de visuella signaler som uppstår på grund av flödet som är de kritiska arbetspunkterna 
(Chiva, 2020, s.37). Arbetsflödet genom ett kanban-system ska maximera flödeseffektivit 
och samtidigt minimera genomloppstiden. Inom kanban är fokuset på att hantera flödet 
och inte hantera människor, detta eftersom människan ska anpassa sig till flödet och 
jobba utefter det. 
 

4. Tydlig policy 
 

Tydliga policys resulterar i att arbetsprocessen blir mer standardiserad, detta resulterar i 
att det inte är individs tankar och åsikter som styr produktionen utan det är kollektivet. 
(Chiva, 2020, s.38) De policys som implementeras måste vara enkla, tydliga, synliga, 
tillämpade samt förändringsbara av gruppen.  
 

5. Feedback 
 

Feedback i ett kanban-system är viktigt för att veta vad ens förändringar och 
implementerar har för påverkan på organisationen. (Chiva, 2020, s.38–39) Alla arbetare 
inom organisation ska delta på dagligamöten för att kunna delge sin feedback samt ta del 
av den feedback som ges. För att arbete ska ske inom de principer som har fastställs är 
det viktigt att uppdatera dessa kontinuerligt så att principer anpassas till det dagligaflödet. 
 

6. Förbättra samarbetet 
 

Kanban är en förbättringsmetod som trycker på kontinuerliga förbättringar samt att 
kontinuerligt lärande är viktigt för en organisation. (Chiva, 2020, s.40) Organisationer som 
arbetar med detta behöver enligt principerna erhålla ett gott samarbete mellan 
avdelningarna, förbättringar sker enligt praktikerna ovan. 

2.4 Blockchain 

Blockchain registrerar ett distribuerat informationsflöde, förädling och förändring mellan 
aktiviteter med koncensus i en krypteringsalgoritm (Xiaoling Xia et al 2019 J. Phys). Det 
är en distribuerad databas till skillnad från en traditionell central databas. Det är en serie 
utav datablock där varje datablock innehåller information om en förändring av 
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flödesenheten i ett flöde som genererar ett nytt block i kedjan. Egenskaperna blir ett 
konsekvent, manipuleringssäkert, spårbart och decentraliserat datasystem.  

2.4.1 Modell och plattform 

Det finns tre övergripande modeller för blockchain: public chain, alliance chain och private 
chain vilka har olika egenskaper och är anpassade efter olika applikationer.  
 
Public chain är det äldsta varianten och används i störst utsträckning, kedjan är öppen för 
allmänheten och vem som helst med internet har tillgång att införa en transaktion och 
validera kedjan. Egenskaperna är tillgänglig-, decentraliserad och data som inte kan 
manipuleras.  
 
Private chain använder sig enbart av blockchains generella ledger teknologi (LT), det är 
processen som används inom blockchain för att lagra information. Teknologin används 
för att bokföra kedjan där ett bolag eller individ får exklusiv tillgång till kedjan. Differensen 
mellan denna kedja och många andra decentraliserade lagerlösningar är inte så stor. 
Däremot är transaktionshastigheten och säkerheten mycket hög. 
 
Alliance chain är en multicentraliserad kedja som är som en mittpunkt mellan private- och 
public chain. Flera förvalda noder inom en grupp är utsedda som bokhållare och 
genereringen av blocken bestäms av alla förvalda noder (förvalda noder deltar i 
consensusprocessen). 

2.5 RFID 

Radiofrekvensidentifikation (RFID) är en teknologi med många olika tillämpningar 
(Weinstein, 2005). Implementering av RFID-system är lämpad för de flesta bolag som har 
lagerhållningen eller produktion, detta är för RFID-system kan spåra förflyttning inom 
lagret eller spåra integrerat genom hela supply chain. För att kunna använda RFID så 
behöver produkter som ska spåras märkas, detta sker genom att placera RFID-taggar på 
föremålen. Taggarna transporterar sedan ut en signal som läsas av med hjälp av en RFID-
läsare. Datamaterialet som kan läsas av RFID-taggen med RFID-läsaren är ett 
identifikationsnummer, detta är kopplat till kundnummer eller till stock keeping unit (SKU). 
RFID-taggarna innehar ett minne som kan spara deras information tills de kommer i 
kontakt med en RFID-läsare, detta gör så att RFID-taggarna fungerar som spårare även 
fast den inte har kontakt med RFID-läsare konstant.  
 
Det finns två huvudgrupper inom RFID, aktiva och passiva (Want, 2006). Tabell 1 är till 
för att visa attribut hos passiva och aktiva RFID-taggar. 
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Tabell 1: Attribut för aktiva- och passiva RF-taggar 

 

2.6 Streckkod 

Streckkod är ett universellt språk som används av flera olika industrier för att kunna märka 
sina varor eller produkter (Hong-ying, 2009). Streckkoder är en identifieringsmetod som 
underlättar märkningen av varor men även identifiering av godset. Det finns två 
huvudgrupper av streckkoder, dessa är en-dimensionella och två-dimensionella. En-
dimensionella streckkoder kan inte erhålla lika mycket information som en två-
dimensionell. För att avläsningen av en streckkod ska ske snabbt så måste det användas 
en streckkodsläsare som läser av den befintliga streckkoden, annars måste detta ske 
manuellt och detta tar längre tid. En streckkod består av streck och utrymmen mellan 
dessa, utformningen av dessa korrelerar med nummer som de ska representera. 
Storleken på streckkoden påverkar läsbarheten på koden, en fysiskt större kod kommer 
att kunna läsas av på längre avstånd från koden. Streckkoder kan bara läsas av om de är 
visuellt synliga för streckkodsläsaren eller för operatören.  

2.7 ERP-system 

ERP (enterprise resource planning) har sitt fundament i MRP (material requirements 
planning) som behandlar planering av material i avseende av sammanlänkade beslut 
gällande kvantitet och tajming (Slack and Brandon-Jones, 2019). ERP-system underlättar 
planering som kräver mer än enbart det material som behöver vara tillgängligt vid en viss 
tidpunkt. Planering av finansiella medel och arbete kräver beräkning och schemaläggning 
av när och hur mycket som behövs. Flera variabler påverkar beräkningarna och 
planeringen, variabler kan tillkomma eller försvinna vilket måste tas hänsyn till i realtid. 
Nyckeln till framgångsrik planering och styrning är att generera, integrera och organisera 
all information som påverkar. Detta kan bli väldigt komplext med hundratals olika varianter 
till hundratals olika kunder och med kontinuerliga ändringar. Det ett ERP-system 
tillhandahåller är ett automatiserat system som integrerar kärnprocesserna som 
efterfrågan, produktionsplanering, orderhantering, lagerhantering och finansiella data. Det 
sammanlänkar en organisations samtliga organ och avdelning och kan ses som det 
centrala nervsystemet för en organisation. Systemet uppdateras i realtid och är även 
tillgängligt för alla instanser som är uppkopplat till systemet. Det lägger en plan för hur ett 
bolag ska fatta beslut och förstå påverkan av dessa och förändringar.    



EXAMENSARBETE I MASKINTEKNIK 

8 
 

3 Metod 

Metodavsnittet ligger till grunden för hur studien har utförts. Olika metoder har använts 
och bidragit till trovärdighet i enlighet med arbetets intention. Primärt fokus av val har 
riktats mot bevaring av frågeställningarna.   

3.1 Design av studien  

Studien är huvudsakligen utformad kring kvalitativa undersökningsmetoder där litteratur- 
och intervjustudie står i fokus. Litteraturstudien bidrar till att applicera aktuell teori till 
problembeskrivningen för att skapa förutsättningar för en välgrundad konceptgenerering. 
Centralt i studien är att undersöka vilken nivå som är lämpligast för Scandinova systems 
gällande spårbarhet för att tillfredsställa deras behov, där intervjustudie med aktuella 
avdelningar ger en inblick i arbetsflöden och skapar en nulägesbild. Frågeställningarna 
som besvaras med hjälp av dessa metoder är främst för skapandet av en representativ 
och korrekt nulägesanalys och vilken nivå som lämpar sig bäst för Scandinova som lägger 
grunden för att kunna generera ett lösningsförslag. 
 
Intervjustudie och observationer hos personal och i produktionen ligger till grund för att 
besvara hur serieproduktionen och spårbarhet ser ut i nuläget och hur ScandiNova 
arbetar med det. Utefter det koncept genereras ett förslag utifrån de utvalda 
analysmetoder som är valda och lämpliga för arbetet. Flödesanalys har använts för att 
besvara huruvida spårbarhet påverkar produktionsflödet där man kan se konkret data på 
förändring takttid, genomloppstid och komponenter i arbete.  
 
En kvantitativ studie görs genom datainsamling och analysmetoder för att besvara 
frågeställningen hur studien påverkar produktionsflödet. Genom detta belyses fortsatt 
förbättringsarbete och eventuella brister eller fördelar som uppkommit. 
 
Avgränsningarna för projektet är satta för att enbart behandla bolagets 
serieproduktionslinje. Av anledning till att den produktionslinjen är i högre grad 
standardiserad och mer beroende på komponenter som köps in av leverantörer, vilket 
ställer högre krav på spårbarhet.  
 
Figur 1 visar ett flödesschema över processerna som ingår i projektet, samt vilken relation 
som processerna har till varandra. Flödesschemat är till för att säkerställa att 
arbetsprocessen för projektet leder till ett resultat. Projektets utformning kan beskrivas 
genom figur 1 nedan.  
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Figur 1: Flödesschema över arbetet 
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3.2 Datainsamlingsmetoder  

Datainsamlingsmetoderna valdes utifrån att kunna skapa en så detaljerad och pricksäker 
nulägesbild som möjligt. Metoderna bidrog med olika aspekter och gav ett nyanserat 
underlag. De insamlingsmetoderna som användes var intervjuer, observationer och 
värdeflödesanalys.  

3.2.1 Intervjuer 

För att kunna få en djupare förståelse kring ScandiNova systems AB och deras 
produktion, så har intervjuer genomförts. Detta har varit en datainsamlingsmetod för att 
stärka validiteten på arbetet. Intervjuerna som har genomförts har skett genom ett möte 
med individen eller individerna. De intervjuade arbetsuppgifter har varit väldigt skiftande, 
detta har medfört en inblick i hela organisationen. Olika personer som har intervjuats för 
att ge inblick i hur produktionen fungerar är ingenjörer, arbetsledare och 
produktionsarbetare. Samtal med handledare på ScandiNova systems AB sker 
kontinuerligt för att stämma av syftet för pågående arbete. Intervjuerna var 
semistrukturerade för att låta den intervjuade bidra med kvalitativdata som den anser vara 
relevant för arbetet (Skärvad och Lundahl, 2016). Strukturen bidrar även till följdfrågor och 
bjuder in till diskussion vilket främjade en representativ bild. Kontinuerliga intervjuer 
genomfördes för att kunna besvara alla frågor som uppstod under arbetets utveckling 
samt för att besvara de fasta frågeställningarna. 

3.2.2 Observationer 

För att kunna få en inblick i produktionen samt produktionsflödet har observationer 
genomförts, dessa har dokumenterats med hjälp av bilder och filmer. Ändamålet med 
observationerna var att fastställa nuläget inom produktion, samt att kunna besvara första 
frågeställningen. Observationerna har skett kontinuerligt, detta är för att det ska bli en så 
komplett lägets bild som möjligt. Validering av observationerna fastställs genom att 
korsreferera dessa till intervjuerna. Ändamålet med observationerna är för att fastställa 
information samt att besvara första frågeställning. 

3.3 Dataanalysmetoder 

Dataanalysmetodkapitlet består av vetenskapligt beprövade metoder som stärker 
validiteten på resultatet. Genomförandet av de vetenskapliga metoder som används i 
denna studie kommer att klargöras i detta avsnitt.  

3.3.1 Släktskapsdiagram 

Släktskapsdiagrammet är en metod som användes vid insamling av verbal information, 
denna metod är till för att kategorisera data (Bergman och Klefsjö, 2013). Metoden är till 
för att identifiera problem och kunna se kopplingarna mellan dessa, den används för att 
hitta rotorsaken till ett problem. Genom att vara en undersökande metod genererar den 
även frågeställningar kring de underliggande problem vilket gör att det blir ett mer 
rättfärdigt resultat av arbetet. 
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3.3.2 Analysmetod: 5 Varför 

För att fastställa det bakomliggande problemet som finns till ett synligt problem används 
denna metod för att hjälpa till med att belysa grundorsaken. Det är viktigt att hitta 
grundorsaken till ett problem för att kunna komma fram till en permanent lösning. (Rajeh, 
2020) Genom att ställa 5 varför i följd till ett problem kommer detta bidra till att djupare 
förståelse kring grundproblem erhållas och lösningen kommer att vara till grundproblemet. 
Svaren som uppstår ska vara enkla och entydiga, om detta inte går att uppnå så ska 
svaret innan undersökas. Detta är för att 5 varför metoden är en undersökande metod 
som har till grundkoncept att det ska ställas 5 varför men om det är fördelaktigt att ställa 
fler eller färre ska detta följas. 

3.3.3 Pick-chart 

Pick-chart är ett verktyg från Six Sigma som är till för att ta reda på vad som ska prioriteras. 
Förslag som läggs in i pick-chart baserad på ansträngning och inslagningskraft (George, 
2011). Verktyget är baserat på 4 kategorier som förslagen delas in. 
 

• P (Possible): Dessa förslag ska vara minst ansträngande men har i gengäld inte 
så stor påverkan men kan vara värda att genomföra. 

• I (Implement): Förslagen som hamnar här har relativt låg ansträngning och stor 
effekt på organisationen, fokus på dessa förslag. 

• C (Consider): Dessa förslag har hög ansträngning för att införa men har i gengäld 
hög effekt på organisationen, överväg dessa förslag. 

• K (Kill): Dessa förslag medhaver hög ansträngning och låg effekt på 
organisationen, dessa förslag övervägs inte. 

 
Pick-chart kan tydligt visualisera vilka förslag som är genomförbara samt vilka förslag som 
inte ska genomföras. Detta leder till att förslagen med minst ansträngning och mest 
genomslagskraft kommer att vidareutvecklas. 

3.3.4 Värdeflödesanalys (VFA)  

Värdeflödesanalysen bidrar med en kartläggning av hur produktionen ser ut i nuläget. 
Flödesperspektivet i analysen går ut på att belysa brister inom hantering av material och 
komponenter (Martin och Osterling, 2013). Observationer tillsammans med intervjuer och 
lagerföringsdata användes för att skapa en representativ kartläggning. Värdeflödesanalys 
av produktionen ger information om hur flödet som generar värde ser ut, samt en inblick 
hur komponenter och produkter flödar genom produktion ser ut. 
 
Följaktligen genomfördes en noggrannare flödesanalys med hjälp av mjukvaran FACATS 
för att kunna ställa mot en flödesanalys där lösningsförslaget på spårbarheten var 
implementerad. Ett konkret mått på hur lösningen påverkar flödes ges och slutsatser dras 
därefter.  
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3.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär att det utredande arbetet sker på ett sådant sätt att det besvarar 
frågeställningarna och uppnår syftet med arbetet (Säfsten och Gustavsson, 2019). 
Genom att utföra en omfattande litteraturstudie och genomförandet av intervjuer med 
människor som är sakkunniga inom ämnet uppnås validitet för arbetet. För att stärka 
validiteten i rapporten är kapitel 2 och 3 starkt kopplade till syfte och frågeställning. För 
att de semistrukturerade intervjuerna ska hålla sig till det aktuellt ämne lades vikt på att 
hålla dessa på ett sätt att de håller sig till ämnet, även detta stärkte validiteten för arbete. 
 
Reliabilitet behandlar hur repeterbart arbetet är, reliabilitet behandlar även huruvida det 
empiriska datamaterialet studeras korrekt (Säfsten och Gustavsson, 2019). Denna studie 
har fokus på dialogisk reliabilitet, vilket innebär att det bara finns en självklar tolkning och 
de andra tolkningar blir felaktiga. Genom källhänvisning av litteraturundersökning uppnås 
reliabilitet. Analysen av det empiriska datamaterialet har varit entydigt och gett samma 
resultat om det sker en liknande studie. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

De etiska perspektiv och aspekter som vi har tagit hänsyn till i detta arbete behandlar 
mycket kring anonymitet för berörda individer. Där berörd personal blev gott informerade 
kring deras anonymitet samt vad syfte och nyttan av studien är. Det är en studie som 
bortser från subjektiva åsikter där förhållningssättet genom samtliga avsnitt förblivit 
objektiva. För att respektera sekretess och de konfidentialitets kraven som ställdes har vi 
inte brukat egna datorer för datainsamling utan har exklusivt brukat det tekniskt material 
som tillhandahållits från bolagets sida.   

3.6 Metoddiskussion 

För att kunna få en god överblick över hur organisationens olika avdelningar fungerar och 
hur de arbetar i nuläget användes semistrukturerade intervjuer med uppmaning till 
diskussion. Detta lämpade sig väl eftersom en helt strukturerar intervju skulle ha lett till att 
vi enbart får svar på det som vi undrar, med en semistrukturerad lyftes även aspekter och 
frågetecken upp som behövdes undersökas vidare. Med en bred utsträckning av 
intervjuer visade det sig tydligt hur varje avdelning såg på spårbarhet och vilken nytta det 
medför för just dem, utefter det se den totala nyttan och således även på vilken nivå 
spårbarhet initial bör implementeras.  
 
Konceptgenereringen av lösningsförslag utfärdades av författarna av studien. De 
analysmetoder som användes kunde på ett effektivt sätt eliminera teori och idéer som inte 
stämde överens med bolagets ambitioner. Idéer och förslag som teoretiskt fungerar och 
har beprövats inom andra sektorer med fördelar inom långa supply chain där det ställs 
höga krav på spårbarhet har eliminerats. Exempelvis blockchain som används i stor 
utsträckning inom lantbruk och mat supply chain då krav på transparent och äkthet är 
stora, vilket inte stämmer överens med ScandiNovas ambitioner. Delar av analysen blir 
gömd i den mån att metoden behandlas kontinuerligt genom diskussion författarna 
sinsemellan. Mer strukturerade workshops hade kunnat användas för att på ett bättre sätt 
kunna dokumentera tankegång.  
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Designen och strukturen var väl lämpad för projektet och gav god datainsamling för att 
kunna möta syftet och de frågeställningar som ställts upp. Flödesanalysen gav ett gott 
mått på hur flödet förändras.   
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4 Företag och faktasamling 

Detta kapital beskrivs företaget där arbetet har utförts. Datamaterial i detta kapital 
beskriver arbetsprocess, materialflödet samt informationsflödet hos ScandiNova 
Systems. Det presenteras även övrig områdesbeskrivning som är relevant för arbetet. 

4.1 Företagsbeskrivning 

ScandiNova systems AB tillverkar och utvecklar pulsgeneratorer för radioterapi, 
forskningsinstitut och olika industriella tillämpningar. Kontor och produktion är 
samlokaliserat i Uppsala. I nuläget har ScandiNova två produktionslinjer, en 
produktionslina som tillverkar moduler till radioterapi och en produktionslina som 
producerar K-serien efter kundspecifika förfrågningar och större pulsgeneratorskåp, där 
forskningsinstitut är primärkund.  
 
Modell-serien av pulsgeneratorer som heter M-100 används för radioterapi och är den 
produkt som är volymmässigt störst samt intäktmässigt för bolaget. Det är även inom den 
sektor som kunderna ställer störst krav på modulerna. Takttiden för en modul är 4/dag, 
vilket har ökat sedan 2017 då takttiden var 1/dag. Anledningen av denna expansion är 
efterfrågan på grund av den medicinska överlägsenheten med protonterapi i stället för 
mer traditionella metoder. 
 
Till följd av detta har Bure Equitys valt att investera i bolaget vilket har lett till att nya krav 
har ställts på ScandiNova. Utveckling och företagets fokus har de senaste åren därför 
legat på den linje som producerar M-100 moduler. Produktionstekniska åtaganden görs 
kontinuerligt för att effektivisera ledtider. Arbete med lagerhantering görs kontinuerligt för 
ska bättre struktur och inventering. 
 
Spårbarhet tillhör en av dessa kravspecifikationer som är aktuella för ScandiNova. Det 
behövs för att på ett bättre sätt kunna tillhandahålla kvalitet i varje modul. Med ökade 
volymer och den fortsatt stigande prognos som finns blir utslagen större med bristande 
kvalitet. Fler kunder påverkas, mer merarbete för service och sekundära aktiviteter 
uppkommer som blir tvungna att behandlas.  
 
Komponentbristen i världen har bidragit till mindre tillgång av komponenter och till följds 
gjort att ScandiNova har blivit tvungna att i större utsträckning köpa in komponenter via 
spotmarknader och även bunkra upp enligt de prognoser som finns. Inköp via 
spotmarknad ställer högre krav på att validera äktheten i aktuellt kompentent och vid 
väldigt låg tillgång kan inte detta alltid valideras innan komponenten används i 
produktionen.  

4.2 Faktasamling 

Kapitel 4.2 är till för att beskriva den nuvarande lägesbilden hos ScandiNova, samt 
utformning på deras verksamhet. Det som är de huvudsakliga punkterna i detta kapitel är 
deras materialhantering och arbetsprocesser. Datainsamling sker kring Original 
Equipment Manufactoring production (OEM-produktion). 
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4.2.1 Godshantering 

Genom intervjuer och observationer har godshantering som står för mottagandet av 
komponenter och produkter från flera olika underleverantörer kartlagds, vilket görs genom 
att först ta emot det anländande godset på deras huvudlager. Huvudlager består av ett 
ställage som förvarar pallarna, lagerhissar som förvarar fysiskt mindre komponenter och 
ett utomhustält som förvarar gods som har stor volym, de mesta komponenterna placeras 
i deras lagerhissar. De lagerföringsmetoderna som används mest frekvent är 
lagerhissarna och ställage, vilket också är mer standardiserade än lagerföringsmetoden 
som de använder för tältet där det är mer otympligt godset vilket gör att de måste 
kompromissa. Komponenterna lagerförs och systemet anger en plats för dem men inget 
unikt serienummer, detta medför att alla komponenter av en sort ligger under samma 
artikelnummer. Spårbarheten på enskilda artiklar försvinner och enbart information som 
återfås kan säga att det är den sorten av komponenten som sitter i slut produkten. 
Slutprodukten får ett unikt serienummer men större delar av produktens komponenter kan 
inte spåras. Lagerförda artiklar i ställage består ofta av helpallar, när artiklar plockas ur 
en pall så minskar innehållet i den pallen vilket gör att det står en halvtom pall på ställage 
samt tvingas flytta över halvfulla pallar till varandra för att det ska få plats på ställaget. 
Detta gör att artiklarna blandas på en lagerplats. Figur 2 är ett exempel på hur det ser ut 
när artiklar delar plats. 
 

 
Figur 2: Olika artiklar som delar pallplats 
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Godset som anländer till ScandiNova systems kommer i olika former av förpackningar, 
vilket medför att de olika artiklarna lagerförs olika. Pallaflaggor sitter på det anländande 
godset, detta är för att säkerställa att det mottagna godset är rätt. Nuvarande sker manuell 
inlagring av godset samt inläggningen i systemet. Pallflaggorna utformning visualiseras i 
figur 3. 

 
Figur 3: Pallflaga på en eu-pall 

4.2.2 Lagerförflyttning 

Huvudlagret och OEM-produktion ligger inte i samma hus, detta medför att OEM-
produktionen behöver ett mindre lager som fylls på genom Kanban-systemet. Huvudlagret 
fungerar i dagsläget som en underleverantör till OEM-produktion där huvudlagret 
tillhandahåller alla komponenter som OEM-produktionen behöver. Nuvarande 
spårningsätt som huvudlagret har erhållit är beroende av leverantörerna. 
Lagerförflyttningen sker bara av en person vilket gör att produktionen är beroende av den 
personen, om den är borta så får operatörerna hämta sitt eget material vilket gör att 
produktionen står still under längre tid än vanligt.  
 
Lagerhissarnas lådor har inget ESD-skydd vilket gör att de inte kan användas i 
mellanlagret. Detta medför onödiga lyft samt ompaketeringar vilket leder till att det blir 
extra moment för arbetaren som inte bidrar till något värde för produktionen. Eftersom 
lagerhissarna redan fylls på manuellt bidrar detta att det blir dubbelt arbete med de 
nuvarande beställningskvantiteterna och arbetssätt.  
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Vid lagerflytt från huvudlagret till mellanlagret i OEM-huset så sker saldokorrigering men 
vid plock från OEM-lagret till arbetsstationerna så sker ingen saldokorrigering, detta bidrar 
till att det inte är möjligt att säkerställa vart artiklarna ligger.  

4.2.3 ScandiNova Systems Kanban-system 

Systemet som är implementerat på ScandiNova Systems är ett manuellt Kanban-system 
som grundar sig i de teoretiska aspekterna kring ett Kanban-system, vilket används i 
mellanlagret hos OEM-produktionen. Detta system består av fysiska Kanban-kort samt 
visuella inspektioner och manuella påfyllningar. Kanban-kortens säkerhetsnivå har inte 
ändrats sedan införandet. När det plockas från lagerplatsen så arbetar sig antalet ner till 
säkerhetsnivå, genom att Kanban-kortet visuellt framträder läggs det i behållare för 
påfyllnadsorder vilket sedan sker manuellt av lagerarbetaren. Genom detta fungerar 
lagerhållningen på OEM sidan på grund av att utrymmet som OEM-produktion har att tillgå 
är begränsad. Genom observationer fastställs det att Kanban-korten har följande 
information: 
 

• Artikeln 

• ID-nummer  

• Påfyllnadskvantitet 

• Säkerhetsnivå 

• Lagerplats 

• Instruktioner 

• Revisionsnummer 
 

Det fysiska Kanban-system bidrar inte till någon spårbarhet när det kommer till att spåra 
komponenter, Kanban-systemet nuvarande funktioner är en grundläggande visualisering 
av flödet och en indikation av låga lagernivåer i OEM-produktionen. 

4.2.4 FIFO 

Genom observationer framgår det att First in first out (FIFO) är implementerat hos 
ScandiNova Systems i mindre utsträckning, implementering täcker enbart deras 
hissautomationslager där komponenter dateras med etiketter efter datumet de anländer 
till ScandiNova vilket fastställs genom intervjuer och implementeringen grundar sig i 
teoretisk användning av FIFO. Detta medför att det är en stor del av produkter och 
komponenter som redan finns i systemet inte använder sig av FIFO. Innebörden av detta 
är att leveranser blandas och att vissa leveranser av produkter/komponenter blir liggande, 
vilket genererar att produkter/komponenter som har legat i år används efter de som 
tillverkade för en vecka sen. Revisionsändring som sker kontinuerligt i OEM-produktion 
påverkas av detta, vilket kan göra att komponenter som har legat för länge inte kan 
användas. Där FIFO inte är implementerat så använder de sig bara av tillgängligt material.  

4.2.5 Materialflödet inom produktion 

Materialflödet genom produktion kommer att beskrivas med hjälp av en värdeflödesanalys 
(VFA), värdeflödesanalysen representerar deras OEM produktion med störst anknytning 
till deras produkt M-100. Flödesanalysen presenteras i figur 4 för att förtydliga flödet. 



EXAMENSARBETE I MASKINTEKNIK 

18 
 

 

 
Figur 4: VFA OEM-produktion 
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4.2.6 Arbetsbeskrivning 

Arbetsprocessen framgår genom intervjuer och börjar med en beställning av en kund som 
triggar en order i ERP-systemet, beroende på hur kritisk denna order är placeras den i kö 
ordningen. Detta går sedan via inköp som köper in material till produktion, samt 
säkerställer att det finns material för att kunna tillverka ordern. Fastställningen av material 
triggar en produktionsorder som sedan tillverkas i produktion som sedan skeppas till kund. 
 
Tillverkningsprocessen som utförs i produktion ser enligt instruktionerna i Visual Factory 
(VF), vilket är ett program som tillger operatörer monteringsanvisningar steg för steg samt 
vilka verktyg som ska användas för att utföra momenten. Störningar under denna process 
sker till mesta dels av brist på material på given arbetsstation, detta leder till att operatörer 
behöver gå en längre sträcka och hämta nytt material för att kunna producera ordern. 
Tillverkningsprocessen börjar med mellanlagret och slutar med oljelager, denna definition 
grundar sig att det är dessa steg som är värdeskapande för produkten. 

4.2.7 Utleverans/avrapportering 

Utleverans är den process som avser test till shipping i värdeflödesanalysen, det är de 
sista stegen i processen för att sedan kunna leverera produkten till kund. För att en 
produkt ska bli godkänd så måste den genomgå tester för att kunna fastställa att produkter 
uppfyller de krav som som är satta. Tester genomförs på ett sådant sätt att man kan 
säkerhetsställa att produkten uppfyller dem kvalitet som förväntas. När produkten har blivit 
godkänd så är den redo för packning, packningen är ett viktigt steg för det är hur den är 
packad som även ger det första intrycket hos kund.  
 
Den spårning som genereras av packning är att det individuella produkt ID följer med till 
kund, för att få veta på revision så måste operatörer gå in i systemet och kolla detta genom 
BOM. Av alla komponenter så spåras bara ett fåtal, detta gör att man inte kan med 100% 
säga vad som sitter i en produkt. 

4.3 Övrigt 

Det som fysiskt inte används i produktionen utan är verktyg för att produktionen ska 
fungera kommer att klargöras i denna underrubrik. Det som kommer att klargöras är 
komponentklassning, styrning, informationsflöde och bemanning.  

4.3.1 Komponentklassning 

På ScandiNova Systems är olika komponenter olika kritiska för slut produkten, detta är 
för värdet en komponent ger i sammansättningen är olika för olika komponenter. Genom 
observationer och intervjuer kan detta fastställas då informationen kring produkterna 
skiljer sig åt. Detta bidrar till att nästan alla komponenter i en produkt kategoriseras olika, 
vilket framgår genom deras nuvarande spårning. Deras nuvarande spårning som är att 
enstaka komponenter till mesta dels kretskort kopplas till en slutprodukt, detta är för att 
kunna fastställa vilket kretskort kunden har.  
 
Nuvarande finns det två olika tillvägagångsätt att binda en komponent, det ena är genom 
datum efter inventeringsdatum eller tillverkningsdatum. Andra sättet som de spårar 
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komponenter efter är om den givna komponenten har ett unikt serie-nummer/ID-nummer, 
detta tillvägagångsätt ger mer spårbarhet på individnivå. 
 
För att ScandiNova Systems ska de mest kritiska komponenterna tillgängliga så använder 
de sig av ABC-klassning, där de mest kritiska komponenterna är A-klassade och sedan 
B-klassade och sist C-klassade, att beräkna de optimala lagernivåerna samt klassa vilka 
komponenter som är mest värdeskapande. ABC-klassningen kompletteras med en 
Energy Technology list (ETL), vilket är det mest kritiska komponenterna som är innehåller 
teknologi eller är energirelaterade.  

4.3.2 Styrning 

Styrningen på ScandiNova Systems sker via ERP-systemet Monitor som organisationen 
jobbar med och använder dagligen. Genom intervjuer framgår det att problemet som 
ScandiNova Systems har kring sitt ERP-system är att leverantören håller på att fasa ut 
deras variant av programmet, vilket gör att de ska byta ERP-system. Affärssystemet som 
de ersätter det nuvarande med kommer att fungera annorlunda men med samma 
grundprincip, att det ska användas av hela företaget. Införandet av det nya ERP-systemet 
kommer att påverka hela organisationen genom att det kommer vara en inkörningstid för 
att bekanta sig med det nya systemet. 

4.3.3 Informationsflöde 

Informationsflödet fastställs genom intervjuer samt observationer och hänvisar till det 
flöde med information till och från OEM-produktionen, detta flöde står för information kring 
revisioner, orderkvantitet, komponenter. Informationsflödet gör att produktionen tillverkar 
efter önskad nivå samt önskad produkt. 
 

• Revision: Revision på befintliga produkter kommer från Production Engineering till 
OEM-produktion, dessa införs succesivt för att uppdatera och förbättra befintliga 
delar eller färdigställningen. Revisionerna meddelas först till montörerna och sedan 
uppdateras VF, vilket gör att montörerna är medvetna om förändringarna. 

 

• Orderkvantitet: Information kring orderkvantitet kommer från försäljning och 
prognoser, detta eftersom produktionen ska tillverka optimala orderkvantitet till den 
nuvarande marknaden.  

 

• Komponenter: Komponenterna informeras till operatören genom VF som det står 
artikelnummer på komponenten samt verktyget som ska används. Dessa 
instruktioner uppdateras i VF efter revisionsändring. De enstaka komponenterna 
som spåras loggas i VF och binds till en produkt. 

4.3.4 Bemanning 

Bemanningen i OEM-produktion består av 18 anställda, där de har roterande uppgifter 
vilket tillhandahålls av olika arbetsområdena. Arbetsområdena som finns är inlagring, 
SUB-assembly, assembly, test och shipping. Arbetsfördelning med avseende på stationer 
ser ut som följande. 
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• Inlagring: 1 person, det är bara en person som har ansvar för inlagring. 

• SUB-assembly: 4 stationer, roterande schema. 

• Assembly: 8 stationer, roterande schema. 

• Test: 2 station, roterande schema. 

• Shipping: 1 station, roterande schema.  
Rullande schema gör att alla bygger upp en kompentens kring de olika arbetsområdena, 
detta är för att produktionen inte ska vara beroende på en individ. Produktionen blir genom 
detta mer flexibel och en jämn nivå av produkter kan produceras. Anledningen till att det 
bara är en person som ansvarar för inlagring och påfyllning av komponenter är att den 
personen ska känna ägandeskap över resultatet, samt att ordningen på mellanlagret blir 
mer koncist.  

4.4 Behov 

Utifrån nulägesbeskrivningen och de utvalda datainsamling- och analysmetoderna 
framkommer en lösningsorientering och behov som ser ut som följande. Kriterier som är 
kritiska för att få systemet att fungera utifrån nuläget visas i punktlista nedan.  
 

• Inhouse 

• Batch 

• Standardiserat 

• Universellt 

• Oberoende på leverantör 
 
Genom användning av PICK-chart, se bilaga A, har förslag kunnat eliminerats, sorterats 
och framtagande av lämpligast lösning kunnat genererats. 5 varför har kontinuerligt 
använts för att hitta ett förslag som möter rotorsakerna till frågeställningarna. Empirin i 
detta kapitel presenterar svaret på frågeställning 1 och nästkommande resultatkapitel 
besvara frågeställning 2 och 3.  
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5 Resultat 

Här presenteras studiens resultat som baseras sig på den data som framgår i kapitel 4. 
Resultatet är anpassat till deras nuvarande behov samt nuvarande produktionslayout. 
Utformningen av kapitel 5 är anpassat efter de större punkterna kring spårbarhet. 

5.1 Lager 

För att kunna implementera spårbarhet behövs det förutsättningar i form av ett bättre 
strukturerat lager och säkrare FIFO-system. Lösningen är således att strukturera om 
arbetsprocesser i lagret samt den fysiska strukturen på hyllorna för att utforma ett stabilt 
fundament att bygga spårbarheten på.  

5.1.1 Huvudlager 

Genom att kunna säkerställa huvudlagrets hantering av det inkommande godset och 
lagerförningen av godset på ett standardiserat sätt skapar förutsättningar till spårbarhet 
för hela produktionen. Lagerförningen av artiklarna ska ske genom att logga deras 
ankomstdatum, kvantitet, artikelnummer och leverantör. Detta ska loggas via ett inhouse-
system som är till för att ScandiNova ska kunna se vilka lagerplatser som artiklarna läggs 
på, detta genom att lagerplatserna har en streckkod som loggar data kring produkten. 
Lagerplatserna ska vara strukturerade på ett sådant sätt att de bara kan innehålla en sorts 
artikel från samma batch, detta underlättar lagerförflyttningar och gör spårbarhet möjligt. 
För att ställaget inte ska vara fyllt med halvtomma pallar ska en hyllsektion införas, denna 
ska ha djupet av ett ställage så att artiklar med mindre kvantitet ska kunna ligga på en 
hylla kontra en pall, detta sparar på volymen som godset tar upp. Lagerhissarnas 
nuvarande lådor ska ersättas med ESD-säkrade lådor. Då kan lådorna byta plats i stället 
för att flytta godset inuti dem vilket resulterar i att påfyllningen från huvudlagret till 
mellanlagret i OEM-produktion skulle gå lättare och antalet lyft minskar. Införandet av 
denna lagerförningsprocess är vital för spårbarhetsprocessen i resterande flöde. 

5.1.2 OEM lager 

För att kunna säkerställa att FIFO på OEM:s plocklager så delas lagerplatserna upp i två 
fack enligt ett 2-bin kanbansystem. Operatören tömmer således ena facket först innan 
nästa påbörjas, därefter töms det andra facket medan det andra fylls på. På så vis 
elimineras risken av stackning och blandning av komponenter med annan information. 
Streckkoder kommer att användas på samtliga fack för att registrera in förflyttningarna av 
artiklar från huvudlaget in på OEM lagret. Samma princip används för att sedan för att 
checka ut artiklar och skjuts sedan in på materialvagnen för att bli tillgänglig att sättas i 
produktion. Lagersaldot som dras från materialvagnen kommer således innefatta 
lagerhållnings informationskedjan från inleverans hos ScandiNova tills det att den sätts i 
en färdig produkt. Med produktens individspecifika nummer kan det således spåras 
kvantitet, datum, leverantör och inhouse lagerhållning för samtliga komponenter. Figur 5 
illustrerar en avskiljare som kommer att fungera för att dela upp pallplatsen.  
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Figur 5: Verklig bild av förbättringsförslaget som visar hur uppdelningen av befintliga pallplats.  

Figur 6 är en visualisering hur ScandiNova kan utnyttjade deras nuvarande begränsande 
yta men även erhålla mer lagerplatser i deras pallställage. Figur 7 visualiserar hur deras 
nuvarande låduppdelning ser ut och hur den kan delas upp för att möjliggöra FIFO 
förbättringen.  
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Figur 6: Beskrivande bild kring nya pallplatserna 

 
Figur 7: Till vänster är deras nuvarande lösning, till höger är en modifierad lösning för att lättare kunna upprätthålla 

FIFO 
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5.2 Flödesanalys 

Implementeringen av spårbarheten har adderats till flödet i form av operationer utöver det 
nuvarande flödet för att kunna se hur det har påverkat processerna. Processerna 
motsvarar det arbete som krävs för att registrera förflyttning av artiklar mellan olika 
lagerplatser. Uppskattning av tiden som tillkommer grundar sig i ett experiment som utförts 
genom att praktiskt mäta tiden med tidtagare hur lång tid det tar att addera detta steg i 
arbetsprocessen. Uppskattningen blev således 10 minuter för registrering vid 
godsmottagning och 2 minuter vid övriga förflyttningar av material. Figurerna 8 och 9 
nedan visar simulationsuppsättningarna för bägge scenarion som utspelade sig. 
 

 
Figur 8: Simulationens flöde utan spårbarhetsprocesser 
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Figur 9: Simulationens flöde med spårbarhetsprocesser 

 
Resultatet av implementerade spårningsoperationer i simulation representerat av 
registrering av materialförflyttningar enligt presenterat FIFO system är sammanfört i tabell 
2 med differensen i procent mellan de genomsnittliga värdena. I tabell 2 så visar det som 
är gulmarkerat det som är ScandiNova nuvarande flöde och det som är grönt visar 
värdena som gavs med de adderade spårbarhetsprocesserna. 
 
Tabell 2: Resultat av simulering 

 Nuvarande flöde Flöde med spårbarhet  

Output Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 
Diff. Mean 

% 

Plant: throughput 0,1192  0,0028  0,1165  0,0019  2,3% 

Plant: leadTime 423 909,18  28 778,78  458 615,05  55 086,64  8,2% 

Plant: wip 206,82  5,28  221,38  5,76  7,0% 

Plant: producedParts 120,20  2,77  117,40  1,95  2,3% 

M100: wip 14,24 1,29 15,19  2,11  6,7% 
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6 Analys 

Det resultat som presenterades i kapitel 5 kommer att ligga tillgrund för analysen som 
framgår i detta avsnitt. Analysen kommer delas in i två delar för att lättare kunna koppla 
det relevanta datamaterialet. 

6.1 Analys – Spårbarhet 

Produkterna som anländer till ScandiNova kommer packade på olika sätt och med 
varierande information kring produkten. Detta är ett resultat av att ScandiNova får 
använda sig av olika leverantörer för samma komponent, detta på grund av det är en 
rådande komponentbrist i världen. Från intervjuerna framgår det att användning av olika 
leverantörer gör att det blir svårt att implementera ett spårbarhetssystem som är beroende 
av leverantörerna. När det kommer samma komponent från flera olika tillverkare eller 
samma tillverkare men från olika underleverantörer försvårar detta FIFO, därför att det är 
svårt att säga att komponenten som anländer till ScandiNova sist är även den som är 
tillverkad sist. Spårbarhetsinformationen behöver framställas så tidigt i processen som 
möjligt, detta för att kunna säkerhetsställa kvalité och kvantitet innan det används i 
produktionen. 
 
Om spårbarhetsprocessen initieras i huvudlagret skulle det skapa att arbetsbördan på 
arbetsområdena och för de anställda där skulle öka, detta betyder att de bör bli 
kompenserade för detta vilket leder till att spårbarhetskostnaden ökar. Problemområdet 
kring huvudlagret i nuvarande lösning är att det inte finns tillräckligt med lagerplatser för 
varje enskild artikel.  

6.2 Spårbarhet 

Anledningen till att spårbarhet implementeras i logistikdelen av produktionen är för att det 
ska vara lättare att upprätthålla lagernivåer samt att söka efter partier. Huvudsyftet med 
spårningen av komponenter i logistikavdelningen är att kontrollera lagernivåer, upprätta 
hålla FIFO och samla in data. Genom att implementera spårbarhet i logistikavdelningen 
möjliggör det även felsök av komponenter tidigare i processen.  

6.2.1 FIFO 

Genom att spåra enbart med FIFO behövs det ett perfekt flöde, inget får tillkomma eller 
falla ur flödet. Detta är problemområdet vid använde av FIFO som spårbarhetsmetod, det 
är inte möjligt att spåra när komponenter inte följer det angivna flödet. Anledningar till att 
flödet inte följs kan bero på olika anledningar, en anledning till detta kan vara att en batch 
behöver genomgå kvalitetstester som gör att den avviker från flödet. Spårbarheten på en 
sådan batch sker manuellt av en operatör som behöver söka upp batchen utgångspunkt 
i flödet, detta ger upphov till att fel görs. För att FIFO ska vara en lämplig metod genom 
ett spårbarhetsperspektiv behövs det ett komplement till metoden, detta för att kunna 
hantera de avvikande komponenterna som inte kan följa flödet. Ett FIFO-system behöver 
ingen datahantering förutom hantering av ankomstdatum. Detta medför att batcher inte 
behöver en märkning, utan bara möjligheten att veta när den kom till logistikavdelningen. 
Genom att bara använda FIFO så kan en heltäckande spårbarhet inte uppnås utan den 
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kommer vara bristande med flödesstörningar. FIFO genererar ingen data vilket gör att 
underhållning av produktionen inte underlättas utan det blir manuella signaler. Genom att 
bara implementera FIFO som spårbarhetsprincip så kan man erhålla ett snabbare flöde 
men med risken att spårbarheten inte blir lika noggrann och att produktionen emellanåt 
måste säkerhetsställa och rätta till ordningen av komponenter (Slack, Brandon-Jones och 
Johnston, 2019).  

6.2.2 IT-system 

IT-system för spårning gör att informationsflödet blir transparent och sökbart, detta för att 
batch-nummer kan kopplas till lagerplatser eller processer. För att ett IT-system ska vara 
heltäckande gällande spårbarhet så gäller det att IT-systemet implementeras i hela 
produktionsflödet. IT-system är beroende av data och att datainsamling sker kontinuerligt, 
datainsamling måste sedan lagras för att informationen ska vara åtkomlig. Generellt sker 
datainsamling med hjälp av streckkoder eller RFID (identifieringssystem) som ger 
information kring godset i emballaget, detta framgår i kapitel 2.4 och 2.5. För att 
spårbarhet ska kunna appliceras på detta sätt så krävs det att allt anländande gods tillsätts 
ett unikt nummer som kan spåras genom hela flödet. Detta bidrar till att lagernivåer inom 
alla olika sektioner (ställage, lagerhissar, mellanlager) kan övervakas, vilket ger en inblick 
i kvantiteterna som finns på de olika sektionerna samt var godset befinner sig. Genom ett 
IT-system blir komponenterna inte beroende av ett specifikt flöde för att kunna spåras 
utan detta uppnås genom sitt identifieringssystem. Genom att placera ut 
identifieringssystemläsare kontinuerligt genom flödet utvecklar det även en 
informationsinsyn i flödet och information om lagernivåer.  
 
Fördelen med att komplettera FIFO med ett IT-system är att informationen som genereras 
av IT-systemet kan användas av flera olika avdelningar av företaget. Detta gör att 
materialåtgång av olika arbetsstationer kan loggas och genom detta kan rotorsakerna 
analyseras, om en station ökar produktionstakten eller fler fel uppstår som gör att material 
måste kasseras. För att få ut samma information från ett FIFO-system behöves det en 
individ som övervakar materialåtgången och rapporter det. Detta bidrar till en ökad risk för 
felaktig insamling av datamaterial samt att den mänskliga faktorn vägs in.  

6.2.3 Informationskrav 

Kraven på information (leverantör, artikelnummer, kvantitet, ankomstdatum) som ska följa 
med varje artikel och batch har anpassats efter vilken nivå som är lämplig för ScandiNova 
i nuläget och inom en framtidsram där ett nytt affärssystem ska upphandlas. Kraven på 
information har kunnat fastställas genom samspel med ScandiNova för att fastställa deras 
behov samt se till att det är heltäckande. Nyttan i avvägning mot kostnad och arbete har 
ställts mot varandra i syfte av att finna den optimala lösningsnivån. Fokus har legat på att 
arbetsflödet inte ska påverkas negativt samt att det ska kostnadseffektivt. Med ett inhouse 
spårningssystem där batcher är i fokus kan bolaget följa materialflöden och lokalisera 
komponenter från samma batch till specifik färdigprodukt. Det uppnår den nytta som 
ScandiNova har efterfrågat och haft historiska problem med. Med detta informationsflöde 
kan de genom en tydligare struktur se komponenternas historiska flöde på ett mer 
transparent sätt.  
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6.2.4 Identifieringssystem – Streckkod och RFID 

För att kunna registrera artiklar på ett smidigt sätt kan det inte göras manuellt då det blir 
för tidskrävande. Streckkod eller RFID är två olika metoder som kan användas för att 
överföra information på ett mer effektivt sätt. Avvägningen vilken teknik som lämpar sig 
bäst för Scandinova har utgått från 4 olika kriterier – vad som ska spåras, säkerheten 
kring det som spåras, hur och var det spåras och vilken budget som finns för 
implementering. För- och nackdelar med RFID i relation till streckkod presenteras i tabell 
3.  
 
Tabell 3: Fördelar och nackdelar för RFID ställt mot streckkod 

Fördelar Nackdelar 

1. Effektiv: kan skanna flera artiklar samtidigt. 

2. Slitstark: tär inte sönder. 

3. Högre säkerhet än Streckkod. 

1. Material som metall och vätska kan påverka 

signalen. 

2. Inte lika pricksäkra som streckkod. 

3. Högre kostnad än streckkod. 

 
Eftersom RFID-läsare kan skanna flera RFID-taggar samtidigt blir det svårare att enbart 
skanna den givna lagerplatsen på grund av att lagerplatserna ligger väldigt nära varandra 
(Weinstein, 2005). I Lagerhissarna och OEM:S plocklager blir det svårt att skanna den 
angivna platsen på grund av störningar från RFID-taggarna runt omkring. Det som hade 
behövts är att lägga barriärer mellan olika artiklars platser som blockerar 
radiofrekvenserna så att korrekt artikel kan avläsas.  
 
Streckkod har inte möjligheten att skanna flera på en gång och erbjuder således en större 
pricksäkerhet och pålitlighet än RFID i detta fall (Hong-ying, 2009). Eftersom den enbart 
kan registrera en kod åt gången och kräver en visuell fri linje för att kunna reflektera 
signalen behöver operatören inte oroa sig över ifall det inte registrerade rätt.  
 
Automatisering graden för datainsamling med RFID är hög och minskar den mänskliga 
faktorn. Med eliminering av den mänskliga faktorn ökar effektiviteten men förlorar den 
kontroll som den mänskliga faktorn erbjuder i form av kognitiv avstämning. En 
helautomatisk lösning kan vara bra i vissa fall då den mänskliga faktorn inte är lika exakt 
som en automatiserad lösning. Gällande lagerplatser som är väldigt små och 
näraliggande är pricksäkerheten inte tillräckligt hög för att kunna förlita sig på RFID. Vidare 
så blir implementationen svår, att strategiskt placera ut antenner så att allt registreras rätt 
skulle kräva ett stort antal och bli väldigt komplext vilket ökar risk och kostnad. 
Komponenterna hos ScandiNova består till största del av metall vilket ökar risken för 
avläsningsfel då radiofrekvenser kan blockeras. Streckkoder erbjuder ett delvis 
automatiserat arbetssätt men med högre kontroll på noggrannhet. Med hjälp av en 
handdator med skanner automatiseras processen delvis. Kostnaden och komplexiteten i 
implementering är inte lika stora. Det bidrar till ett system som är standardiserat och 
fundamentalt för spårbarhet med tydligare kontroll och säkerhetsnivå. 
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6.2.5 Flödesanalys 

Flödesanalysen över OEM produktionslinje i figur 7 visar hur olika operationer påverkas 
av implementering av lösningsförslaget för att kunna mäta förändring i de 
produktionstekniska nyckeltal som är aktuella. Flödet och operationer är uppbyggt på ett 
representativt sätt efter hur produktionen ser ut i nuläget med värdeflödesanalysen som 
grund. Processer och operationer har grupperats i arbetsstationer. Flödet behandlar inte 
samtliga komponenter som krävs för att sammanställa en komplett färdigprodukt. 
Varianterna är förenklade till 4 olika som representerar respektive delflöde i produktionen 
där olika komponenter används. I respektive flöde är samtliga operationers genomloppstid 
för vardera komponenter summerade till delflödets genomloppstid. Simulering är utförd i 
5 iterationer för att få ett representativt genomsnitt. Körtiden för simuleringen är satt till 8 
veckor då antalet komponenter i arbete stabiliseras och därav också kan se att 
simulationen blir representativ. Se figur 10 för WIP-kurva av simulation under 8 veckor. 
 

 
Figur 10: Total WIP förändring under simulationstiden 

6.2.6 Lagerplatser 

Lagerplatsförändringarna är anpassade efter deras nuvarande lagersystem, detta är för 
att anpassa implementationen till den nuvarande produktionslayouten. Ställage 
förändringen där det byggs ut en hyllsektion är anpassad till storlek samt till de nuvarande 
kvantiteterna som delar pall. Lagerhissarnas förändring är att lagerplatserna blir synliga 
och mer tillgänglig genom visuellt utplacerade streckkoder. 
 
Implementeringen i mellanlagret är på grund av den bristande tillgängligheten på 
utrymme. Detta skapade en lösning som delade de nuvarande lagerplatser i två, 
anledningen för uppdelningen var att kunna dela upp samma komponent vilket underlättar 
arbetet med FIFO. Förslaget grundar sig i Klipp (2015) Kanban principer. Lösningens 
applikation på lagerplatserna behövde vara anpassad till deras nuvarande ställage som 
både består av hyllor och pallar. Detta medförde att en lösning som vara baserad kring 
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begränsningen behövde framställas vilket gjorde att dessa lösningar var bäst anpassade. 
Nuvarande lösningen framtogs genom att använda PICK-chart, se bilaga A, för att 
fastställa vilken metod som är bäst att implementera. Motiveringarna för placeringarna i 
PICK-chart baserar sig på principen som verktyg för spårning samt hur tillgänglig 
implementeringen är på den nuvarande produktionsutformningen.  

6.3 Systemegenskaper 

Systemets funktioner ska vara anpassade för de krav som ställs när det kommer till 
spårbarhet, detta medför att systemet har alla funktioner som behövs för att kunna 
säkerhetsställa, lagra och bearbeta den information som är nödvändig. Detta för att 
informationen kring komponenterna som spåras ska vara tillgänglig för ändring, samt för 
att kunna validera informationen. Systemet måste besitta den åtta egenskaper som 
beskrivs nedan för att vara ett heltäckande system för ScandiNova. Egenskaperna 
kommer från sammanställning av intervjuerna och grundar sig i Slack, Brandon-Jones och 
Johnston (2019) egenskaper för ERP-system. 
 

• Systemet ska vara tillgängligt för hela organisationen. 

• Systemet ska inte påverka processtiden för den genomförda operationen. 

• Lagring av datamaterial ska anpassas till produktenslivslängd, detta inkluderar 
service och underhåll. 

• Användartypsnittet ska vara anpassat efter informationskraven 

• Systemet måste vara stabilt och inte vara en störningspunkt för operatören. 

• Systemet ska kontinuerligt utvärderas samt förbättras. 

• Systemet som användas för spårning av komponenter ska vara integrerat med 
deras ERP-system.  

• Systemet ska kunna tillhandahålla var i processen en komponent eller produkt 
befinner sig.  

6.4 Komponentklassning 

Genom att använda sig av en universell lösning medför detta att komponenterna inte 
behöver klassas. Komponentklassningen är viktig på grund av kundkrav vilket gör att en 
minoritet av komponenter behöver spåras på individnivå. Denna spårning är såldes 
beroende av underleverantören, detta gör att denna variant av spårning inte kan 
appliceras universellt på alla produkter. Komponentklassning är därför viktigt för att kunna 
ta reda på vilka dessa komponenter är och detta görs genom kundkrav, ABC-klassificering 
och ETL-listan, vilket redogörs i 4.3.1. Detta arbete är redan genomfört av ScandiNova 
och det gör att de kritiska komponenterna redan är fastställa och individnivån är applicerad 
på detta.  
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7 Diskussion 

7.1.1 Hur ser produktionen ut i dagsläget? 

Det empiriska datamaterialet gjorde att en djupare förståelse för hur ScandiNovas 
serieproduktion fungerar, produktionens fysiska utformning har förenklats med hjälp av 
en flödesanalys för att tydligare kunna fastställa vilka operationer som är beroende av 
varandra. På grund av att ScandiNova har två produktionslinor så har materialflödet till K-
serien ignorerats. Produktionens nuvarande uppdelning av arbetsstationer beror på en 
förflyttning av material eller operatör, detta påbörjar en ny arbetsprocess. Simuleringen 
visar att operationerna sub-assembly, TU, PU samt M100 är flaskhalsarna för 
produktionen, vilket gör att produktionen är beroende av dessa operationer samt det är 
här resurser bör läggas för förbättring. Studien har valt att eliminera de icke 
värdeskapande aktiviteter och exkludera dessa från flödesanalysen. ScandiNovas 
organisation är för nuvarande en expansiv organisation, det gör att många är nyligen 
anställda och därför inte kunnat bidra till en inblick i andra arbetsområden än deras egna. 
Med detta i åtanke intervjuades folk från de olika avdelningarna för att få en mer 
heltäckande bild av hur de ser på spårbarhet samt en implementation av det. 
 
Nuvarande appliceras olika tillvägagångsätt inom produktionen, detta har diskuterats i 
kapitel 4. Djupare analys för att förstå varför det är olika tillvägagångsätt bör undersökas 
av bolaget. Organisationens nuvarande procedur att vänta på ett fel innan arbete med ett 
lösningsförslags sätts i gång. Detta bör utbytas till ett mer proaktivt tillvägagångsätt.  

7.1.2 Vilken nivå av spårbarhet är aktuell för ScandiNova framöver? 

Frågeställningen besvaras genom att en kartläggning av produktionen, sammanställning 
av interna intervjuer samt kundkraven. Vidare så har andra faktorer som pris, 
implementering och tidsram för projektet limiterat lösningsförslaget. Detta resulterade i att 
ScandiNovas aktuella behov blev att kunna spåra komponenterna som sitter i 
färdigprodukten. Spårbarhetsgraden skiljer sig mellan de ingående komponenterna i 
slutprodukten, detta klarläggs i kapitel 6.4. Spårbarheten som är aktuell för störst grupp 
komponenter är batch-spårning, detta följer informationskraven (6.2.3) som ScandiNova 
vill upprätthålla för produkterna. Oregelbundna orderkvanitet samt oregelbundna 
leverantörer behövs two-bin kanbansystem införas för att kunna upprätthålla FIFO, samt 
för att kunna spåra komponenterna på en batchnivå så att de inte blandas med samma 
komponenter från olika batcher. Nivån av spårbarhet är anpassad för att tillfredsställa så 
många enheter på bolaget som möjligt och blir således en kompromiss. Fokus på 
orienteringen av lösningsförslaget har varit att det studien ska kunna vara implementerbar 
för bolaget. Deras nuvarande nivå har systematiska brister i hur informationsflöde 
hanteras och hur fysiskt material förflyttas. Således har studien resulterat i en fundamental 
nivå som ScandiNova kan ta konkreta åtgärder utifrån.  
 

7.1.3 Hur påverkar spårbarhet produktionsflödet? 

Påverkan på produktionsflödet kan enligt simuleringen ge en ökad genomloppstid på 
2,3%, se tabell 2, som resultatet visar eftersom det har lagts till operationer i flödet. Detta 
är logiskt och är en representativ bild av hur det kommer att se ut i praktiken. Det som 
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däremot blir hypotetiskt och inte är lika lätt att förutspå är hur det andra processerna och 
operationerna i produktion och lagerhållning kommer påverkas. Hypotetiskt med ett 
standardiserat system med högre automation kommer de andra processerna 
tillhandahålla en högre effektivitet efter implementeringen och således kommer den totala 
genomloppstiden differera från simulationen. Vid en ny simuleringen efter implementering 
som grundar sig i faktiska data, är det sannolikt att genomloppstiden påverkas positivt.  
 
Eftersom detta enbart är spekulativt och inte går att mäta i nuläget, utan måste 
kontrolleras efter implementering får vi förutsätta att de genomloppstiden för samtliga 
befintliga processer inte har påverkats, även om de förmodligen gör det i någon aspekt, 
positivt eller negativt.   
 
Arbetssätten för både lagerhantering och produktion kommer att förändras i viss mån. 
Därför bör det utformas en utbildning för samtliga operatörer så att det skapas en 
förståelse för varför detta sker och hur det ska gå till väga. Detta främjar en lärande 
organisation där alla tar ansvar för att utveckling och effektivisering samtidigt som det 
säkerställer en säkrare implementering.   
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8 Slutsatser och fortsatt arbete 

Detta kapitel kommer att genomgå de slutsatser som kan härledas från arbete som har 
utförts även möjligheterna som finns kring ett fortsatt arbete kring spårbarhet. 

8.1 Slutsatser 

Arbetets syfte är att fastställa vilken nivå av spårbarhet som är aktuell för ScandiNova 
systems AB samt hur implementeringen av lösningsförslaget påverkar flödet i 
produktionen. Syftet med arbetet uppfylldes genom en nulägetanalys av produktionen. 
Simuleringsmodellen av produktionen är fastställd utifrån nulägesanalysen och är 
representativ för samtliga operationer i produktionen och kan såldes användas för att 
beräkna hur produktionen påverkas av lösningsförslaget. Spårbarhetsnivån som är aktuell 
framöver för ScandiNova kunde fastställas genom sammanställning av kundkraven samt 
de parameter som är nödvändiga för att kunna återkalla och underhålla produkterna på 
ett systematisk och hållbart sätt. 
 
Produktionen i dagsläget är uppbyggt på sådant vis att FIFO inte går att följa på ett korrekt 
vis. Det finns inget systematiskt sätt att arbeta utifrån utan det är upp till operatören som 
förflyttar materialet att välja vilken komponent som ska förflyttas. Den information som 
följer med vissa, inte samtliga, komponenter är påsatta vid godsmottagningen och 
innehåller enbart information om datum och artikelnummer. Vid leverans av samma gods 
från flera olika leverantörer vid samma datum går det inte att urskilja vilken som kommit 
från vilken leverantör.  
 
Den nivå av spårbarhet som är aktuell för ScandiNova framöver är att spåra komponenter 
på en batchnivå, undantaget de kritiska komponenterna som måste spåras på individnivå 
för att kunna upprätthålla lagstiftning samt säkerhet kring slutprodukten. Batchspårningen 
sker enligt FIFO och 2-bin kanbansystem. Vid inleverans av samma komponent men från 
olika leverantörer går det på så vis att särskilja dessa i lagerhanteringen vilket skapar 
förutsättning för spårbarhet. Det är kritiskt informationen fastställs vid anländande av nytt 
gods. Batchinformationen som registreras vid varje inleverans följer komponenternas 
förflyttning genom arbetsflödet till slutprodukten som skickas till kund. Denna nivå av 
spårbarhet på batchnivå är fundamental och går att implementera framöver.   
 
Spårbarhet påverkar produktionsflödet enligt simulering av lösningsförslaget vilket 
innefattar implementering av spårbarhetsoperationer i arbetsflödet gav att 
genomloppstiden ökade med 2,3%. Implementering av spårbarhet försämrar nyckeltalen 
WIP och genomloppstid. Ökningen är marginell i förhållande till nyttan av spårbarhet. 
Således är inte försämringen en avgörande faktor för implementering av spårbarhet. 

8.2 Fortsatt arbete 

Verksamheten bör fortsättningsvis undersöka huruvida ett IT-system kan nyttjas för att 
registrera artiklar. Detta för att på ett effektivt sätt kunna nyttja implementeringen av 
spårbarhet och nyttja informationen. Det bör då tas i åtanke hur detta vidare kan behandla 
ytterligare uppdateringar av både fysiska förändringar ix spårbarhet såväl som 



EXAMENSARBETE I MASKINTEKNIK 

35 
 

systematiska. Identifieringssystem bör undersökas för att identifiera optimala placeringar 
av avläsare.  
 
Framöver bör det även arbetas med att lägga upp utbildning i större utsträckning för 
samtliga anställda för att skapa en organisation som är kontinuerligt lärande. Personal får 
även mer ägandeskap över sitt arbete.  
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Bilagor 
Bilaga A: PICK-chart över de spårningsalternativ och metoder som undersökes 
under arbetet. 
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