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Abstract 

Tenhult pressgjuteri AB manufactures press-moulded details of aluminium and zinc. About 
85 percent of the company's customers are active in the automotive industry and they feel that 
the requirements for quality assurance have increased significantly. This means that Tenhult 
pressgjuteri like other companies must constantly carry out improvement efforts to continue 
developing and meeting customer requirements. 

  

An important part of improving the business is to know what the core of the problem is, so-
called root cause. When companies detect errors internally or externally on the product, the 
root cause must be determined to correct it. For manufacturing companies, this step means 
that details and/or batches should be delimited to certain manufacturing conditions. Can the 
company make this delimitation and the manufacturing conditions are determined, the root 
causes can be identified. In order to make this delimitation, traceability is required. 

 

The company finds that their traceability does not meet customer requirements or provides 
the information needed to delineate batches. Therefore, the manufacturing conditions can not 
be determined and nether the root cause. Attempts made to create traceability have not met 
the requirements. The purpose of this degree project is to develop a work model that enables 
traceability based on the company's needs and conditions. Theory is gathered from articles, 
standards and literature to gain insight into existing knowledge in the field. Based on the 
theory, what is required to achieve traceability is determined. The current situation of the 
company is mapped based on interviews and observations and documentation. 

 

Based on the overall theory and the mapped current situation, gap analyses are performed to 
illustrate where the company doesn’t meet the requirements. The analysis results in twelve 
deficiencies and these deficiencies were analysed to find out what is the underlying problem. 
In total, six different problems are summarized in a frequency table to demonstrate their 
impact on the deficiencies. Based on the results of the analysis, a methodology that ensures 
traceability is compiled. The result was proposals of different nature and scope based on the 
company's needs. Both theoretical and practical actions was proposed on how the company 
can achieve traceability. 
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Sammanfattning 

Tenhults pressgjuteri AB tillverkar pressgjutna detaljer av aluminium och zink. Cirka 85 
procent av företagets kunder är verksamma inom fordonsindustrin och de upplever att kraven 
på kvalitetssäkring har ökat markant. Detta bidrar till att Tenhults pressgjuteri precis som 
andra företag ständigt måste bedriva förbättringsarbete för att fortsätta utvecklas och uppfylla 
kundernas krav.  
 
En viktig del för att kunna förbättra verksamheten är att veta vad problemets kärna är, så 
kallad rotorsak. Vid upptäckta fel internt eller externt på företagets produkt måste rotorsaken 
fastställas för att kunna åtgärda denna. För tillverkande företag innebär detta steg att detaljer 
och/eller partier ska avgränsas till bestämda tillverkningsbetingelser. Kan företaget göra 
denna avgränsning och tillverkningsbetingelserna fastställs och rotorsakerna identifieras. För 
att kunna göra denna avgränsning krävs spårbarhet.  
 
Företaget upplever att deras spårbarhet inte uppfyller kundkraven eller tillför den information 
som behövs för att avgränsa partier. Därmed kan inte tillverkningsbetingelserna fastställas 
och rotorsakerna åtgärdas. Försök som gjorts för att säkra spårbarhet har inte uppfyllt kraven. 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en arbetsmodell som möjliggör spårbarhet 
utifrån företagets behov och förutsättningar. Teori samlas från artiklar, standarder och 
litteratur för att få insikt i befintlig kunskap inom området. Utifrån teorin fastställs vad som 
krävs för att uppnå spårbarhet. Nuläget hos företaget kartläggs utifrån intervjuer och 
observationer och dokumentation.   
 
Utifrån den samlade teorin och det kartlagda nuläget utförs gap analyser för att åskådliggöra 
brister. Analysen resulterar i tolv brister och dessa brister analyserades för att finna vad som 
är det bakomliggande problemet. Totalt urskildes sex olika problem som sammanställs i en 
frekvenstabell för att påvisa deras påverkan till bristerna. Utifrån resultatet i analysen 
sammanställs ett arbetssätt som säkerställer spårbarhet. Resultatet blev åtgärdsförslag av 
olika karaktär och omfattning utifrån företagets behov. Från teoretiska åtgärder för 
arbetssättet till praktiska åtgärder hur företaget kan uppnå spårbarhet.     
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1 Introduktion 
Examensarbete är en del av utbildningen på Jönköpings tekniska högskola för 
högskoleingenjörer och motsvarar 15hp. Denna rapport sammanfattar examensarbetet för 
högskoleingenjörer med inriktning industriellekonomi och produktionsledning. Kursens mål 
är att studenten ska uppvisa kunskaper och förmågor som förvärvats under studiernas gång. 
Examensarbetet fungerar som ett kvitto på att studenten har förstått och kan t.ex. använda sig 
av rätt metod för att införskaffa, analysera och värdera information. [1]     

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet utfördes på Tenhults Pressgjuteri AB (TEPA). TEPA grundades år 1983 men 
företaget kan spåra sina anor tillbaka till år 1949 då Tenhults Metallindustri AB grundades 
[2]. TEPA pressgjuter och bearbetar detaljer i aluminium och zink. Produktionen präglas av 
moderna industriprocesser och automation. Pressgjutningsmaskinparken har en 
presskapacitet mellan 120 och 1100 ton. Genom att erbjuda efterbearbetning och montering 
utöver pressgjutningen kan TEPA leverera kundanpassade produkter. Företaget drivs med 
visionen att i snitt växa med 15 % årligen och att fortsätta utveckla företagets processer [3]. 
Som exempel på denna tillväxt framgick det i diskussion med personalansvarige på TEPA att 
antalet anställda på 20 år har femdubblats. För att möjliggöra tillväxt så måste olika problem 
lösas t.ex. planlösning, personal, nya/uppdaterade standarder, materialplanering, 
processtyrning, kvalitetsstyrning, etc. Det är ett av dessa problem som uppstått hos TEPA som 
detta arbete ska finna potentiella lösningar för. Området som behandlas i arbetet är kvalitet, 
innebörden kan vara allt från pålitlighet på en produkt till artigheten när en tjänst levereras.  

Försök att definiera kvalitetsbegreppet med t.ex. ”uppfyllande av satta krav” ger en för stor 
avgränsning, en mer kundcentrerad definition är ”lämplighet för sin användning” [4, p. 21]. 
Kvalitet har växt fram till att bli grunden i många företags verksamhet. Företag kommer att 
värderas utifrån hur väl de uppnår kundens förväntningar och krav [5, p. 40]. 

Detta medför att företag måste prestera inom detta område för att nå kundkrav och vara 
konkurrenskraftig på marknaden. Inom kvalitetsområdet ingår att företag ska ha koll på sina 
processer t.ex. omfattar BS 7850 standarden processmätningar [4, p. 35]. Detta innebär bland 
annat att företag skall kunna få fram information om när, var och hur en detalj eller parti har 
tillverkats. Detta benämns som spårbarhet i produktion för tillverkande företag. Spårbarhet 
definieras som ”the ability to trace the history, application or location of an entity by means of 
recorded identifications” i ISO 8402 [6, p. 143]. 

1.2 Problembeskrivning 
Tepa har under senare år vuxit både sett i omsättning, anställda och antal kunder. Tepa 
kunder är till ca 85 % verksamma inom fordonsindustrin och kraven på kvalitetssäkring har 
ökat markant. Ett av områdena detta gäller är spårbarheten på internt och externt 
producerade partier till kund. Spårbarhet finns i olika former exempelvis inre spårbarhet 
syftar till produktionen, yttre spårbarhet avser före och efter produktionen har ägt rum [7, p. 
70]. Spårbarhet innebär att med hjälp av historik kan spåra en vara/tjänst tillbaka till 
ursprunget eller framåt till slutanvändaren [8, p. 93]. Spårbarhet är alltså dels förmågan att 
med hjälp av data kunna härleda en produkt eller partis tidigare skede. Spårbarhet är också 
förmågan att vissa var en produkt eller parti befinner sig nu. 

Flera faktorer och orsaker kan ligga till grund för företag och branscher att jobba med dessa 
frågor. Motivationen bakom ett spårbarhetssystem delas upp i intern och extern motivation. 
Extern motivation syftar till krav från kund, regering och samarbetspartner. Intern motivation 
syftar till vinst, omsättning och värdeaddering. [8, p. 874]  
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Oavsett om det är lagkrav standarder eller kundkrav så måste företag fortfarande leverera 
inom detta område. För att kunna få spårbarhet krävs det att tid och resurser avsätts för 
ändamålet. Spårbarhet kostar pengar i form av t.ex. tid från personal, inköp av teknik, etc. De 
företag som väljer att inte arbeta med spårbarhet sparar kortsiktigt pengar. På längre sikt kan 
det resultera i att företaget förlora sitt certifikat, straffas för att inte följa lagkrav och badwill. 
Samtliga av dessa scenarion kan leda till att kunden väljer att göra affärer med konkurrerande 
företag. Vilket resulterar i förlust av intäkter. Det finns fördelar för företag som arbetar med 
spårbarhet, företaget kan göra avgränsningar, hitta rotorsaker och bygga förtroende hos kund. 
Det är viktigt att veta vilken information som behövs och etablera ett system för identifiering 
och spårbarhet [9, p. 93]. Har företaget koll på kraven, verksamheten, arbetssätt och tekniska 
lösningar kan den lösning som kostar minst och uppfyller alla kriterier väljas.  

Tepa har krav från sina kunder att ha spårbarhet i sin verksamhet och ska kunna 
tillhandahålla denna information när kunden så önskar. TEPA är ISO/TS 16 949 certifierade 
och i standarden finns krav på spårbarhet. Ansvariga för området anser att det nuvarande 
arbetssättet och spårbarhetssystemet inte uppfyller de krav som finns. Företaget har påbörjat 
ändringar i arbetssättet och det finns ytterligare funderingar på förbättringar för spårbarhet. 
Problemet är att detta projekt inte prioriteras och får tid avsatt, därmed har ingen satt sig in i 
området och funnit ett arbetssätt som uppfyller alla krav. TEPA vill ha spårbarhet på pallnivå 
för att kunna härleda tillverkningsbetingelser när företaget får reklamationer. 
Partiavgränsningen blir i TEPAS fall pallen med detaljer som går vidare från varje steg i 
processen. Informationen företaget vill få fram är när, var, hur och vem som har tillverkat 
partiet. Det finns ett flertal olika tekniker och system att tillgå på marknaden för att 
underlätta spårbarhet. Men kärnan är ändå arbetssättet, det är detta som möjliggör 
spårbarhet.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att utveckla en arbetsmodell till TEPA för att säkerställa spårbarhet i 
verksamheten.  

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Hur ser spårbarhet av partier ut i nuläget hos TEPA   

[2] Vilka krav finns gällande spårbarhet  

[3] Vilka gap finns mellan nuläget och kraven 

[4] Vilka åtgärder minskar nuvarande gap 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på den interna spårbarheten i produktionen hos TEPA och på partinivå. 
Ekonomiska aspekter gällande investeringar kommer inte att vara i fokus under arbetet. 
Eftersom ca 85 % av företagets kunder är verksamma inom fordonsindustrin så kommer 
arbetet att fokusera på kraven från denna industri. Arbetet syftar till att på ett teoretiskt plan 
uppnå spårbarhet i företagets produktion.   

1.5 Disposition 
Rapportens fortsättning är följande. Det teoretiska ramverket ger information kring befintlig 
forskning och kunskap inom området. Därefter beskrivs de metoder som använts för att 
insamla och analysera data under arbetet. Dessa delar följs upp med nulägesbeskrivning hos 
företaget och analys för att besvara rapportens frågeställningar. Efter analysen presenteras 
teoretiska åtgärder som möjliggör spårbarhet och praktiska åtgärdsförslag. Efter 
åtgärdsförslagen kommer slutsatser och rekommendationer som framkommit under arbetet. 
Slutligen presenteras förslag på vidare arbete och forskning.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket ger en grund för arbetets upplägg och agerar referens till det gap 
som framkommer utifrån samlade data. Ramverket består av etablerade modeller, standarder 
samt senaste forskningen. Teoriernas koppling till frågeställningarna och arbetets syfte 
redovisas också.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Teorier för att besvara frågeställningen ”Hur ser spårbarhet av partier ut i nuläget hos TEPA” 
är följande: 

 Lagerstyrning 

 Information för spårbarhet 

 Insamlingspunkter för spårbarhet 

 Identifiering och informationsbärare 

 Nivåer på spårbarhet 

 Internspårbarhet 

 Partispårbarhet 

 Metoder för spårbarhet 

 Motivation för spårbarhet 

 Uppdelning för ett spårbarhetssystem 

Teorier för att besvara frågeställningen ”Vilka krav finns gällande spårbarhet” är följande: 

 ISO/TS 16 949 

Teorier för att besvara frågeställningen ”Vilka gap finns mellan nuläget och kraven” är följande: 

 ISO/TS 16 949 

2.2 Lagerstyrning 
Lagerrotation här syftar på att det finns någon form av strategi kring hur utplock från ett lager 
sker. Etablerade modeller som ”FIFO” och ”LIFO” är exempel på olika sätt att styra 
lagerrotationen. Genomsnittstiden ett kolli får stå på lagret är samma oavsett vilken av 
utplocksstrategierna som användes. Skillnaden uppstår i spridningen på tiden mellan det kolli 
som står på lagret längst respektive kortast. LIFO är den lagerstyrningsmetod med störst 
spridning av dem två. Det är viktigt att beakta detta faktum med hänsynstagande till inkurans 
och omarbetning. FIFO är användbart om det finns någon typ av bäst före datum på kollit. 
Om FIFO principen följs erhålls ett flöde av partier som håller ihop och underlättar 
spårbarhet. Djuplagring är en lagringsform som ska undvikas om FIFO ska efterlevas men är 
helt naturligt vid LIFO. [10, pp. 455,466] 

2.3 Information för spårbarhet 

För att få spårbarhet krävs det att information kring en detalj/parti och företagets aktiviteter 
insamlas. Viktigt här är att informationen som tillhör ett parti eller detalj är unik för att 
spårbarhet ska vara möjlig. Information för insamling och dokumentation kan ses ha nio 
utgångspunkter (se Tabell 1). [11, pp. 209-214] 
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Entity Type Summary/Description 

Order Information holds the 
costumer/anonymous order details 

Production Plan Information identifies details specifications 
of  production planning 

Purchase Captures needed information of raw 
material/out sourcing purchasing 

Lot Information identifies every Lot in the 
system with unique number 

Operation Stores needed information of production 
operations 

Relation Holds information of where-used and 
where-from for lots 

Quality  Information holds all the quality control 
status 

Quality Test Operation Information holds the result for all kind of 
test operations 

Quality Fault Resolve Holds needed information of failure test 
result and corrective activity 

Tabell 1: Data dictionary for identified entity types [11, p. 211]. 

2.4 Insamlingspunkter för spårbarhet 

När informationen för spårbarhet samlas är avgörande för att möjliggöra spårbarhet. 
Grundregeln när denna information specifikt ska samlas är ankomst och leverans. 
Grundregeln kan tillämpas utifrån situation. Vid leverans till och från företaget ska 
information samlas och vid leverans till och från en process/transformator ska information 
samlas. Efter en process eller transformator ska en ny identitet tilldelas. Vid returflöden ska 
information också samlas (se Figur 1). [12, p. 807]  
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Figur 1: Location of traceability data capture points  [12, p. 809]. 

2.5 Identifiering och informationsbärare 

Identifiering (märkning) är ofrånkomligt om spårbarhet ska uppnås. Det finns ett flertal 
möjliga lösningar för identifiering beroende på vilken nivå av spårbarhet, material och 
automation som önskas. Att detaljen eller partiet har en unik identitet är en förutsättning för 
spårbarhet. Olika sätt att identifiera en detalj eller parti kan vara artikelnummer, 
arbetsordernummer, nummer på tillverkningspost, streckkod och färgkod. Ritningar 
identifieras med nummer och revisionsbeteckning. [9, pp. 92-93]  

Konfigurerbar pin-type tooling är en metod för att märka gjutgodset direkt när detaljen gjuts 
[13, pp. 114,117].  
Författarna Nikola och Torben till artikeln skriver att den specifika metoden inte är lämplig 
att använda vid pressgjutning. Spårbarhet kan generellt uppnås genom att märka detaljen när 
den trycks ut ur verktyget vid pressgjutning. “The tool is not suitable for permanent die 
castings where the molten metal is in direct contact with the die. For this type of castings, 
traceability can often be solved by marking the castings as they are ejected from the die”. [13, 
p. 119] 
 
Skriftlig dokumentation fylls i för hand och läses manuellt av individer. Skriftlig 
dokumentation finns i två huvudtyper den första är ”de som används tillsammans med 
produkten” och den andra är ”de som sitter på produkten”. Exempel på märkningar av 
skriftligt dokument typ är etiketter, följekort och protokoll (Se Bilaga 1). [14, p. 54] 
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Streckkoder använder parallella streck av olika tjocklek och avstånd. Utskrifter av streckkoder 
kan göras på någon form av följesedel eller etikett. Streckkoder avläses maskinellt och är 
generellt standardiserade efter t.ex. EAN. Vid avläsning används en så kallad 
streckkodsläsare. Avläsningen och utskrift av streckkoder går att automatisera vid behov. Det 
finns också en sifferkombination som avläses manuellt vid behov (Se Bilaga 1). [14, pp. 54-55]   
 
RFID använder radiovågor för att överföra information. Det finns två typer av RFID passiva 
och aktiva. Den passiva har avsändaren som energikälla kontra den aktiva som har en egen 
energikälla i form av ett batteri. Tekniken möjliggör hantering av information som går att 
korrigera vid behov och avläsning utan att fysiskt röra produkten (Se Bilaga 1). [14, p. 55]    

2.6 Nivåer på spårbarhet 

Två nivåer kan urskiljas för spårbarhet parti nivå och objekt nivå. Det som styr nivån på 
spårbarheten är hur preciserad (märkt) och hur kritisk artikeln är. Den fysiska integriteten 
hos artikeln påverkar precisionen på spårbarhetsinformationen. [11, p. 209] 

2.7 Internspårbarhet 
För att erhålla internspårbarhet behövs det vidtas tre åtgärder. 

1. Dokumentera den unika identiteten på detaljen/partiet.  
2. Tilldela unika identiteter till nya detaljer/partier. 
3. Länka input med en eller flera outputs (t.ex. förädling av råmaterial till färdiga 

produkter). [12, p. 809] 

2.8 Partispårbarhet 
Det finns 4 delar att beakta vid utformning av spårbarhetssystem för partier. 

1. Antalet detaljer i partiet och om integriteten vidhålls. Dessa faktorer avgör 
precisionen hos spårbarhetssystemet.   

2. Två typer av data behövs: processdata (processinformation om maskiner, verktyg, 
etc.) och partidata (flöde och sammanslagningar av partier).  

3. Produktidentifikation (länk mellan detaljen och processdata). 
4. Faktisk användning av systemet (rapportering och hämtning av data). [15, p. 721] 

2.9 Metoder för spårbarhet 

Metoder som finns att tillgå för att uppnå spårbarhet delas upp i två distinkta klasser, off-line 
och on-line. Off-line kan vara ett kemiskt spårämne eller ett radioaktivt spårämne. On-line 
innefattar processdata, spårbar enhet och materialsignatur. Vid användning av kemiskt 
spårämne tillsätts en kemisk förening. Koncentrationen mäts sedan som en funktion av tiden 
för att kunna avgöra när partiet är tillverkat. Viktigt är att spårämnet går att urskilja vid 
analys och att den inte påverkar slutprodukten. Ytterligare ett sätt att avgöra när detaljen är 
gjord är med radioaktivt spårämne. Detta innebär att detaljer i flödet är radioaktiva och ålder 
fastställs med en Geiger-mätare. Båda dessa metoder används för att avgöra hur lång tid som 
har passerat sedan tillverkning. Processdata innebär att man övervakar processerna och 
mäter variationerna som uppkommer. Spårbarhet möjliggörs genom att jämföra avvikelsen 
över tid. Spårbar enhet innebär någon form av sats tillverkning precis som partiuppdelning 
syftar till. Vid kontinuerliga processer är det svårt att använda denna metod. Dock finns det 
möjlighet att använda metoden om någon form av markör i materialflödet utfördes i fasta 
intervall. Markörerna agerar sedan sats/partiavgränsare. Det är önskvärt att varje markör är 
unik för att uppnå spårbarhet. Materialsignatur är ett sätt att uppnå spårbarhet genom en 
unik signatur eller struktur. Signaturen behöver inte vara unik för enskilda produkter dock för 
grupper av produkter. Författaren till artikeln har spårbarhet för processtillverkning som 
utgångspunkt, dock kan metoderna vara tillämpliga för partispårbarhet (se Tabell 2). [15, pp. 
722-725]     
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Spårbarhetsmetoder  Fördelar Nackdelar 

Kemiskt spårämne Flexibelt, lätt att använda, låg 
kostnad 

Utspädning, behov av 
provtagning, baseras på 
historisk data 

Radioaktivt spårämne Flexibelt, inget behov av 
provtagning, interna flöden kan 
mätas 

Hälsorisker, kräver tillstånd, 
baseras på historisk data 

Process data Lättanvänd, låg kostnad, 
baserad på senaste data 

Svår att hitta, låg precision, 
initial provtagning behövs 

Spårbar enhet Hög precision, ingen 
provtagning behövs. 

Lägre flexibilitet, kan inte 
användas till vätskor, dyr 
implementering, kan endast 
användas på kortare avstånd 

Material signatur Flexibel, informativ, hög 
precision 

Stora mängder datahantering, 
tidskrävande, dyrt 

Tabell 2: Spårbarhetsmetoder och dess för och nackdelar. [15, pp. 722-725] 

2.10   Motivation för spårbarhet 

Olika faktorer påverkar företags motivation att arbeta med spårbarhet. Externa faktorer som 
påverkar är kunden, regelverk och partners. Interna faktorer är lönsamhet, omsättning och 
värdeaddering. [8, p. 874] 

2.11   Uppdelning för ett spårbarhetssystem 

Spårbarhet kan delas upp i tre typer, leverantörsspårbarhet, klientspårbarhet och 
processpårbarhet. Leverantörspårberhet hanterar spårbarheten bakåt i kedjan för 
identifiering av ingående material från leverantörer. Klientspårbarhet syftar till vetskapen om 
vart produkten befinner sig efter den har lämnat företaget. Processpårbarhet syftar till 
spårbarhet när produkten går igenom olika tillverkningsmoment. Spårbarhetssystem består 
generellt av fyra grundkomponenter organisation, process, information och teknologi. 
Organisationer som vill uppnå spårbarhet måste bestämma vilka produkter som ska ingå och 
vem som är ansvarig. Kritiskt är också att tillverkningsprocessen övervakas och styrs. Kärnan 
i ett spårbarhetssystem är förmågan att kunna bearbeta insamlad data som grund för beslut 
och åtgärder. Ur ett tekniskt perspektiv innehåller ett spårbarhetssystem datainsamling, 
bearbetning av data och infrastruktur för sändning och mottagning av data. [8, pp. 874-875]   

2.12   ISO/TS 16 949 
Styrning av redovisande dokument 
Redovisande dokument upprättade för att visa att ställda krav har uppfyllts och att 
kvalitetsledningssystemet fungerar på avsett sätt ska vara styrda. 
Organisationen ska upprätta en dokumenterad rutin för att fastställa de styrmedel som 
erfordras för att identifiera, förvara, skydda, återsöka, bestämma arkiveringstid för och gallra 
redovisande dokument. Redovisande dokument ska förbli läsbara, lätt identifierbara och 
återsökningsbara. [16, p. 6] 
 
ANM. 1 ”Gallring” innefattar förstöring. 
ANM. 2 ”Redovisande dokument” innefattar också redovisande dokument som specificerats 
av kund. [16, p. 6] 
 
Hantering av produktionsverktyg 
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Organisationen ska tillhandahålla resurser för aktiviteter som rör konstruktion, tillverkning 
och verifiering av verktyg och mätdon. 
Organisationen ska upprätta och införa ett system för hantering av produktionsverktyg 
innefattande 
– utrustning och personal för underhåll och reparationer, 
– förvaring och återfinnande, 
– inställning, 
– verktygsbytesprogram för förbrukningsverktyg, 
– dokumentation över modifieringar av verktygsutformning, inklusive underlagets 
revisionsnivå, 
– verktygsändringar och revidering av dokumentation, 
– verktygsidentifiering med uppgift om status, t.ex. för produktion, under reparation, ska 
skrotas. 
Organisationen ska införa ett system för att övervaka dessa aktiviteter om något arbete är 
utlagt. 
ANM. Detta krav är också tillämpligt när det gäller tillgängligheten av verktyg för 
fordonsreservdelar. [16, p. 24] 

Identifikation och spårbarhet 
Där så är tillämpligt ska organisationen på lämpligt sätt identifiera produkten under alla 
stadier i produktframtagningen. Organisationen ska identifiera produktens status med 
hänsyn till krav på övervakning och mätning under alla stadier i produktframtagningen. 
Där spårbarhet är ett krav ska organisationen styra den unika identifikationen hos produkten 
och bevara dokumentation över denna. ANM. Inom vissa branscher är konfigurationsstyrning 
en metod att upprätthålla identifikation och spårbarhet. [16, p. 25] 
 
ANM. Kontroll- och provningsstatus indikeras inte genom lokaliseringen av en produkt i 
tillverkningsflödet om den inte är uppenbar, t.ex. material i en automatiserad transferlinje. 
Alternativ är tillåtna om status är tydligt angiven, dokumenterad och uppnår det avsedda 
syftet. [16, p. 25] 

 
Förvaring och lager 
För att försämring ska kunna upptäckas ska tillståndet hos produkter i lager bedömas med 
lämpliga, planerade tidsintervall. Organisationen ska använda ett system för lagerstyrning för 
att optimera lageromsättningen och säkerställa lagerrotation, t.ex. ”först in – först ut” (FIFU). 
Föråldrade produkter ska styras på likartat sätt som avvikande produkter. [16, p. 26] 
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3 Metod  
För att kunna utföra detta arbete behövs den nuvarande situation kartläggas, vilken 
information använder sig företaget av och hur införskaffas den. För att få denna information 
utförs en processkartläggning på företaget. Nästa steg blir att undersöka kraven som finns 
från kunderna och ISO/TS 16949 standarden. När nuläget och kravbilden är kartlagda 
analyseras differensen dem emellan för att se var företaget i nuläget inte uppfyller kraven. 
Analysens resultat över kraven som inte uppfylls lägger grund för möjliga 
förbättringsalternativ. Förbättringar kan åstadkommas genom komplettering till det 
nuvarande arbetssättet eller ge förslag på ett nytt arbetssätt som uppfyller kundens och 
standardens krav.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning ”Hur ser spårbarhet av partier ut i nuläget hos 
TEPA” genomfördes intervjuer, processkartläggning, litteraturstudie och observationer. 

För att besvara studiens andra frågeställning ”Vilka krav finns gällande spårbarhet” 
genomfördes en analys av kundkravdokumentationen, artikelritningar och ISO/TS 16 949.  

För att besvara studiens tredje frågeställning ” Vilka gap finns mellan nuläget och kraven” 
genomfördes en kvalitativ och kvantitativ analys. 

För att besvara studiens fjärde frågeställning ”Vilka åtgärder minskar nuvarande gap” 
användes resultatet från analysen som utgångspunkt för att minska olika gap. Sökningar på 
olika hemsidor och telefonmöten användes för problemlösning.  

3.2 Litteraturstudie  
Användes för att bygga upp kunskapsbank men också som konsulterande, idégivande och som 
hjälp vid problemformulering. Under arbetet används både böcker, standarder och artiklar för 
att tillgodose arbetet med teoretisk bakgrund. Databaser som användes för att söka efter 
litteratur är Google Scholar, Primo och Divaportal. 

Böcker som används i arbetet hittades på Jönköpings högskolebibliotek alternativt i någon av 
ovan nämnda databaser. Det är viktigt att finna centrala begrepp inom området, så kallade 
ämnesord som sedan används som sökord. För detta arbete har dessa ord varit spårbarhet, 
traceability, parti, batch, lot och system. Beroende på val av sökord och kombinationer av 
dessa kommer att ge olika antal träffar. Artiklar ger de senaste rönen medan böcker generellt 
har utvecklade och etablerade teorier och modeller [17, pp. 42,45].  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Kundkrav analys 

Genom att läsa kunddokumentationen från olika kunder TEPA har framgår eventuella 
uttryckta krav på spårbarhet. Samtliga kunders dokumenterade krav som erhölls tillgång till 
gicks igenom. Kunddokumentationen finns på databasen hos TEPA och var uppdelad efter 
kundens namn och därefter i områdeskategorier. Områdeskategorier var t.ex. kvalitet, inköp 
och personal. Under områdeskategorin kvalitet fanns underkategorier t.ex. standarder och 
ritningar. Från dessa hämtades erforderlig data för att besvara frågeställningen, t.ex. 
dokumentationskrav, spårbarhetskrav, etc. Den enhetliga uppbyggnaden av 
kunddokumentationen underlättade sökningen. ISO/TS 16949 standarden analyserades efter 
relevanta områden och stycken som anknyter till spårbarhet. Analysen startade vid stycket för 
identifikation och spårbarhet i standarden. Standarden refererade från detta stycke till 
styrning av redovisande dokument vilket följdes eftersom detta var relevant för spårbarhet. 
Slutligen gjorde en genomläsning av standardens rubriker för att kontrollera om något kapitel 
eller stycke har koppling till spårbarhet. Härmed fås dem skriftliga krav som finns i 
standarden kring spårbarhet. Tillgång till standarden erhölls genom TEPA. 
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3.3.2 Intervjuer 
Det finns fyra målgrupper för intervjuer på Tepa. Första gruppen är kvalitets ansvariga som 
bland annat hanterar inkomna reklamationer. Kvalitetschefen är den som efterfrågat arbetet 
och kan ge inblick i problemet TEPA upplever. Produktionspersonalen är den andra gruppen 
och kan ge information om vilka rutiner som finns, vad rapporteras, när rapporteras det och 
vad dokumenteras. Tredje gruppen är lageransvariga som hanterar ingående och utgående 
gods som kan ge information om rutiner vid godshantering. Sista gruppen är 
produktionsledningen som kan ge svar kring standarder, planering, tillverkningsfrågor, etc. 
Antalet personer som jobbar inom kvalitet och lager på Tepa är begränsad (fyra respektive tre 
personer) jämfört med antalet som jobbar i produktionen (60 personer). En individ har 
dessutom huvudansvar för reklamationerna och en för mätning vilket möjliggör distinkta 
avgränsningar vid intervjuerna på kvalitetssidan. En lika distinkt och tydlig avgränsning går 
inte att göra för intervjuerna på produktionssidan. Här väljs dock en annan metod för 
avgränsningen av intervjuerna. För att inte behöva intervjua all produktionspersonal i 
tillverkningen intervjuas istället en person från varje avdelning i tillverkningen. Alltså en 
person intervjuas från gjuteriet en person från trumling intervjuas osv. Teamledare var 
förstavalet vid dessa intervjuer eftersom dessa individer har god kännedom om rutiner utifrån 
egen erfarenhet. Tre personer jobbar på lagret varav två har huvudansvar, en person för 
planering och en för det praktiska genomförandet. Därmed blir det dessa två som blir i fokus 
för intervjuerna på lagerområdet. Fyra personer arbetar i produktionsledningen, samtliga av 
dessa blev intervjuade under arbetet. För att motivera dem intervjuade att delta är det viktigt 
att klargöra vad syftet med intervjuerna är och varför deras bidrag är betydelsefullt [17, p. 74]. 
Samtliga förfrågningar om intervjuer som gjordes initierades med att förklara arbetets syfte 
och mål. Motivationen för intervjuerna påverkas även av den personliga relationen mellan 
intervjuaren och den som blir intervjuad [17, p. 75]. Intervjuerna som utfördes hade låg grad 
av standardisering och hög grad strukturering [17, p. 76]. Att låg grad av standardisering 
användes beror på att samma frågor inte var lämpliga vid alla tillfällen.  

3.3.3 Observationer 
Se och kartlägga utifrån observationer på plats tillvägagångssättet, pallflagg och 
följekortsystemet, Monitoranvändning och vilken information TEPA utnyttjar osv. Samtliga 
tillverkningssteg observerades i kedjan, från smältugnarna till leverans. 
Reklamationsförloppet observeras också. Detta vara det primära sättet för att kartlägga deras 
nuvarande situation och utgångsläge. Observationerna låg också som grund till frågor vid 
intervjuer. Metoden hjälper också för att förstå och se problemet själv enligt Lean principen 
”genchi genbutsu” [18, p. 56]. Hur observationen upplevs av individerna som deltar kan vara 
ett hinder. Individerna kan tycka att de inte har tid eller av någon personlig anledning inte vill 
delta i undersökningen [17, p. 92]. När utförande av en observation skulle ske underrättades 
de berörda om varför observationen gjordes och att det inte var dem personligen 
observationen fokuserade på. Ytterligare en nackdel med metoden är att den är tidskrävande 
och om det observerade förfarandet är representativt [17, p. 92]. Eftersom kunskapen om 
spårbarhet har fåtts från det teoretiska ramverket och problemet är preciserat är det givet 
vilka situationer och beteenden som skall ingå, därmed kommer en strukturerad observation 
att utföras [17, p. 93].  

3.3.4 Processkartläggning 
Processkartläggning används för att dokumentera och illustrera olika flöden i en process. 
Flödet kan t.ex. vara material, information och människor. Flödet passerar en serie av 
förbestämda resurser och uppgifter. Ett flödesschema upprättas över flödet [19, pp. 8-9].  

Första steget är att göra en processkarta som beskriver nuläget i organisationen. Några 
grundprinciper är i detta moment är: 

1. Gränser över var processen börjar och slutar 
2. Ange aktiviteter i processen 
3. Använd lämpliga symboler för att illustrera moment i processen 
4. Vilken information krävs för att kartan ska bli så komplett som möjligt 

Andra steget blir att identifiera hur processen borde vara utifrån mål, krav, etc. [20] 
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3.4 Analys av data 

3.4.1 Kvalitativ analys 
Metoder som finns att tillgå är probleminventering, gapanalys, flödesanalys, tidsanalys, etc. I 
arbetet kommer en jämförande analys att utföras som metod för att påvisa brister utifrån 
nuläge. Metoden ger en översikt hur kraven som finns gällande spårbarhet uppfylls. Med hjälp 
av jämförelse analysen fås en överblick av hur företaget uppfyller kraven från kund och 
ISO/TS 16949. Analysen synliggör vilka delar av spårbarhet som finns på plats respektive 
behöver utvecklas. Utifrån analysen kan sedan en handlingsplan för förbättringar och 
fortsatta arbetet utformas. [21, pp. 353,356] 

3.4.2 Kvantitativ analys 

Kvalitativ analys används för att fastställa mål, identifiera orsakerna till nuvarande mål inte 
uppfylls och granska information övergripande [21, pp. 351-353]. Efter att den kvalitativa 
analysen har gjorts sammanställs resultatet i en frekvenstabell. Utifrån denna tabell kan dem 
orsaken till att spårbarhet inte uppnås urskiljas och kvantifieras.       

3.5 Problemlösning 

3.5.1 Sökningar på hemsidor 
Under problemlösningsfasen besöktes hemsidor från olika företag verksamma inom 
märkning och affärssystem. Hemsidor användes som inspiration och hjälp vid framtagning av 
praktiska lösningar till TEPA. Detta gav förståelse för dem befintliga lösningar som finns på 
marknaden.  

3.5.2 Telefonmöten 

För att få en djupare inblick i rimliga och tillämpliga lösningar utförs telefonmöten under 
problemlösningsfasen. Hemsidorna ger information om olika tekniska lösningar och 
teoretiska beskrivningar. Dock kan inte en hemsida ge information om lösningen är tillämplig 
i denna specifika situation. Därmed hölls telefonmöten med Monitors fältsupport och 
Grafoketts sales & marketing management.    
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4 Nulägesbeskrivning 
Nuläget beskrivs utifrån problembeskrivningen, frågeställningarna, det teoretiska ramverket 
och metoderna.  

4.1 Hur ser spårbarhet av partier ut hos TEPA i nuläget 

4.1.1 Observation 

4.1.1.1 Flöde av artikel 

Första steget i tillverkningskedjan är smältugnarna där metalltackor smälts till 
gjutmaskinerna. I detta steg används FIFO som lager rotation. Inlevererade partier spärras 
tills föregående parti är slut. Vid inleverans medföljer en materialanalys från leverantören, 
denna kan vara fysisk eller elektronisk. Inlevererade partier rapporteras i Monitor. Totalt 
finns det tre smältugnar som förser gjutmaskinerna med metall. Respektive smältugn förser 
efter behov gjutmaskiner med en viss sorts metall. Metallen från en smältugn transporteras ut 
till en eller flera av dem totalt 12 gjutmaskinerna med hjälp av truck. 
Körplanen/tillverkningslistan visar vilken av gjutmaskinerna som ska ha en viss metall. Varje 
parti med metall från leverantören är uppmärkt med partinummer. Ingen dokumentation 
över vilken metall som smälts förs. Respektive metall är uppmärkt med en färg och id 
kodningssystem som visar vilken metall en ugn, skrotbinge, påfyllningskärl eller ett parti 
tackor har (se Bild 1). 

 

Bild 1: Inleverans och utplock av metalltackor 

Operatören för en gjutmaskin stämplar via Monitor in på körplanen väljer det arbete som är 
först alternativt är uppsatt i maskinen. All instämpling sker på ordernummer och med det 
anställningsnummer som operatören har. Operatören skriver ut följekortet för ordern som 
sätts fast på pallen där gjutdetaljerna ska placeras. Vid uppstart och vid skiftbyte ska 
förstabitskontroll ske. Detaljen vägs och kontrollmäts, data från kontrollen noteras i 
produktionsuppföljningen. Detaljerna röntgas också för att säkerställa att inte porer och 
inneslutningar överstiger referenser i form av godkända detaljer. När pallen är full eller 
operatören slutar sitt skift fyller operatören i följekortet med data som efterfrågas. Data som 
efterfrågas på följekortet är anställningsnummer, initialer, datum och antal detaljer. Vidare så 
rapporterar operatören via sitt anställningsnummer och ordernummer till Monitor antal 
tillverkade, antal kassationer och kass kod. En pallflagga skrivs ut med tillhörande 
information som sätts på pallen och pallen transporteras till ett mellanlager för trumling. 
Artikelnumret från denna operation börjar på G, artikelnumret visar status på detaljen.  

Operatören för trumlingen stämplar in på körplanen i Monitor och väljer den order som står 
först på listan. Pallar med detaljer väljs efter vilken som står ytterst. Pallen körs in i 
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trumlingsrummet och trumlingen påbörjas. När samtliga detaljer är trumlade stämplar 
operatören i Monitor att operationen är utförd. Operatören skriver ut en ny pallflagga som 
sätts fast över den tidigare pallflaggan. På den nya pallflaggan står ett nytt artikelnummer 
med bokstaven H först. Tidigare följekort sätts också fast på pallen innan den går vidare till 
mellanlager.   

På CNC avdelningen stämplar operatören in på arbetet som är först på körplanen. Pallen med 
detaljer körs in i en automatcell och börjar bearbetas. När en ny pall med detaljer kommer till 
cellen blandas dem kvarvarande detaljerna från föregående pall med dem nya. Ingen 
dokumentation förs över ingående partier. Efter bearbetningen placeras detaljerna i en ny pall 
och transporteras på en rullbana från cellen. När pallen lämnar cellen på rullbanan skriver 
operatören ut en ny pallflagga som visar att bearbetningen är gjord, artikelnumret har nu 
ingen bokstav. Detaljerna i partiet kontrolleras av operatören och läggs strukturerat i 
plastlådor som staplas på en pall. Hela det ursprungliga partiet får inte plats på en pall som 
ska skickas till kund. Därmed blir det mer än en pall med färdigbearbetade detaljer ifrån den 
tidigare pallen. När en pall är full skrivs en ny pallflagga och följekort ut när operatören 
rapporterar till Monitor att avsyning och packning är gjord. Följekortet fylls i med data som 
efterfrågas. Pallflaggan och följekortet sätts på pallen, dem tidigare pallflaggorna och 
följekortet slängs. Pallen transporteras till färdigvarulager. 

Sista steget är att leveransansvarig tittar på vad som finns i färdigvarulagret och skickar mot 
kundorder det som finns tillgängligt. Leveransansvarige skriver ut följesedlar till pallarna som 
ska skickas. Det är i detta skede som avrapporteringen mot färdigvarulagret sker. När orden 
ska skickas till kund tas följekortet bort och förvaras i en låda hos TEPA och pallflaggan 
slängs. Dessa dokument ersätts med följesedel, adresslapp och fraktsedel. Två fraktsedlar 
tillhör pallen, en får chauffören och en får TEPA när godset hämtas, som bevis att pallen har 
skickats. Ett batchnummer fält finns på följesedeln detta är dock inte ifyllt, därmed får inte 
pallen någon unik identitet. Informationen som finns att tillgå för spårbarhet är 
artikelnummer, leveransdatum, antal och följesedelnummer. Följesedelnumret är unikt för 
den sändningen, dock kan flera pallar ingå i en sändning. Följesedelnumret noteras inte på 
följekortet när detta arkiveras.    

4.1.1.2 Pallflagg och följekortsystem samt informationssamling 

Tepa använder Pallflaggor och följekort för att ge identitet åt och information kring ett parti 
under tillverkningen. Utöver den information som operatören fyller i finns följande 
information på följekortet, ordernummer, artikelnummer, start och färdigdatum, verktyg, 
lagerplats samt antal detaljer på ordern. På pallflaggan finns information om kollinummer, 
produktionsgrupp, tillverkningsordernummer, rapportdatum, vem som rapporterat, 
artikelnummer samt antalet detaljer per kolli. Vid tillverkning i automatceller slängs tidigare 
följekort och pallflagga och ersätts med nya. När partiet ska skickas till kund ersätts pallflagga 
och följekort med nya dokument (följesedel, adresslapp och fraktsedel). Dessa nya dokument 
går inte att koppla till de tidigare dokumenten. I båda dessa fall försvinner information om 
partiet som går vidare i tillverkningen eller skickas till kund. I Monitor rapporteras antalet 
godkända och kasserade detaljer samt kassationskod. Denna rapportering görs på 
ordernummer och anställningsnummer. Informationen som blir inrapporterad i Monitor ger 
inte utan stödjande dokument information som preciserar när partiet är gjort och vilka som 
arbetat med partiet. Monitor kan återge var, hur, vem och när en tillverkningsorder har 
tillverkats. Dem enskilda partierna (pallarna) kan inte urskiljas. Iden med följekorten och 
pallflaggorna är att ge spårbarhet för partier på pallnivå och att personalen vid fel ska kunna 
spåra bakåt i kedjan med hjälp av följekortet. När ett parti ska skickas till kund tas följekort 
och pallflagga bort och följekortet förvaras hos Tepa, dock inte strukturerat. Följekorten läggs 
i en låda där det finns plats och inte i systematisk följd. Följekortet används inte för 
spårbarhet vid reklamationer när dem blivit arkiverade. Vid reklamationer kan kunden ange 
vilken detalj det rör sig om, följesedelnummer och när partiet har levererats, detta står på 
följesedeln. Kunden har ingen ytterligare information att återge till TEPA gällande sitt parti 
för spårbarhet. När TEPA får en reklamation är några av dem första stegen för att spåra 
partiet att tillverknings och försäljningsloggen undersöks för att få information om när var 
och vilka som tillverkat ett parti. TEPA kan inte precisera vilket parti som reklamationen 
omfattar, det kan finns ett, två, tre, fyra eller fem partier att välja av och ingen kan helt 
uteslutas. Flera operatörer kan ha arbetat med detaljerna i ett parti vid varje steg i 
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tillverkningskedjan. TEPA har påbörjat arbetet att åtgärda detta genom att ha datum, antal, 
signatur som operatörerna ska fylla i på tillhörande följekort. Men detta bygger på att 
företaget faktiskt kan och använder sig av följekorten (se Bild 2). 

 

Bild 2: Pallflagg och följekortsystem samt informationsinsamling 

4.1.1.3 Lagerrotationssystem 

Genom företagets produktion är det uttalat krav från ledningen att FIFO ska efterlevas. Men 
det efterlevs inte alltid vid respektive lagringssteg. När ett parti skickas till kund är det inte 
säkert att ”rätt” parti går till kund. Om det finns ett flertal partier med samma artikel i så 
skickas den som står ytterst, vilket inte automatiskt är ”rätt” parti. Teoretiskt medför detta att 
om ett parti står längst in i lagret vilket sannolikt också är äldst inte skickas innan alla andra 
partier med den artikeln har skickats. Liknande lagerhantering observerades i produktionen, 
samtliga operatörer efterlever inte FIFO. Företaget använder sig primärt av djupstapling för 
att lagra pallar. Sekundärt lagras pallar på ställage.     

4.1.1.4 Gjuteriverktygscykel 

Gjutverktygen är kopplade till gjutoperationen och artikeln, verktyget står också på 
följesedeln. Cykeln som verktyget gör är följande. När en order är färdig och en ny artikel ska 
gjutas i maskinen plockas det tidigare gjutverktyget ner och det nya sätts upp. Operatören 
fyller i servicekortet till verktyget över problem som ska åtgärdas och skickar med sista 
gjutskottet. Servicekortet innehåller även historik över tidigare åtgärder och kommentarer. 
Verktyget transporteras till serviceverkstaden med tillhörande servicekort och sistaskott. När 
verktyget kommer till serviceverkstaden rapporterar serviceteknikern verktyget spärrat i 
Monitor. När verktyget ska servas läser teknikern servicekortet och kontrollerar sistaskottet. 
Detta för att få feedback från operatören rörande problem med verktyget och kontrollera 
detaljen efter fel och brister som ska åtgärdas. Teknikern servar verktyget och åtgärdar dem 
fel som operatören rapporterat eller som teknikern själv upptäckt. Teknikern fyller i dessa 
uppgifter i servicekortet och ställer verktyget på sin lagringsplats. Lagringssystemet för 
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verktygen fungerar som ett rutnät av siffror och bokstäver, t.ex. 2G eller 7A. Lagersystemet 
ger en unik lagerplats till varje verktyg och till servicekortet. Dock förvaras servicekortet i en 
hylla, servicekortet är märkt med samma kombination som verktyget. Har verktyget 
lagerplats 2G är även servicekortet märkt med 2G, servicekortet och verktyget är även märkta 
med ett gemensamt verktygsnummer. Sistaskottet förvaras med verktyget och agerar som 
referens på hur verktyget fungerade när det plockades ner. Om verktyget har en datumklocka 
kontrollerar teknikern när verktyget planeras användas i produktion nästa gång och stämplar 
datumklockan. När servicekortet, verktyget och sistaskottet lagerförts häver teknikern spärren 
och verktyget kan användas i produktion igen. Hanteringen av skäggverktyget (stansverktyg) 
är identiskt (se Bild 3).  

    

 

Bild 3: Gjutverktyg information och rapportering 

4.1.1.5 Metall och gjutkontroll 

TEPA tar regelbundet prover på den smälta metallen för att kontrollera att det är rätt 
procentsats av olika ämnen i. Som exempel får inte järn (Fe) och bly (Pb) halterna överskrida 
fasta gränser. Företaget tar fyra prover om dygnet och testet utförs med en spektrometer. 
Informationen lagras hos TEPA i en databas efter datum, tid och legering.  

Operatörerna ska vid uppstart av varje skift kontrollmäta och väga gjutdetaljer. Detta 
dokumenteras i produktionsuppföljningen som operatören fyller i. Data som fylls i på 
produktionsuppföljningen är vikt, datum, kontrollmått ok eller ej ok, artikelnummer och 
anställningsnummer. Detaljen eller detaljerna läggs sedan i en förstabitskontroll tillhörande 
det skiftet. Operatörerna ska även röntga detaljer vid uppstart för att kontrollera att 
gjutdefekter som porer inte överskrider toleransgränser. Bilder från röntgen lagras i 
databasen efter artikelnummer, datum och tid. 
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4.1.1.6 Arbetssätt och spårbarhet vid reklamation 

1. Reklamation inkommer med mail från kund, information att tillgå för spårbarhet är 

artikelnummer. 

2. Spärrar allt internt gods för kontroll. 

3. Informerar berörda. 

4. Registrerar reklamation i databasen. 

5. Begär hem felande detaljer. 

6. Kontrollerar mot ritning från databasen. 

7. Kontrollerar tillverkningsberedning i Monitor, ger information om gjutverktyg, 

gjutmaskin och skäggnings verktyg.  

8. Kontrollerar tillverkningsorderlogg i Monitor, ger information om partier som 

historiskt har tillverkats. Var i detta fall fem möjliga partier och avgränsa vilket parti 

reklamationen kommer ifrån kunde inte göras.  

9. Faktureringslogg ger information om hur många partier som har skickats. Kan inte 

avgöra vilken som reklamationen kommer ifrån eftersom det är tre leveranser gjorda 

och ingen av leveranserna kan uteslutas. 

10. Kontrollerar mail från kund efter information gällande order. Finns dock ingen 

ytterligare som hjälper till med spårbarheten. 

11. Samtal till kund får dock inget svar. 

12. Kontrollerar gjutverktyg, tillhörande service kort och sista skott som gjutits. Inget fel 

framgår. 

13. Kontrollerar service kort för skäggverktyg och skäggverktyget samt tillhörande sista 

skott som skäggats.   

14. Tar kontakt med gjuteritekniker, teknikern ser vad det är som blivit fel vid 

tillverkningen utifrån reklamationsbilderna. Ger också information om varför det har 

uppkommit. 

15. Kund ringer upp och blir informerad om vad som har hänt med detaljen. Dock kunde 

inte kunden ge info om när leveransen kom till dem. 

16. Ifyllnad av 8D rapporten påbörjas. 

Generellt skickar kunden en bild på följesedeln där leveransdatum står, i detta specifika 
fall gjordes aldrig det.    

4.1.2 Intervjuer 

4.1.2.1 Teamledare gjuteriet 

Fråga 1: Hur märks en pall?  

Svar: Följekort skrivs ut direkt och sätts på pall, när den är klar fylls följekortet i och en 
pallflagga sätts på pallen 

Fråga 2: Följer tidigare dokumentation med?  

Svar: Det finns ingen tidigare dokumentation. 

Fråga 3: Vilken information rapporteras till Monitor?  

Svar: Antal tillverkade, antal kasserade och kassationskod.  

Fråga 3: Utförs några kvalitetstester?  

Svar: Vid uppstart ska en produktionsuppföljning göras, vilket är en fysisk dokumentation. 
Detaljen mäts och vägs, ytterligare information som fylls i är artikelnummer, datum, maskin 
och signatur. Utöver detta ska detaljer röntgas och varje skift ska utföra en förstabitskontroll. 

Fråga 4: Vart och hur sparas resultatet?  
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Svar: Produktionsuppföljningen förvaras i mätrummet, det finns pärmar för respektive artikel 
och detaljen som mättes sparas vid maskinen i ett dygn. Röntgenbilderna lagras i en databas. 

4.1.2.2 Teamledare gradning och trumling 

Fråga 1: Hur märks en pall?  

Svar: En ny pallflagga och följekort. 

Fråga 2: Följer tidigare dokumentation med?  

Svar: Ja, tidigare följekort och pallflagga.  

Fråga 3: Vilken information rapporteras till Monitor?  

Svar: Antal tillverkade, antal kasserade och kassationskod. 

4.1.2.3 Produktionsledare CNC (tidigare teamledare) 

Fråga 1: Hur märks en pall?  

Svar: Ny pallflagga och följekort. 

Fråga 2: Följer tidigare dokumentation med?  

Svar: Nej, tidigare dokumentation slängs. 

Fråga 3: Vilken information rapporteras till Monitor?  

Svar: Antal tillverkade, antal kasserade och kassations kod.  

Fråga 4: Utförs några kvalitetstester? 

Svar: Ja, visuella, SPS och kontroller med tolkar utförs. 

4.1.2.4 In och utlastning 

Fråga 1: Hur märks en pall som ska skickas till kund?  

Svar: Pallen märks med följesedel, adresslapp och fraktsedel.  

Fråga 2: Vad händer med dokumenten från tidigare moment?  

Svar: Följekort tas alltid bort och förvaras på Tepa medan pallflagga följer med till vissa 
kunder, dem övriga slängs.  

Fråga 3: Är dokumentationen komplett? 

Svar: Följekort sitter inte alltid på när pallen når utlastningen.  

Fråga 4: Används några hjälpmedel som streckkoder och scannrar vid in och utleverans?   

Svar: Ingen scanner används vid in eller utleverans. Dem streckkoder som finns på pallen är 
där för kunden och lastbilschauffören och är inget TEPA kan använda. 

Fråga 5: Om det finns flera pallar med samma artikel och en pall av denna artikel ska gå till 
kund, vilken skickas då.  

Svar: Den som står ytters.  
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4.1.2.5 Servicetekniker 

Fråga 1: Vad är första steget när ett verktyg kommer in för service?  

Svar: Först spärras verktyget, för att undvika att någon tar det i bruk.  

Fråga 2: Vilket är nästa steg?  

Svar: Kontrollerar servicekortet. Varje verktyg har ett service kort där operatörerna fyller i vad 
som måste ses över på verktyget. Teknikern utgår från detta när arbetet med verktyget ska 
börja. 

Fråga 3: När servicekortet har gåtts igenom vad händer sedan?  

Svar: Service och reparationer utförs efter behov och allt som utförs på verktyget 
dokumenteras i servicekortet. Rengörs verktyget skrivs det ner, reparerar man verktyget 
skrivs det ner.  

Fråga 4: När servicen är utförd vad händer sedan?  

Svar: När teknikern är klar med verktyget lagras det på platsen avsett för det verktyget. 
Spärren på verktyget upphävs och är nu okej att producera med igen. 

Fråga 5: Vissa artiklar har märkningar bland annat datumklockor, är dessa fasta eller lösa 
kärnor som märker detaljen vid utstötning?  

Svar: Det är två olika sorters datumklockor, en modell är en permanent del i gjutverktyget och 
den andra är utbytbar. Ingen av dessa märker detaljer vid utstötning, detaljen märks direkt 
när metallen stelnar med det önskade mönstret.  

Fråga 6: Varför har inte alla detaljer märkning?  

Svar: Anledningen till att inte alla detaljer märks är att det är kostsamt. Det blir dyrare att 
tillverka ett verktyg med en kärna för märkning och att underhålla verktyget eftersom kärnan 
måste bytas om det är en datumklocka.   

4.1.2.6 Mättekniker 

Fråga 1: Vilka typer av tester utförs och hur ofta för att säkerställa kvalité?  

Svar: Tepa har både röntgen och spektrometer där man regelbundet tar tester från gjuteriet. 
Röntgen finns för att se inneslutningar och porer medan spektrometern kontrollerar nivåerna 
av olika metaller och föroreningar i materialet. Detta görs löpande fyra ggr per dygn. SPS 
används på CNC avdelningen. 

Fråga 2: Vart och hur lagras resultaten från testerna?  

Svar: Resultatet sparas i 5år i TEPAS databas efter artikel, datum, och tid. SPS data sparas i 
ett separat system på samma sätt. 

Fråga 3: Vart framgår kraven kunden har gällande spårbarhet?  

Svar: Ritningen är första stället att kontrollera. Finns det krav står oftast detta på ritningen 
eller en hänvisning till en standard där informationen finns. Alternativt finns informationen i 
upphandlingarna/kontraktet mellan företagen. 

Fråga 4: Om företaget väljer att tillverka en artikel i en ny maskin eller med ett nytt verktyg 
dokumenteras dessa ändringar?  

Svar: Vid ett sådant läge så ska en ny PPAP upprättas och godkännas av kunden. All sådan 
dokumentation finns hos TEPA i databasen. 
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4.1.2.7 Produktionsberedare 

Fråga 1: Varför ändras artikelnumret?  

Svar: Artikelnumret ändras för att visa status på partiet. Efter varje steg i tillverkningen har 
detaljerna i partiet modifierats och är inte samma detaljer som i föregående steg. Därmed 
skiftar detta från operation till operation. Oftast bara en bokstavs skillnad från det tidigare 
artikelnumret, exempelvis kan operationerna gjutning => trumling => bearbetning ge 
artikelnummer G75862 => H75862 => 75862.  

Fråga 2: Ändras antalet detaljer i partiet allteftersom det passerar olika tillverkningssteg?  

Svar: Ja, det är oftast mängden detaljer på tillverkningsorder i dem olika stegen som ändras. 
Efter att ett ställ har gjorts i en gjutmaskin gjuts en eller flera tillverknings order löpande, 
vardera bestående av en eller fler partier (pallar). Detta eftersom det inte anses att det är 
lönsamt att gjuta efter behovet av detaljer dag för dag och ställa om i gjutmaskinerna. Under 
den fortsatta tillverkningens steg delas dessa tillverknings order upp i mindre satser efter 
gjuteriet. Exempel om det gjuts 12000 detaljer delas det upp i 3000 detaljer till trumlingen 
och 500 detaljer vid stansningen. Generellt gäller att ju längre fram i tillverkningskedjan (ju 
mer värde som har tillförts) desto mindre partier. Vid varje sådant steg får pallen ett nytt 
följekort och pallflagga. 

Fråga 3: Hur kommer det sig att TEPA inte använder 10 - 20 - 30 order vid tillverkning?  

Svar: På grund av att detta system möjliggör att orden kan släckas efter varje steg i 
produktionen. Eftersom orden släcka underlättar detta för planeringen vid ordersläpp och 
PIA värdet hållas på ett minimum. När det blir ett nytt ordernummer börjar operations 
nummer också om från 10. Det är av denna anledning ordernummer ändras efter varje 
tillverkningssteg.  

Fråga 4: Tillverkar TEPA mot lager?  

Svar: Ja, detaljerna lagerhålls tills ett behov av dem uppstår och plockas därefter från lagret. 

Fråga 5: Kan Monitor ge information om orderuppgifter (orderdetaljer), produktionsplan 
(tillverkningsplan och detaljspecifikationer), inköp av material och outsourcing, försäljning, 
nödvändiga operationer, kvalitetskontrollstatus, operationsdata och unik identitet?  

Svar: I Monitor finns kundorderlogg och tillverkningsorderlogg vilket ger information om 
orderdetaljer. Produktionsplan och artikelfråga finns i Monitor behövs mer detaljspecifik info 
hämtas denna i databasen t.ex. ritningar. Artikelfrågan visar alla nödvändiga operationer för 
en detalj. Inköp och faktureringslogg finns i Monitor och outsourcing registreras också i 
Monitor. I Monitor rapporteras kassationer från kontrollstationer. Operationsdata kan 
återges i form av verktyg, produktionsgrupp, operatör, etc. Artikelnummer ger detaljer unik 
identitet och tillverkningsordernummer ger ordern unik identitet. Båda dessa finns i Monitor. 

Fråga 6: Kan Monitor visa vem, var, när och hur en pall med detaljer blivit tillverkad? 

Svar: Nej, allt rapporteras på en tillverkningsorder i Monitor. Det Monitor kan visa vem, var, 
när och hur en tillverkningsorder har blivit tillverkad. 

Fråga 7: Kan företaget se i Monitor vilken tidigare tillverkningsorder som har använts till en 
specifik senare tillverkningsorder?  

Svar: Nej.      

4.1.2.8 Kvalitetschef 

Fråga 1: Varför vill TEPA arbeta med spårbarhet?  

Svar: Företaget måste jobba med spårbarhet, ISO/TS 16949 standarden och kunderna kräver 
det. 
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Fråga 2: Har TEPA någon lagerstyrningsmetod?  

Svar: FIFO ska följas i hela fabriken. 

Fråga 3: Finns det instruktioner till dem kvalitetskontroller som utförs?  

Svar: Ja det finns mät och kontrollinstruktioner. 

Fråga 4: Om ändringar i arbetsinnehåll utförs dokumenteras detta? 

Svar: Ja, om ändringar görs dokumenteras detta. Arbetsinstruktioner uppdateras om nya eller 
extra arbetsuppgifter tillkommer.  

Fråga 5: Om en ny tolk eller mätdon införs för en detalj införs dokumenteras detta? 

Svar: Ja, tolken registreras i Monitor och arbetsinstruktioner uppdateras.  

Fråga 6: Finns det något flödesschema på olika artiklar?  

Svar: Ja varje artikel har ett eget flödesschema. Monitor kan också återge varje artikels flöde. 

4.2 Vilka krav finns gällande spårbarhet 
Tepa har fem gällande krav som anknyter till spårbarhet från kunder. Här kallas de kundkrav 
1, 2, 3, 4 och 5. Kundkrav 2 och 3 samt 2 och 5 gäller inte samtidigt. Utöver dessa 
avgränsningar kan kombinationer av kraven förekomma. Det finns också ett sjätte alternativ, 
kunden har inte uttryckt några krav om spårbarhet, dessa beaktas dock inte. Vad som gäller 
bestäms av ritningar, standarder och kontraktet mellan företagen. 

4.2.1 Kundkrav 1  

Kunden kräver att företaget är ISO/TS 16949 certifierade av en tredje part. Certifieringar ska 
gälla samtliga av leverantörernas tillverkningsanläggningar som levererar direkt eller indirekt 
till kunden.  

4.2.2 Kundkrav 2  
Företag ZYX kräver att leverantörer ska ha följande. 
Spårbarhetssystem 
System för registrering av material- och tillverkningspartier samt tillverknings- och 
kontrollåtgärder så att det i efterhand är möjligt att med hjälp av dokumentation 
(tillverkningsjournaler, kontrollresultat etc.) avgränsa artiklar och/eller partier tillverkade 
under bestämda betingelser. 
 
Dokumentationsformer 
Med de angivelser som förklaras i denna standard kan krav anges på fullständig 
dokumentation eller endast på resultatdokumentation. 
Krav på fullständig dokumentation omfattar: 
−systemdokumentation 
−resultatdokumentation 
 
Dokumentationsformen skall beredas enligt respektive produktbolags rutiner 
och skall ingå i avtal. Här nedan ges generella regler för de olika dokumentationsformerna 
som gäller om inget annat överenskommits i avtal. 
 
Systemdokumentation 
Med systemdokumentation avses en sammanställning och beskrivning av aktiviteter inom 
tillverkningsenheter som berörs av den egenskap/de egenskaper som åsatts 
dokumentationskrav. Systemdokumentationen skall arkiveras minst tio år från det att 
tillverkningen upphört. 
Exempel: 
−organisation 
−tillverkningsplan med identifikation av kritiska värden eller operationer 
−system för spårbarhet 
−provtagningssystem 
−system för materialstyrning 
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−arkiveringssystem för dokument 

Resultatdokumentation 
Med resultatdokumentation avses dokument som redogör för resultatet (utfallet) vid 
tillverkning, provning och kontroll. 
Exempel: 
−förändringar i tillverkningsprocessen såsom verktygsbyten etc. 
−provnings- och kontrollresultat 
−artikel- och/eller partiavgränsning 
−felrapporter och utredningar 
Resultatdokumentationen skall arkiveras minst fem år från tillverkningstidpunkten. 
 
Om kundkravet gäller framgår på ritning alternativt i kontraktet. 

4.2.3 Kundkrav 3 
Spårbarhet och återsökning 
Företag XYZ måste kunna spåra och återsöka produkter/komponenter/artiklar med för 
XYZ tillräcklig precision. Förutsättningen för en bättre avgränsad kampanj än baskraven är 
bättre dokumentation under tillverkningsprocessen vilket fås genom extra, uttryckliga 
dokumentationskrav. Vi måste även uppfylla lag- och myndighets krav.  
 
Spårbarhet - möjligheten att finna var produkten/komponenten/artikeln är, ex i förråd, i 
produktion eller i färdig produkt. 
 
Återsökning - möjligheten att identifiera var produkten/komponenten/artikeln kommer 
ifrån, ex från vilken leverantör, underleverantör eller råvarubatch, tillverkningsparti etc. 

Standarden gäller både för företaget självt och dess leverantörer om artikeln är märkt med 

<C> på ritningen. 

4.2.4 Kundkrav 4  
Kräver att detaljer märks av företaget. Ritningen och tillhörande standarder från kunden ger 
information om vart märkningen ska placeras, typ av märkning och vilken märkmetod som 
skall användas. Exempel på olika märkningar är artikelnummer, datummärkning, 
leverantörsnummer och chargebeteckning. Artikelnummer består av ett fem-, sex- eller 
sjusiffrigt löpnummer. Artikelnummer är nödvändigt för identifiering av artiklar i produktion 
samt i service- och reservdelssammanhang. Datummärkning är en uppgift om 
tillverkningsdatum. Märkningen kan bestå av en bokstavs-/sifferbeteckning som ger datum i 
kodad form. Datummärkning kan också utföras med datumklocka eller datumfält. 
Leverantörsnummer består av en sifferkod som identifierar leverantör. Leverantörsnummer 
administreras av funktion Inköp som delger leverantör. Det 7-siffriga leverantörsnumret från 
Matris-systemet används för märkning. Chargebeteckning tillämpas för gjutna och smidda 
ämnen och lämnar uppgift om vilken smälta ämnen har framställts ur. Krav på 
chargemärkning anges t ex i samband med att artiklar ska härdas. Metoden för märkning 
framgår också i standarden t.ex. stansning, laser, etsning, etikett, etc.   

4.2.5 Kundkrav 5  
Arkiveringstiden av dokument om inte kundkrav 2 gäller är 5 år. Detta med utgångspunkt 
från arkiveringsögonblicket.     
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5 Analys 
Utifrån nulägesbeskrivningen och en kvalitativ analys av insamlad data kan spårbarheten av 
partier generellt beskrivas.  

5.1 Hur ser spårbarhet av partier ut hos TEPA i nuläget 

5.1.1 Information för spårbarhet 

 

Tabell 3: Information för spårbarhet och nuvarande uppfyllnad 

 

Information för spårbarhet Nuläge

Uppfyllt 

ja/nej

Information kring 

orderuppgifter

Monitor har en kundorderlogg med specifikationer för en enskild order. I Monitor 

finns också tillverkningsorderlog samt tidsperioderna dessa har tillverkats under. 

Ja

Information kring 

produktionsplan

Produktionsplaneringen finns i Monitor. Ritning och standard är underlag för 

detaljspecifikationer. Ja

Information om inköp Inköp och outsourcing registreras i Monitor. Ja

Information över unikt id 

för varje detalj/parti

Unikt id innehar ett parti endast då följekortet finns på pallen. Finns inte 

följekortet på pallen kan inte partiet och dess tillverkningsbetingelser med 100 % 

säkerhet fastställas. Partier som skickas till kund är  inte unikt märkta. Nej

Information över nödvändig 

operationer och relationer 

dem emellan, vart från-ska 

till

Pallflaggan ger information om föregående operation och nästkommande 

operation för partiet. Informationen finns också i Monitor.

Ja

Information över all 

kvalitétskontrollstatus

Om en detalj inte blir godkänd vid kontroll skrotas eller omarbetas detaljen. I 

Monitor rapporteras antal kassa och typ av fel (kasskod). Vid reklamationer 

registreras dessa i databasen. Ja

Information från alla 

kvalitetstester

Kvalitetstester som avsyning, röntgen, mätning, etc. lagras i Monitor,  fysiskt 

dokument eller i databasen beroende på testets natur. Kontroller som ska utföras 

framgår i Monitor och/eller arbetsinstruktionerna. Ja

Information kring feltester 

och korrigerande åtgärder

Vid ändringar i produktionsuppläget t.ex. införande av nytt verktyg utfärdas en ny 

PPAP. Ändringar och justeringar av verktyg dokumenteras i servicekort. Vid nya 

kontrollinstruktioner eller tolkar uppdateras arbetsinstruktionerna.  Ja
Information kring 

operationsdata från 

produktionen

Information finns över produktionsgrupp/maskin, verktyg, program och 

arbetsinstruktioner. All information är kopplat till artikelnumret.
Ja
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Tabell 3 ger en översikt över vilken information som krävs för spårbarhet utifrån det 
teoretiska ramverket och vilken information som TEPA använder i nuläget. Ur tabellen 
framgår att det är punkten ”information över unikt id för varje parti” som inte är uppfyllt. 
Tillverkningsordernummer, följekort och pallflagga gör partiet unikt och spårbart när 
dokumentationen är komplett. När ett parti skickas till kund tilldelas inget unikt id som går 
att koppla till dokumentationen som förvaras hos TEPA (se Tabell 3). 

5.1.2 Intern spårbarhet 

 

Tabell 4: Intern spårbarhet och nuvarande uppfyllnad 

Tabell 4 ger en översikt vad som krävs för att uppnå intern spårbarhet utifrån det teoretiska 
ramverket och hur företaget uppfyller dessa kriterier.  

Tre principer ska efterlevas för att uppnå intern spårbarhet, dokumentera den unika 
identiteten på partiet, tilldela unika identiteter till nya partier och länka input med output. 
Två av dessa kriterier är inte uppfyllda av TEPA, punkterna att dokumentera och tilldela 
unika identiteten uppfylls inte. TEPA tilldelar inget unikt id t.ex. batch eller partinummer till 
partierna i något av tillverkningsstegen. Det som gör ett parti unikt är följekortet. När 
följekortet från tidigare steg slängs bryts kopplingen till var, vem, hur och när partiet 
tillverkats. Partier som skickas till kund får ingen unik identitet som går att koppla till 
dokumentationen hos TEPA (se Tabell 4).  

 

Intern spårbarhet Nuläge

Uppfyllt 

ja/nej

Dokumentera den unika 

identiteten på 

detaljen/partiet

Följekort och pallflagga ger partiet en unik identitet, är denna dokumentation inte 

komplett kan inte TEPA uppnå spårbarhet. Vid automatceller slängs tidigare 

dokumentation och vid leverans plockas dem bort och kopplingen till partiet 

bryts.  Nej

Tilldela unika identiteter till 

nya detaljer/partier

Följekortet ger pallen en unik identitet och dessa går inte att koppla till skickad 

pall. Skickade pallar har inte unik identitet. Monitor ger ingen unik identitet till en 

specifik pall. Nej

Länka input med en eller 

flera outputs

Artikelnummer ändras (uppdateras) då ett parti genomgått en process, detta 

indikerar status på partiet. Pallflaggan visar vart partiet kommer från och ska till. 

Monitor kan ge information om dem olika förädlingsstegen och ordningen dem 

emellan. Ja
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5.1.3 Spårbarhet för partier principer 

 

Tabell 5: Spårbarhet för partier och nuvarande uppfyllnad 

Tabell 5 ger en översikt kring principerna för spårbarhet för partier samt hur TEPA uppfyller 
dem i nuläget. TEPA tillverkar mot lager i sin produktion och tillverkningsorder storlek 
varierar längs kedja. Är det en gjutorder på 12000 detaljer kan denna fördelas på fyra 
trumlingsorder på 3000 detaljer var. Förutsatt att dokumentationen (följekort och 
pallflaggor) är komplett är detta inte något problem. Dock blir det ett problem när 
dokumentationen plockas bort utan någon möjlighet till återkoppling. För att uppnå 
spårbarhet på partinivå ska integriteten på partiet vidhållas, vilket inte är fallet. Vid 
automatcellerna och smältugnarna förekommer blandning av partier. Dessa blandningar av 
partier registreras inte på något sätt. När pallflaggorna har tagits bort vid leverans arkiveras 
de inte strukturerat och används inte vid reklamationer (se Tabell 5).  

 

Spårbarhet för partier principer Nuläge

Uppfyllt 

ja/nej

Antal detaljer/parti och integritet

Antalet detaljer i partiet varierar längs tillverkningskedjan. När ett parti 

passerar en automatiserad bearbetningscell blandas partier. Nej

Processdata och partidata

Processdata över maskiner och verktyg finns i Monitor eller som skriftligt 

dokument t.ex. servicekort för verktyg. Flödesschema finns för samtliga 

artiklar. Sammanslagningarna av partier registreras ej. Nej

Produktidentifikation

Artikelnumret ändras för att visa status på partiet. Pallflaggan visar föregående 

operation och nästkommande. Monitor ger samma information. Ja

Faktisk användning av systemet Följekorten och pallflaggorna används ej för spårbarhet när dem tagits bort. Nej
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5.1.4 Spårbarhetsmetoder 

 

Tabell 6: Spårbarhetsmetoder och användning i nuläget 

Tabell 6 visar vilka spårbarhetsmetoder TEPA använder sig av. Kemisk och radioaktivt 
spårämne är lämpligt att använda i kontinuerliga tillverknings processer vilket inte TEPA har. 
SPS används vid dem automatiserade bearbetningscellerna som underlag för processutfall. 
Spårbara enheter används i form av tillverkningsorder och följekort samt pallflagga. 
Materialsignatur används inte hos TEPA eftersom variationen i tillverkningsbetingelserna 
inte är kritiska (inte varierar kraftigt) (se Tabell 6).  

 

Spårbarhetsmetoder Kommentar Nuläge

Tillämplig 

hos TEPA 

ja/nej

Kemiskt spårämne

Lämplig för att avgöra hur lång tid som gått sedan 

tillverkning i kontinuerlig tillverkning. Används ej Nej

Radioaktivt spårämne

Lämplig för att avgöra hur lång tid som gått sedan 

tillverkning i kontinuerlig tillverkning. Används ej Nej

Processdata 

(variationsmätning) Mäter och övervakar variationer i processen.

SPS används för dem automatiserade 

bearbetningscellerna. Ja

Spårbar enhet 

(partitillverkning) Uppdelning i tillverkningssatser för avgränsning.

Använder följekort och pallflaggor för att 

identifiera partier. Tillverkningsordrar skiljer 

på tillverkningspartier. Ja

Material signatur

Används för att skilja på varor som blivit framställda 

under varierande betingelser t.ex. köttproduktion 

och trä.  Används ej Nej
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5.1.5 Identifiering och informationsbärare 

 

Tabell 7: Identifiering och informationsbärare 

TEPA identifierar partier med följekort och pallflagga, dessa visar status på partiet. På 
följekortet och pallflaggan står artikelnummer och tillverkningsordernummer för att 
möjliggöra detta. Detaljer märks individuellt med artikelnummer, datumklocka, legering, etc. 
om kunden utryckt krav på detta. Streck och RFID används inte av TEPA (se Tabell 7).   

5.1.6 Summering av nuläge 

Monitor kan med hjälp av följekortet beskriva hur, när, var och vem som tillverkat partiet. Det 
är följekortet som gör att ett partis tillverkningsbetingelser kan preciseras. Monitor behandlar 
samtliga pallar/partier under ett tillverkningsordernummer som ett parti. Antalet detaljer 
tillhörande ett tillverkningsordernummer ändras under tillverkningens gång. När följekortet 
slängs eller plockats bort försvinner den 100 procentiga kopplingen bakåt i kedjan för den 
pallen. TEPA kan via Monitors tillverkningslog och faktureringslog få information om 
tillverkade och skickade order. Avgränsningar utöver detta är inte möjlig eftersom ingen 
koppling existerar på en mer detaljerad nivå utan följekortet. För att kunna avgränsa en order 
ska dessutom FIFO efterlevas, vilket inte alltid är fallet. Pallflaggan ger information om vilken 
operation partiet ska till och har kommit från. Artikelnummersystemet visar vilken produkt 
pallen innehåller och status på denna produkt. Artikelnumret delas av samtliga produkter 
som har samma status. Därmed gör artikelnumret inte partiet unik. De olika operationsstegen 
för produkten kan företaget se i Monitor via artikelnummer.  

Ordernummer kopplas till produktionsplaneringen i Monitor och produceras efter 
tillgänglighet i maskinerna. Kvalitetskontroller som utförs finns instruktioner för och 
resultatet registreras i en databas alternativt i Monitor. Vid korrigerande åtgärder 
dokumenteras dessa utifrån åtgärdens natur. Vid en arbetsinstruktionsändring uppdateras 
arbetsstandarden och utgåvan får ett nytt id. Om artikeln ska tillverkas i en ny maskin ska en 
ny PPAP utföras. Insamlingspunkterna är vid inleverans av material/gods, efter avslutat 
tillverkningssteg, skiftbyte och leverans. Insamlingspunkterna för information som framgår i 
det teoretiska ramverket efterlevs inte av TEPA eftersom företaget inte lagrar information 
över ingående partier i processer.  

Identifiering Nuläge

Andvänds 

ja/nej

Märkning av detalj vid 

gjutning

Märkningen kan vara artikelnumer, datumklocka, materialsammansättning, etc. 

Flera märkningar kan förekomma samtidigt. Om datumklocka finns ger detta 

spårbarhet till tidpunkten för gjutningen. Dock märks endast detaljer då det är ett 

kundkrav. Ja

Skriftlig dokumentation Skriftlig dokumentation används för följekorten Ja

Streckkoder

På följesedeln finns streckkoder och vissa artiklar får etiketter med streckkoder 

påklistrade. Dessa streckkoder används inte av TEPA. Nej

RFID Används inte hos TEPA. Nej
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Detaljer som är märkta med datumklocka kan avgränsas till när detaljerna är gjutna. 
Märkningen på detaljen fås direkt vid gjutningen eftersom datumklockan finns i 
gjutverktyget. Pallarna/partierna märks med följekort och pallflagga under produktionen och 
med följesedel, fraktsedel och adresslapp när den skickas. När följekortet tas bort finns ingen 
konkret information som ger spårbarhet utöver datumavgränsning och analys av tillverkning 
samt faktureringslog. TEPA har uttryckta krav om att kunna spåra tillverkningspartier till 
rådande tillverkningsbetingelser (processpårbarhet). Monitor självt uppfyller inte dessa krav i 
nuläget. Den fysiska integriteten hos ett parti skyddas inte i alla produktionssteg. Bearbetas 
detaljerna i en automatiserad cell ersätts den gamla pallen med en ny innan alla detaljer från 
den gamla pallen har bearbetats. Detta medför att blandning av detaljer från olika partier 
(pallar) förekommer under tillverkningen. Information om processer, maskiner och verktyg 
dokumenteras. Artikelnumret identifierar detaljen och kopplar den till processen. TEPA 
använder i nuläget inte det befintliga spårbarhetssystemet fullt ut, följekort slängs och när en 
pall skickas till kund förvaras följekort hos TEPA utan någon koppling till partiet.   

Vid spårningsarbete blir första steget att koppla pallen som är klar att skickas till kund till ett 
tillverkningsparti. Detta är samma steg som måste göras vid en mottagen reklamation. 
Följekortet ger ingen support eftersom de inte är märkt eller systematiskt arkiverade. TEPA 
använder här Monitor faktureringslogg och tillverkningslogg för att avgränsa. 
Avgränsningarna som utförs grundar sig i antaganden om när partiet rimligtvis kan vara 
tillverkat. Avgränsningarna grundar sig i artikelnumret och datum på följesedeln, om det är 
en eller fem partier som skickats under en två veckors period påverkar detta 
avgränsningsmöjligheterna. Lyckas företaget med detta steg att koppla partiet till ett 
tillverkningsparti från CNC ska detta kopplas vidare. Samma situation som tidigare uppstår 
vid varje steg bakåt om inte följekorten stödjer Monitor. Varje tillverkningsparti har ett 
tillverkningsordernummer. TEPA har generellt ett tillverkningsordernummer vid varje 
tillverkningssteg eftersom inte 10 – 20 - 30 order används. På tillverkningsloggen kan 
företaget urskilja när en tillverkningsorder har gjorts. Företaget kan dock inte koppla olika 
tillverkningsordernummer till varandra. Resultatet blir att Monitor inte kan återge vilket 
tidigare parti som använts till nuvarande parti. Uteslutningsmetod med hjälp av 
tillverkningsdatum blir enda möjliga avgränsningen, vilket bygger på antaganden inte fakta. 
Generellt blir antalet detaljer vid varje steg bakåt i kedjan fler till antal eftersom TEPA 
tillverkar mot lager. Är det 1000 detaljer på tillverkningsorder vid CNC kan detta leda till en 
tillverkningsorder från gjuteriet på 12000 detaljer. Sett från leverans är det osäkra momentet 
från start att koppla en skickad pall till en tillverkningsorder. Desto längre bakåt i kedjan 
spårbarheten går desto säkrare är det att rätt tillverkningsorder väljs. Dock pga. tillverkningen 
är det inte 100 procent säkert, TEPA skiftar vilken tillverkningsorder som tillverkas utifrån 
behov och tillverkningsorder avlöser varandra. Vilken av dessa tillverkningsorder som 
processas i nästkommande steg eller skickas till kund dokumenteras inte. En schematisk bild 
över spårbarheten i dem olika stegen utfärdas utifrån insamlad information (se Bild 4).    
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Bild 4: Spårbarhet i nuläget    

5.2 Vilka krav finns gällande spårbarhet 
Fyra olika kundkrav har identifierats som har en direkt koppling till spårbarhet.  

Kundkrav 1, ISO/TS 16949 standarden och kraven kring spårbarhet är att företaget på 
lämpligt sätt alltid ska identifiera en produkt under alla stadier under produktframtagningen. 
Företaget ska ha en rutin kring identifiering, förvaring, skydd, återsökning, arkiveringstid och 
gallring av dokumentation. TEPA har stämplingsrutiner för operatörerna och intervall för 
tester och kontroller. Standarden säger att företag ska ha ett lagerstyrningssystem för att 
säkra lagerrotation t.ex. ”FIFO”.  

Kundkrav 2, företaget ska ha ett system för registrering av material och tillverkningspartier 
samt tillverknings och kontrolländringar. Detta för att det ska vara möjligt att avgränsa 
partier som är tillverkade under fastställda betingelser.  
Krav på fullständig dokumentation eller resultatdokumentation, vilket som krävs står 
specificera på ritningen. Systemdokumentation innebär att företaget ska dokumentera 
beskrivningar och sammanställningar av aktiviteter i tillverkningsenheten. 
Systemdokumentationen ska arkiveras i minst tio år efter att tillverkningen upphört. 
Resultatdokumentationen ska redogöra för utfallet från provtagning, kontroll och 
tillverkningen. Arkiveringen av resultatdokument är minst fem år från 
tillverkningsögonblicket.   
 
Kundkrav 3, företaget måste kunna spåra och återsöka produkter med tillräcklig precision. 
Förutsättningen för en bättre avgränsad kampanj än baskraven är bättre dokumentation 
under tillverkningsprocessen vilket fås genom extra, uttryckliga dokumentationskrav. 
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Spårbarhet - möjligheten att finna var produkten är. 
 
Återsökning - möjligheten att identifiera var produkten kommer ifrån, ex tillverkningsparti. 
 

Kundkrav 4, att märka detaljer utförs, generellt är det datumklocka och/eller artikelnummer 
som efterfrågas. Märkningen görs vid gjutögonblicket med en kärna i gjutverktyget. Är 
märkningen en datumklocka kan det urskiljas vilken månad detaljen gjöts. I detta fall är 
spårbarheten till gjuttillfället på individnivå.  
 
Kundkrav 5, är att arkiveringstiden ska vara 5 år från tillverkningsögonblicket alternativt 
insamlingspunkten. Informationen TEPA samlar rapporteras till Monitor, en databas eller 
fysiskt i pärmar.  
 
Det finns inget specifikt ISO/TS 16949 krav som definierar nivå på spårbarheten utöver att 
företaget på lämpligt sätt ska identifiera produkten. Standarden hänvisar här till kundkrav.  
Kundkrav 3 definierar nivå för spårbarheten. Företaget spårbarhet ska möjliggöra återsökning 
på tillverkningspartinivå. Antalet detaljer i tillverkningspartierna ändras under tillverkningen 
olika skeden. Därmed blir det sista tillverkningssteget som styr nivån som ska vara möjlig att 
spåra. För att uppfylla samtliga krav måste företaget uppnå leverantör, process och 
klientspårbarhet. 
 

5.3 Vilket gap finns mellan kraven och nuläget 
En tabell med kundkraven, en summering av nuläget och om kravet är uppfyllt upprättas för 
att synliggöra brister. 
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Tabell 8: Kundkrav, nuläge och uppfyllande 

Ur tabell 8 över kundkraven framgår det att TEPA inte uppfyller kundkrav 1,2 och 3. 
Företaget har inget fungerande FIFO system eller alternativt lagerstyrningssystem för 
lagerhanteringen vilket är ett av ISO/TS 16 949 standardens krav. TEPA använder sig av 
FIFO, dock inte konsekvent. Lagren är inte uppbyggda för att stödja FIFO som 
lagerstyrningssystem. TEPA kan inte återsökta och koppla informationen som finns i Monitor 
gällande tillverkningspartier med 100 % säkerhet. Vid en reklamation eller intern avvikelse 

 kundkrav 1 (ISO/TS 16 949) Nuläge
Uppfyllt 

ja/nej

Styrning av redovisande dokument

Bevara dokumentation

Dokumentation bevaras i Monitor, TEPAs datasystem eller fysiskt i pärmar. 

Följekorten förvaras i en låda. Ja

Arkiveringstid Arkiveringstiden är fem år om inget annat anges av kunden. Ja

Förbli läsbara Alla dokument förblir läsbara. Ja

Lätt identifierbara

Följekorten har bland annat artikelnummer och datum, dock kan detta delas av 

flera följekort. Det finns inget som gör ett visst följekort unikt. Nej

Återsökningsbara Följekorten arkiveras inte strukturerat. Nej

Hantering av produktionsverktyg

Förvaring och återfinnande 

av verktyg Verktyg har en unik och uppmärkt lagerplats. Ja

Verktygsändringar och 

revidering av 

dokumentation

Servicekort och PPAP ger information om underhåll, reperationshistorik och 

ändringar. JaVerktygsidentifiering om 

status Status rapporteras i Monitor. Ja

Identifikation och spårbarhet 

Identifiera 

TEPA har unika artikelnummer för alla sina detaljer. Följekortet och pallflaggan gör 

en pall identifierbar. Ja

Styra

Artikelnumret ändras på partiet för att redovisa status. Artikelnumrets utveckling 

går att se i Monitor. Ja

Förvaring och lager

Lagerstyrning

TEPA har ett uttalat krav på att FIFO ska tillämpas, dock följs inte detta alltid. 

Mellanlager och färdigvarulager använder sig av djuplager vilket inte stödjer FIFO. Nej

Kundkrav 2 Nuläge

Spårbarhetssystem

Registrering av material- 

och tillverkningspartier

Ingående material registreras vid ankomst i Monitor och ett testprotokoll förvaras 

hos TEPA vid leverans av metall. Tillverkningspartier registreras i Monitor. När 

följekortet tagits bort går det inte med 100 % avgränsa partier till bestämda 

tillverkningsbetingelser. Partiet kan inte urskiljas från övriga partier. NejTillverknings- och 

kontrollåtgärder

Vid utförda tillverknings och kontrollåtgärder registreras dessa i Monitor eller 

TEPAs databas och standarder uppdateras vid behov. Ja

Dokumentationsformer

Systemdokumentation

TEPA har ett system för spårbarhet, provtagning, materialstyrning, 

tillverkningsplan och organisationsbeskrivning. Arkiveringstid minst 10 år efter att 

tillverkningen upphört. Ja

Resultatdokumentation

Dokument som sparas är provtagning och kontrollresultat, felrapporter och 

ändringar i tillverkningen. Arkiveringstiden är minst fem år. Ja

Kundkrav 3 Nuläge

Spårbarhet

Internt kan TEPA se i Monitor lagersaldo för respektive artikel och pågående 

order. Faktureringslogen visar vad som har skickats till kund, dock uppstår 

problem vid avgränsning då inget unikt id används för skickade pallar. Nej

Återsökning 

När ett parti har skickats till kund finns ingen 100 % koppling till ett visst 

tillverkningsparti. Nej

Kundkrav 4 Nuläge

Märkning av detalj Där ritningen påvisar att detaljen ska märkas utförs detta efter önskemål. Ja

Kundkrav 5

Arkiverin i minst 5 år Dokument och data arkiveras i minst 5 år Ja
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blir tillverkningsdatum och leveransdatum den enda möjliga avgränsningen om inte 
följekorten finns tillgängliga. Datumavgränsningen kan inte själv definiera de betingelser som 
berör partiets tillverkningsskeenden. Vissa detaljer är märkta med datumklocka vilket ger 
datum för gjutningen. Dock märks detaljer endast när det är ett kundkrav. Kundkrav 2 och 3 
uppfyller inte TEPA eftersom företaget inte kan avgränsa tillverkningspartier till fasta 
tillverkningsbetingelser. Det finns inget etablerat system som hanterar, förbinder och 
tillhandahåller informationen internt på ett överskådligt, säkert eller komplett sätt. 
Följekortsystemet har brister, i nuläget slängs följekorten vid CNC avdelningens 
bearbetningssteg och leverans till kund. När detta sker är företaget tillbaka på ruta ett igen 
eftersom informationen går förlorad. Arkiveringen är inte strukturerad vilket leder till att 
kvalitetsansvariga inte kan återsöka följekort utan genomgång av ett flertal eller samtliga kort. 
Krav 4 respektive 5 uppfyller TEPA (se Tabell 8).  

5.4 Samanställning av problem 

En frekvenstabell sammanställs över dem problem som framgått för att visualisera vilka 
problem som finns. Utifrån tabellen går det urskilja vilket som är det mest frekventa 
problemet som TEPA har för att uppnå spårbarhet. Tabellen utgår ifrån kundkraven, 
information för spårbarhet, intern spårbarhet och spårbarhet för partier principer (se Tabell 
9). 

 

Frekvenstabell Frekvens Andel 

Problem     

Saknar unik identitet 6 50 % 

Arkivering ostrukturerad 1 8 % 

Lagerstyrning efterlevs inte 1 8 % 

Integritet vidhålls inte 1 8 % 

Registrerar inte sammanslagningar 1 8 % 

Dokumentera inte den unika identiteten 1 8 % 

Använder inte systemet 1 8 % 

Tot. 12 100 % 

Tabell 9: Problem och frekvens 

5.5 Vilket arbetssätt skapar spårbarhet 
Den absoluta grunden för att uppnå spårbarhet är en unik identitet på objektet som ska 
spåras. Utan denna unika identitet går det inte särskilja en detalj eller parti från ett annat. 
Utifrån tabell 9 framgår det faktum att TEPA inte tilldelar unik identitet till samtliga partier är 
den största orsaken till att kriterierna för spårbarhet och kundkraven inte uppfylls (50 %). 
Med en unik identitet på varje parti möjliggörs identifiering. Partiet måste också märkas med 
denna unika identitet. Vid samtliga steg när ett parti/detalj anländer till en process eller 
anländer till företaget ska identiteten dokumenteras. Efter att ett parti har genomgått en 
process ska en ny unik identitet tilldelas partiet. Vid returer internt ska partiet/detaljer 
tilldelas en ny identitet som ska dokumenteras. Vid in och utleveranser ska identiteten 
dokumenteras inklusive outsourcing. Dokumentation över processens variabler skall noteras 
t.ex. maskiner, verktyg, program, etc. Kvalitetrelaterade åtgärder, tester, utfall, status etc. ska 
dokumenteras. Dokumentation över order och produktionsplan är också nödvändig. Länka 
input med output och ge status på partiet/detaljen samt dokumentera denna krävs. 
Dokumentationsformen är inte kritisk om informationen är återsökningsbar. Det är denna 
dokumentation som möjliggör avgränsningar och redovisar tillverkningsbetingelser för 
partier/detaljer. När partier med detaljer delas till mindre kvantiteter skall partinumret 
anpassas. Exempelvis ett parti detaljer med partinummer 123 splittras i en process till två 
partiet justeras partinumret till 123-1 respektive 123-2 för de respektive utgående partierna. 
Integritet ska vidhållas för spårbarhet. Efterlevs inte detta ska ingående partier registreras och 
avgränsningar kan därmed göras. När systemet är på plats är det viktigt att arbetssättet inte 
frångås och företaget använder det.   
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Utifrån detta arbetssätt kan spårbarhet på detaljer och/eller partier uppnås. Vilken nivå som 
krävs dikteras av inre och yttre motivation samt hur kritisk produkten är. Viktigt är också att 
tänka på hela systemet när en lösning tas fram. Organisationen, processen, information och 
teknologi bildar tillsammans en helhet. Fungerar inte en av dem enskilda faktorerna fungerar 
inte systemet.  

Arbetsmodellens grunder: 

 Tilldela unik identitet för samtliga partier/detaljer 

 Tilldela ny identitet till partiet/detaljer efter en process 

 Vidhåll integritet och antal detaljer (om inte dokumentera sammanslagningar) 

 Länka input med output (produktidentitet, kom från ska till) 

 Användning av arbetssätt/systemet 

 Dokumentera den unika identiteten i samtliga steg 

 Dokumentera in och utleveranser (inköp, outsourcing, försäljning, etc.) 

 Dokumentera processdata (maskiner, verktyg, var, när, hur, vem etc.) 

 Dokumentera kvalitetstester och kvalitéutfall (var, när, hur, kontrollresultat, 
kassationer, etc. ) 

 Dokumentera åtgärder (reparationer, tester, etc.) 

 Dokumentera orderuppgifter och produktionsplan 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Åtgärdsförslagen kommer enligt följande. Utifrån resultatet i analysen presenteras 
åtgärdsförslag på en teoretisk nivå för att åtgärda dem problem som framgått i tabell 9. 
Därefter presenteras praktiska åtgärdsförslag som framkommit under arbetet. Detta för att 
säkra spårbarhet utifrån företagets förutsättningar. Schematiska bilder upprättas som 
illustration för hur respektive praktisk åtgärd skulle fungera för spårbarhet utifrån samma 
tillverkningsexempel. Dock inte för åtgärdsförslaget ”Lagerstyrning”. Obs varje steg bakåt i 
tillverkningskedjan bygger på att föregående steg har genomförts. 100 % spårbarhet kan inte 
uppnås om inte samtliga steg uppnår 100 % säkerhet. 

6.1 Teoretiskt åtgärdsförslag 
För att uppfylla dem uttryckta kraven som finns gällande spårbarhet behövs åtgärder vidtas. 

TEPA behöver införa lagerstyrning som strikt efterlevs.  

Samtlig dokumentation är inte lätt identifierbar och återsökningsbar. Systematisk arkivering 
och unik identitet för dokumentation är nödvändig för identifiering och återsökning.  

Unik identitet måste tilldelas samtliga partier, ny identitet ska tilldelas efter att en process. 
Identiteten ska dokumenteras vid in och utleveranser och när partiet anländer och lämnar en 
process. 

Integriteten hos partiet ska vidhållas, alternativt ska ingående partier dokumenteras och 
avgränsningar utifrån detta kan göras.  

Spårbarhetssystemet ska användas och följas i samtliga steg.  

Åtgärderna TEPA ska vidta teoretisk är: 

 Inför lagerstyrning som konsekvent efterlevs t.ex. FIFO 

 Tilldela unik identitet för samtliga partier t.ex. partinummer, batchnummer, etc. 

 Tilldela ny identitet till partier efter en process t.ex. nytt eller justerat partinummer 

 Vidhåll integritet på partiet (alt. dokumentera sammanslagningar) 

 Dokumentera den unika identiteten på partiet i samtliga steg, in- och utleverans samt 
ankomst till och leverans från process  

 Användning av arbetssätt/systemet för att erhålla och utnyttja spårbarheten 
 

6.2 Praktiska åtgärdsförslag 

6.2.1 Åtgärdsförslag lagerstyrning 

TEPA har utryckt att FIFO är deras metod för lagerstyrning. Utifrån detta rekommenderas att 
ledningen gör en ny satsning och informerar berörda om vikten att efterleva FIFO. Företaget 
bör också överväga att frångå djupstapling som lager metod och istället använda t.ex. ställage. 
Detta för att underlätta att FIFO efterlevs. Djupstapling är att föredra när man använder sig 
av LIFO vilket per definition är motsatsen till FIFO. 

6.2.2 Åtgärdsförslag följekort 
Följekorten fyller sin funktion så länge dem inte slängs eller kopplingen bryts till ett parti. 
Första steget blir att få informationen från varje steg i tillverkningskedja att följa med till 
färdigvarulagret. Detta för att full historik kring partiet ska finnas. Följekorten får inte slängas 
vid något steg i tillverkningen och samtliga följekort ska finnas vid arkiveringen. För att kunna 
återsöka dokumenten och koppla dessa till information i Monitor måste dessa markeras så att 
de kan kopplas till partiet som skickas. En unik identitet måste tillskrivas följesedeln för 
partier som skickas och följaktligen delas med tillhörande följekort. Markeras följekorten vid 
detta skede med den unika identiteten följesedeln har vid leverans och dokumentationen är 
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komplett finns information tillgänglig för att spåra. Monitor agerar support och bidrar med 
information som inte återfinns på följekorten.  

Finns ingen unik identitet uppstår identifieringsproblem om flera partier skickas samtidigt. 
Det är utifrån den unika identiteten som arbetet att spåra påbörjas. Vid en reklamation 
skickar kunden information gällande partiet inklusive den unika identiteten. När TEPA vet 
vilket parti reklamationen omfattar kan tillhörande följekort urskiljas och användas. 
Arkiveringen av samtlig information måste möjliggöra återsökning detta inkluderar 
följekorten. Förslagsvis kan arkiveringen av följekorten ske utifrån artikelnummer och datum 
för systematisk återsökning. Utförs denna märkning med unik identitet på följekort samt 
strukturerad arkivering möjliggörs lätt identifiering och återsökning av följekorten. I nuläget 
används inte följekorten, väljs denna lösning måste följekorten användas för att uppnå 
spårbarhet (se Bild 5). 

 

Bild 5: Spårbarhet med åtgärdsförslag följekort 

6.2.3 Åtgärdsförslag partinummer 
Kundkrav 2 och 3 uppfylls inte på grund av att TEPA inte kan avgränsa partier. Ingen unik 
identitet utöver den unikhet följekort och tillverkningsordernummer ger tilldelas och 
följaktligen dokumenteras inte denna. Resultatet blir att TEPA inte kan avgränsa partier 
utifrån fakta. För att uppnå denna unika identitet föreslås att ett parti/batchnummer införs 
för att komplettera nuvarande information. Pallarna märks på nuvarande sätt med pallflaggor 
med justeringen att partinummer ska införas för varje pall. Efter att partiet har processats ska 
en ny identitet tilldelas. Identiteterna skall dokumenteras vid samtliga moment, när ett parti 
ankommer och lämnar en process samt vid in och utleveranser.  Ingående partier till CNC kan 
nu dokumenteras och avgränsningar kan därmed göras Vid leverans ska den unika identiteten 
finnas på följesedeln för att möjliggöra spårbarhet. Vid reklamation är det detta partinummer 
som är nyckeln för spårbarhet. Hur dokumentationen sker är oviktig om denna hålls 
återsökningsbar och läsbar. Dokumentationen kan därmed utföras manuellt men görs 
företrädesvis i ett affärssystem eller programvara som hanterar partinummer om företaget vill 
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undvika pappershantering. Detta åtgärdsförslag förlitar sig inte på följekorten och dessa 
behöver inte sparas i något av tillverkningsstegen (se bild 6).  

 

 

Bild 6: Spårbarhet med åtgärdsförslag partinummer  

6.2.4 Åtgärdsförslag Monitor 
Ett alternativ är att börja använda spårbarhetsmodulen i Monitor. Spårbarheten sätts på 
artikelnivå vilket leder till att vissa detaljer kan ha spårbarhet och andra inte. Ett krav för att 
använda modulen är att multipla lagerplatser används. Första steget för företaget blir att välja 
artiklar som ska ha spårbarhet och utfärda multipla lagerplatser. Det som händer med artiklar 
som har spårbarhet är följande. Inlevererat material/artiklar får ett chargenummer som är 
samma som inköpsordernumret. Detta är förvalt av Monitor och kan ändras vid behov. 
Uppgifterna sparas i spårbarhets rutinen. När ett materialuttag görs lagras uppgifterna om 
chargenummer, tillverkningsordernummer, artikelnummer mm i rutinen chargenummerlista. 
När den tillverkade artikeln inrapporteras i lager sätts tillverkningsordernummer som ett eget 
chargenummer för artikeln på lagerplatsen. När artikeln sedan skickas till kund lagras 
uppgifter om kundordernummer tillsammans med artikelns chargenummer som är lika med 
artikelns tillverkningsordernummer. [22]  

Principen vid för spårbarhet är sedan följande. Utifrån kundordernummer fås ett 
tillverkningsordernummer (eget unikt chargenummer) från spårbarhets rutinen. 
Tillverkningsordernummer används i sin tur för att få fram leverantörens chargenummer som 
partiet fick vid inleverans från rutinen chargenummerlista. I rutinen för spårbarhet används 
nu detta chargenummer för att koppla tillbaka till inköpsordernummer och leverantör. Här är 
spårningen utförd från kund till leverantör genom företaget (se Bild 7). [22] 
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Bild 7: Spårbarhet med åtgärdsförslag Monitor 

Vid ett telefonmöte med Monitors fältsupport framgick följande. Systemet har FIFO som 
grundinställning, detta måste efterlevas alternativt manuellt korrigeras av operatören för att 
kringgås. Uppskattad upplärningstid var en vecka för ett pilotteam. Möjligheter att testa 
systemet finns för att kontrollera att det motsvarar de krav som TEPA har. Detta går att göra 
separat utan att övriga Monitor påverkas. Spårbarhetens nivå beror på hur många detaljer 
varje tillverkningsorder har. En tillverkningsorder på 1000 detaljer medför en avgränsning på 
1000 detaljer.  

6.2.5 Åtgärdsförslag Grafokett 
Streckkoder skulle kunna ersätta den nuvarande pallflagg och följekortsystemet. Fördelen 
med detta system är att data som samlas inte är lika begränsat och går att automatisera i 
större grad än följekorten. Vid ett telefonmöte med Grafoketts sales & marketing manager 
framgick följande. Vid varje tillverkningssteg eller leverans till kund används scannrar och 
informationen försvinner inte i något steg. Unik identitet erfordras för varje parti i respektive 
tillverkningssteg samt skickas till kund för full spårbarhet t.ex. batchnummer. Streckkoder 
och RFID är båda möjliga lösningar. RFID kostar dock mer initialt och signalen kan störas av 
metall. Själva lösningen är inte ett problem, ett liknande fall löstes för en kund inom 
plastindustrin. Företaget måste dock vara bereda på att investera i etikettskrivare, scannrar 
och ett system som kan överföra information mellan Monitor och utrustningen (se Bild 8). En 
beskrivande text hur en möjlig lösning skulle kunna se ut erhölls (se Bilaga 2). 
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Bild 8: Spårbarhet med åtgärdsförslag Grafokett 

6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Det teoretiska ramverket i rapporten består av artiklar, böcker och standarder. Artiklarna i det 
teoretiska ramverket kommer inte bara från gjutindustrin. Artiklarna har anknytning till 
bland annat processindustrin och livsmedelsindustrin. Artiklarna som valdes anknyter 
därmed inte alltid till samma typ av verksamhet TEPA är verksamma inom. De grundläggande 
principerna för arbetssätt och lösningar från olika artiklar och branscher fungera rimligtvis 
för fler branscher. Det faktum att principer var återkommande från olika artiklar stödjer 
detta. Utöver detta faktum har all information i det teoretiska ramverket anknytning till 
området kvalité och/eller spårbarhet. ISO/TS 16949 är en väletablerad standard i 
industrivärlden. Artiklar skrivs av forskare och akademiker och blir kritiskt granskade före 
publicering. Böcker kommer också från dessa grupper alternativt har upphovsmännen lång 
erfarenhet inom det berörda området. Hemsidor har generellt inte hög reliabilitet eftersom 
dessa inte kritiskt granskas. Information som tagits från hemsidor och har en direkt påverkar 
för rapportens resultat har följts upp med telefonmöten. Detta för att befästa det som 
hemsidan förmedlat med hänsyn till företagets förutsättningar.  

Datainsamlingen kombinerade intervjuer och observationer för att ge en helhetsbild av 
nuläget. Totalt utfördes åtta observationer och åtta intervjuer. Problem med observationer 
och intervjuer har diskuterats tidigare i stycket för ”Metod” i rapporten. Brister framkom från 
både intervjuer och observationer. Vid dem tillfällen båda metoderna påvisade samma brister 
befäste detta trovärdigheten. Under arbetet erhölls tillgång till kunddokumentation och 
standarder från databasen hos TEPA. Samtliga kundkrav är från denna databas, vilket är 
samma information TEPA använder vid PPAP, tillverkning och reklamationer.    

Analysen är av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Nuläget jämförs gentemot den teori och 
krav som finns gällande spårbarhet hos TEPA. Analysen grundar sig i etablerade metoder som 
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gap analys för att undersöka vilka problem TEPA har. Efter att problemen utifrån kraven och 
teorin kring spårbarhet har kartlagts utförs en kvantitativ analys i form av frekvenstabell. 
Kvantitativa och kvalitativa analys är båda etablerade analysmetoder som kan används 
tillsammans.  
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7 Slutsatser 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Rapportens syfte och frågeställningar har uppfyllts. Kartläggning av nuvarande spårbarhet 
och krav från kunder har gjorts. Gapet dem emellan har analyserats och en arbetsmodell har 
tagits fram. Alternativa arbetssätt för TEPA har lagts fram utifrån teori och krav. Samtliga 
lösningar är möjliga att utföra och fungerar i teorin. Arbetet har dock gjort vissa 
avgränsningar t.ex. ekonomiska aspekter och klientspårbarhet. Detta är dock något som 
företaget måste beakta.  

Det generella arbetssättet som tagits fram grundar sig i teori från olika branscher och 
tillverkningsförfaranden som livsmedel, metall, processtillverkning och batchtillverkning. 
Utöver detta har teori kring metoder för spårbarhet, intern spårbarhet och insamlingspunkter 
för spårbarhet tagits i beaktning. Arbetssättet som framkommit behöver därmed inte vara låst 
till en viss bransch. Grunderna för spårbarhet är sannolikt gemensamma oavsett vilken 
tillverkning som syftas. Det som skiljer är lagkrav, kundkrav och praktisk tillämpning utifrån 
respektive företags situation. Lösningen för respektive bransch och verksamhet måste 
skräddarsys men arbetsmodellen framtagen i denna rapport går att använda som 
utgångspunkt.  

Samtliga lösningsförslag har sina för och nackdelar.  

Följekortsystemet fungerar i teorin men ställer krav på organisationen vid tillämpning. 
Problem som uppstår är när ett parti (pall) delas upp till flera och det finns bara ett tidigare 
följekort. Informationen på följekortet måste gå med samtliga nya partier för att 
dokumentationen ska vara komplett. Detta betyder att följekortet måste dupliceras och 
medför ett extra arbetsmoment för operatören. Vid uppmärkning för leverans måste en unik 
identitet tilldelas partiet. Den unika identiteten måste noteras på följekorten och följesedeln 
där sedan följekortet arkiveras strukturerat. Återigen tillför detta extra moment för den 
anställde. Vid samtliga dessa moment är den mänskliga faktorn med.  

Införande av unik identitet för partier samt dokumentera identiteten är ett åtgärdsförslag. 
Genomför företaget detta så förlitar sig inte spårbarheten på följekorten. Dessa behöver 
därmed inte sparas och arkiveras. Avgränsningar kan göras både på CNC och smältugn 
avdelningarna. Dessa avgränsningar grundar sig inte i antaganden utan på fakta. Men 100 % 
säkerhet uppnås inte eftersom partierna blandas.  

Blandningen av partier är en fråga företaget måste diskutera. Beroende på om företaget är 
villiga att inte ha 100 % spårbarhet eller anser att detta behövs. Rekommendationen blir att 
börja med att dokumentera ingående partier som grund för avgränsningar vid smältugnarna. 
Införs partinummer rekommenderas att dessa också dokumenteras på CNC avdelningen. Att 
vidhålla integritet på CNC avdelningen och vid smältugnarna är det alternativ som uppfyller 
grundkravet för partispårbarhet. Tillämpning av detta har dock konsekvenser. I samtal med 
gjuttekniker framkom att i t.ex. smältugnarna skulle detta betyda att ugnen måste tömmas 
och rengöras mellan varje metallparti. Är företaget i full produktion resulterar detta i att 
gjutmaskinerna inte får någon metall. Därmed stannar samtliga gjutmaskiner som är 
beroende av den metallen. Slutsatsen blir att detta i nuläget inte är försvarbart eftersom andra 
alternativ finns.  

Att börja använda Monitors spårbarhetsmodul kräver investeringar av företaget i forma av 
utbildning och tid. TEPA använder redan Monitor vilket talar för denna lösning. 
Rekommendationen blir därför att detta alternativ ska väljas av företaget. 
Spårbarhetsmodulen möjliggör att partier skickade till kund kan spåras till råmaterialet och 
dess leverantör. Systemet påtvingar även att FIFO efterlevs vilket är positivt då detta inte är 
fallet i nuläget. Spårbarhetsmodulen spårar artiklar på tillverkningsorder vilket betyder att 
antalet detaljer på en tillverkningsorder sätter nivån som kan avgränsas. TEPA kan utifrån 
detta själva styra nivån på respektive artikel.  
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Streckkod och RFID kräver initialt investeringar och fungerar precis som följekortsystemet 
som ett separat system.  Alternativet anses möjliggöra spårbarhet utan att företaget behöver 
ändra sitt nuvarande förfarande. Systemet ersätter det befintliga följekortsystemet. Om 
Monitors spårbarhetsmodul inte fungerar i praktiken rekommenderas att detta 
lösningsförslag övervägs.  

7.2 Vidare arbete eller forskning 
Under arbetet framkom under ett telefonmöte med Monitors fältsupport att modulen för 
spårbarhet i Monitor kan testas. Förhoppningen var att detta skulle göras under arbetet, 
tyvärr kunde TEPA inte undvara resurser för detta ändamål. Företaget kan utföra detta test 
för att undersöka att systemet uppfyller dem krav som finns.  

Införs partinummer borde företaget undersöka om listor över ingående partier ger tillräcklig 
information för avgränsning på CNC avdelningen och smältugnarna. Om listor visar sig 
otillräckliga och avgränsningar i produktionen inte är ett alternativ kan företaget undersöka 
olika märkmetoder. Företaget måste undersöka vilken märkmetod som fungerar för deras 
situation t.ex. märkmetodens tålighet om den blästras eller trumlas.  

FIFO är uttalat lagerstyrningssystem men efterlevts inte alltid i verksamheten. 
Undersökningar varför det inte efterlevs och åtgärder utifrån dessa vore lämpligt.  

Framtida studier över arbetsmodellens giltighet och tillämplighet bör utföras för att bekräfta 
eller förkasta den. Eftersom modellen grundar sig i teori från skilda områden skulle både 
giltighet och tillämplighet testas om studier på skilda områden utfördes. Om modellen 
stämmer borde spårbarhet uppnås på ett teoretiskt plan. Utifrån detta kan sedan praktiska 
lösningar tas fram med hänsyn till företagets behov.  

Arbetet har fokuserat på intern spårbarhet eftersom det var detta företaget efterfrågade. 
Studier om modellens tillämplighet för extern spårbarhet eller vidare forskning för en sådan 
modell skulle kunna bidra till ytterligare kunskap.   

 

 

 

 



Referenser 

41 

8 Referenser 
 

[1]  ”Jönköpings University [SE],” 1 Januari 2015. [Online]. Available: 
https://pingpong.hj.se/courseId/17109/node.do?id=12884354&ts=1476342636117&u
=1840920568. [Använd 22 Mars 2017]. 

[2]  ”Tenhults pressgjuteri,” [Online]. Available: http://tepa.se/om-oss/historik. [Använd 
22 Mars 2017]. 

[3]  ”Tenhults pressgjuteri,” [Online]. Available: http://tepa.se/om-oss. [Använd 22 Mars 
2017]. 

[4]  C. Thomsen, K. Lund och K. Knudsen, Total Quality Management, Lund: 
Studentlitteratur AB, 1996.  

[5]  B. Bergman och B. Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, Lund: Studentlitteratur 
AB, 2012.  

[6]  P. Olsen och B. Melania, ”How to define traceability,” Trends in Food Science & 
Technology, vol. 29, nr 2, pp. 142-150, 2013.  

[7]  R. Wadhwa, ”Treaceability and Data Support in SME Manufacturing,” International 
Journal of Computer Science Issues, vol. 10, nr 6, p. 9, 2013.  

[8]  J. Bowin och G. Persson, ISO 9001 för små och medelstora företag : råd från ISO/TC 
176, Stockholm: SIS förlag, 2010.  

[9]  A. N. Nambiar, ”Traceability in agri-food sector using RFID,” 2010 International 
Symposium on Information Technology, vol. 2, pp. 874-879, 2010.  

[10]  K. Lumsden, Logistikens grunder, Lund: Studentlitteratur, 2006.  

[11]  M. R. Khabbazi, N. Ismail, S. A. Mousavi och M. D. Yusof Ismail, ”Modeling of 
Traceability Information System for Material Flow Control Data,” Australian Journal 
of Basic and Applied Sciences, vol. 4, nr 2, pp. 208-216, 2010.  

[12]  G. Senneset, E. Forås och K. M. Fremme, ”Challenges regarding implementation of 
electronic chain traceability,” British Food Journal, vol. 109, nr 10, pp. 805-818, 2007.  

[13]  T. A. Lenau och N. K. Vadel-Smith, ”Casting traceability with direct part marking using 
reconfigurable pin-type tooling based on paraffin–graphite actuators,” Journal of 
Manufacturing Systems, vol. 31, nr 2, pp. 113-120, 2012.  

[14]  FMRIC, ”Food Marketing Research and Information Center,” Mars 2008. [Online]. 
Available: http://www.fmric.or.jp/trace/en/handbook_traceability_en.pdf. [Använd 
27 Mars 2017]. 

[15]  B. Kvarnström och P. Oghazi, ”Methods for traceability in continuous processes–
Experience,” Minerals Engineering, vol. 21, nr 10, pp. 720-730, 2008.  

[16]  Teknisk specifikation SIS-ISO/TS 16949:2009, Swedish standards institute, 2009-09-
23.  



Referenser 

42 

[17]  R. Patel och B. Davidson, Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur, 2011.  

[18]  J. K. Liker, L. Erkelius och J. Hallberg, The Toyota Way: lean för världsklass, Malmö: 
Liber AB, 2009.  

[19]  R. Damelio, Grunderna i Processkartläggning, 2nd Edition, Produktivitet Press, 2011.  

[20]  S. Ogranovitch, ”The ABCs of process mapping,” Professional Builder, vol. 78, nr 3, 
2013.  

[21]  L. Sörqvist, Ständiga förbättringar : en bok om resultatorienterat förbättringsarbete, 
verksamhetsutveckling och Sex Sigma, Lund: Studentlitteratur, 2004.  

[22]  ”Monitor Affärssystem - Monitor ERP System AB,” [Online]. Available: 
http://help.monitor.se/sv/MONITOR/8_0/Content/Tillampningar/Sparbarhet/b_rja
anv_ndasp_rbarhet.htm. [Använd 27 April 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

43 

9 Bilagor 
Bilaga 1: Metoder för identifikations och informations överföring [14, p. 56]  
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Bilaga 2: Grafoketts lösningsförslag  
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Bilaga 3: Ordlista 

  
EAN European Article Number 

FIFO First in first out 

ISO/TS 16 949 Är en standard för kvalitetsledningssystem för 
leverantörer till bilindustrin 

ISO  International Organization for Standards 

LIFO Last in first out 

RFID Radio Frequency Identification 

SME Small and medium sized enterprises 

TS Technical specification 

 

 


