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I 
 

Abstract 
 
Purpose – The purpose of this study was “to investigate how the choice of identification 
techniques in a manufacturing company affects the product's traceability during its lifecycle 
to meet market demands.” To achieve the purpose the following questions have been 
answered: 
 

1. What factors affect the choice of identification technique? 

2. How does identification techniques affect the traceability? 

3. How does the possibility of increased traceability with the help of identification 

techniques affect the operations within manufacturing industry?  

 

Method – In order to achieve the purpose a literature review was conducted. This review 
created the foundation to the theoretical framework. To gather empirical data a case study 
was made at Husqvarna Group AB. The methods used to gather data were interviews, 
observations, and document studies. The collected data was then analysed against the 
theoretical framework and a result was presented. 
 
Findings – The different factors that were identified from both theory and during the case 
study were primarily that the products should have the possibility to be traced by individual 
product level. It was decisive that the chosen technique could withstand the processes the 
product went through during manufacturing. Finally, the implementation of the technology 
should not have an impact on the cycle time of any manufacturing processes. An increased 
traceability will have the potential to help the company achieve some of the traceability 
demands that the market generates. The quality is likely to improve since the manufacturing 
processes will be more stable and the control of the production will increase. The faster and 
more accurate information flow that comes with increased traceability helps the company 
send correct information to their customers, both internally and externally.  
 
Implications – In order to receive a fair and more accurate comparison between the 
different identification techniques an implementation would be required. Therefore, the study 
has not been able to present any result that shows any differences between the techniques. It 
is recommended that companies, in order to make the correct decision, conduct a ranking of 
the factors based on their own prerequisites. Thereby, the companies can choose what 
techniques are best for them.  
 
Limitations – This research has been conducted with only one case company which could 
lead to problems with the result and the result’s generalizability. The study’s data collection 
consists of data from interviews, observation and none of the identification techniques have 
been practically tested something that could have generated a different result.  
 
Keywords – Traceability, Automatic identification data capture, Identification technology, 
2D-code, RFID, Production systems  
 
  
 
 

  



II 
 

Sammanfattning 
 
Syfte – Syftet med denna studie var ”att undersöka hur valet av identifieringsteknik i ett 
tillverkande företag påverkar produktens spårbarhet under dess livslängd för att möta 
marknadens krav.”  
 
För att uppnå syftet med studien har följande frågeställningar besvarats: 

 

1. Vilka faktorer påverkar valet av identifieringsteknik? 

2. Hur påverkar identifieringstekniker spårbarheten? 

3. Hur påverkar identifieringsteknikers möjligheter till ökad spårbarhet verksamheter 

inom verkstadsindustri? 

Metod – Som hjälp att uppfylla syftet har först en litteraturgenomgång genomförts, denna 
användes sedan för att skapa det teoretiska ramverket. För att samla in empiri har en 
fallstudie genomförts på Husqvarna Group AB. De metoder som användes för fallstudien var 
intervjuer, observationer och dokumentstudier. Den data som samlades in analyserades mot 
det teoretiska ramverket och ett resultat presenterades. 
 
Resultat –  De faktorer som identifierades både i teorin och på fallföretaget var, först och 
främst, att produkterna skulle kunna spåras på artikelnivå. Sedan var det avgörande att 
tekniken som valdes klarade av de processer artikeln gick igenom. Slutligen behöver 
implementeringen ha minsta möjliga påverkan på cykeltider och de processer som 
tillverkningen omfattar. En ökad spårbarhet kommer leda till att företag kan uppfylla en rad 
krav från marknaden. Bland annat kan kvaliteten förbättras genom stabilare processer och 
ökad kontroll. Snabbare och säkrare informationsflöde gör att korrekt information når ut till 
kund.  
 
Implikationer – För att kunna avgöra hur de olika identifieringsteknikerna påverkar 
spårbarheten krävs en implementering av dessa för att en jämförelse ska bli rättvisande. 
Därför har inget resultat av olika påverkan kunnat identifierats i rapporten. Vad som 
rekommenderas i studien är att företag bör grunda sina beslut utifrån egna förutsättningar 
och rangordna de olika faktorerna för att på detta vis kunna välja ut den lämpligaste tekniken 
för det specifika företagets förutsättningar.  
 
Begräsningar – De begränsningar som finns med studien är att det endast är ett fallföretag 
som undersökts. Därmed finns det en risk att resultatet är svårt att generalisera. Studiens 
resultat bygger på empiri från intervjuer och observationer och ingen praktisk lösning har 
testats vilket hade kunnat generera ett annorlunda resultat.  
 
Nyckelord – Spårbarhet, Identifieringsteknik, 2D-kod, RFID, Optisk lagring, elektronisk 
lagring  
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file:///C:/Users/Jocke/Downloads/FalkKöster-exjobb2017.hej.docx%23_Toc484012318
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file:///C:/Users/Jocke/Downloads/FalkKöster-exjobb2017.hej.docx%23_Toc484012327


VI 
 

 



Introduktion 

1 
 

1 Introduktion 
Första kapitel ger en bakgrund till varför studien genomförts samt vilket problemområde 
studien avser att behandla och de frågeställningar som ska besvaras. Efter detta beskrivs 
vilka avgränsningar studien har och slutligen hur rapporten är disponerad. 

1.1 Bakgrund 
Svensk tillverkningsindustri står i dagsläget för cirka 50 % av den svenska varuexporten och 
är en bransch som sysselsätter cirka 700 000 människor (Sjögren & Stahre, 2017). Under åren 
har branschen genomgått tydliga förändringar, idag består företagens försörjningskedjor av 
globalt sammankopplade flöden där företagen har fler anställda utanför Sveriges gränser än 
de har i Sverige. Detta är något som bidragit till ökad komplexitet och hårdare konkurrens 
(Bjurulf, Hagman, Jagrén, Rune, & Sjölander, 2017). 
 
För att lyckas inom tillverkningsbranschen ställs höga krav på företagen och deras 
produktion. Det måste finnas en flexibilitet och effektivitet inom tillverkningen för att kunna 
följa med i utvecklingen av nya produkter och tillverkningssätt. Tillverkningen ska också vara 
kostnadseffektiv samtidigt som kvaliteten bibehålls (Sjögren & Stahre, 2017). Kvaliteten är en 
viktig aspekt som inte får glömmas bort, det rapporteras ofta om återkallade produkter inom 
olika branscher. Bland annat återkallade Volvo 8 200 nya bilar i januari 2017 på grund av fel 
på krockkuddarna (Rabe, 2017). En annan bransch där problem med produkter som 
återkallas är stort är läkemedelsindustrin där tre till sex procent av inkomsten går till 
återkallade produkter. Detta kan innebära miljardbelopp för vissa läkemedelsföretag (Kumar, 
Dieveney, & Dieveney, 2009). Gemensamt för dessa branscher är att defekta produkter som 
inte återkallas kan leda till livshotande skador eller allvarliga sjukdomar. Vid återkallning av 
defekta produkter finns där även risken att företagets förtroende sjunker bland kunder och 
allmänheter (Rhee & Haunschild, 2006). 
 
Enligt Cheng & Simmons (1994) är de två vanligaste problemen inom produktionssystem hos 
tillverkandeföretag, osäkerhet och komplexitet. Sanchez m.fl. (2015) nämner också att 
komplexiteten inom produktionssystem har ökat under senare år på grund av hårdare krav 
från intressenter. Osäkerheten i sin tur leder till svårigheter med att kunna anpassa 
produktionen till efterfrågan och svårigheter med produktionsplaneringen. Ett sätt för företag 
att minska dessa problem är genom en ökad kontroll av produktionssystemet. "You cannot 
manage what you cannot control" (Cheng & Simmons, 1994 s.5). Företag kan få en ökad 
kontroll över sin produktion genom att öka spårbarheten på sina produkter i flödet (Cheng & 
Simmons, 1994). Spårbarhet är också något som måste finnas för att ett företag ska ha 
möjligheten att återkalla produkter på effektivt sätt (Kumar, Dieveney, & Dieveney, 2009). 

 
Inom tillverkningsindustrin har spårbarhet definierats enligt följande: 
"Knowing everything that happened to a product through the manufacturing process – from 
the initial raw material to final product, including details on operators who worked on the 
product (or component that was built or mixed into product), equipment and tools used in 
the manufacturing process, rework that was done, and the status of production process 
control limits among others. (Nair & Shah 2007)" (Hozak & Collier, 2008 s.861)  

 
Enligt definitionen innebär spårbarhet att det ska finnas möjlighet att lagra information, 
vilken också måste kunna överföras mellan olika avdelningar för att produktens väg genom 
flödet ska kunna spåras. Denna del av spårbarhet bygger på kommunikation, vilket 
nationalencyklopedin definierar som överföring av information och är en viktig del i 
spårbarhet (Nationalencyklopedin, 2017). 
 
Björklund (2016) beskriver hur kravet på spårbarhet ökar inom tillverkningsindustrin och att 
företag under de närmaste åren kommer se en dramatisk ökning av den insamlade data i syfte 
att öka spårbarheten. Även om dessa tekniker i många fall inte är nya har det tidigare 
inneburit en stor investering att installera avancerade tekniker för spårbarhet (Björklund, 
2016). 
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För att få en ökad spårbarhet inom produktionssystem finns det olika tekniska lösningar att 
tillgå, dessa benämns identifieringstekniker. De vanligaste identifieringsteknikerna och de 
som är bäst lämpade inom tillverkningsindustrin är 2D-koder, linjära streckkoder och Radio 
Frequency Identification (RFID) (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007). Dessa olika tekniker för 
spårbarhet har sina fördelar respektive nackdelar. För att kunna avgöra vilken eller om det är 
en kombination av olika metoder som är lämpliga att använda hos ett företag är det viktigt att 
undersöka det befintliga produktionssystemet (Cheng & Simmons, 1994).  

1.2 Problembeskrivning 
Inom tillverkningsindustrin är spårbarhet en viktig komponent. Spårbarhet är en nyckel för 
att företag ska kunna jobba med förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar (Wadhwa 
& Lien, 2016). Svårigheter med spårbarhet i flöden består ofta i att det är komplexa flöden där 
olika delar inom företagets försörjningskedja är inblandade och produkterna går igenom 
flertalet olika processer (Cheng & Simmons, 1994; Roth, Tsay, Pullman, & Gray, 2008). En 
avsaknad av spårbarhet kan leda till vissa problem för företag, till exempel dålig lagerhållning, 
osäkerhet inom planeringsarbetet, svårigheter att på ett kostnadseffektivt och säkert sätt 
kunna återkalla defekta produkter (Wu, Ranasinghe, Sheng, Zeadally, & Yu, 2011). Idag 
jobbar många företag med att uppnå en bättre hållbarhet i hela sin försörjningskedja. Detta är 
en konsekvens av ökade krav från marknaden, både från kunder, medarbetare och ägare. 
Intresset har ökat för att kunna ta reda på vilka processer produkter går igenom, var 
materialet kommer från och att företag kan säkerhetsställa säkerheten och kvaliteten i 
produkterna (Ilie-Zudor, Kemény, van Blommestein, Monostori, & van Der Meulen, 2011). 
Detta bidrar till att företag med låg grad av spårbarhet riskerar att tappa andelar på 
marknaden.  
 
I bakgrunden presenteras några olika identifieringstekniker vars syfte är att förbättra 
spårbarheten för produkter och tillverkning. Problemet för företag är svårigheten i att besluta 
vilken teknik som passar bäst för deras anläggning och deras arbetssätt inom produktionen 
eftersom det kan vara svårt att identifiera fördelarna (El Haouzi, Pétin, & Thomas, 2009). Det 
finns idag studier genomförda på hur olika tekniker kan användas och hur de har använts 
inom olika verksamheter och branscher (Ilie-Zudor, Kemény, van Blommestein, Monostori, & 
van Der Meulen, 2011). Dessa undersökningar saknar i många fall en jämförelse mellan olika 
tekniker och hur valet påverkar spårbarheten på produkter i tillverkningen och vilka effekter 
detta ger företaget. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Vilka problem och utmaningar företag står inför när det gäller spårbarhet beskrivs i bakgrund 
och problembeskrivning. Det framkommer också vilken svårighet företag har när det kommer 
till att välja vilken identifieringsteknik som passar för företagets verksamhet och hur 
identifieringsteknikerna kan hjälpa företag att möta de ökande krav marknaden ställer på 
spårbarhet. Med detta som bakgrund har ett syfte formulerats: 
 
”Syftet är att undersöka hur valet av identifieringsteknik i ett tillverkande företag påverkar 
produktens spårbarhet under dess livslängd för att möta marknadens krav.” 
 
För att kunna uppfylla syftet har tre frågeställningar konstruerats. Den första frågeställningen 
är inriktad på valet av identifieringsteknik och syftar till att identifiera faktorer som kan 
påverka valet. 

1. Vilka faktorer påverkar valet av identifieringsteknik? 

Andra frågeställningen är inriktad på att undersöka hur spårbarheten på en produkt inom 
tillverkningen skulle kunna påverkas av en identifieringsteknik och i vilken utsträckning. 

2. Hur påverkar identifieringstekniker spårbarheten? 

Fråga nummer tre har till syfte att undersöka helheten och hur en ökad spårbarhet på 
produkter med hjälp av en identifieringsteknik skulle påverka ett företags verksamhet, inom 
verkstadsindustrin, både för och eventuella nackdelar. 
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3. Hur påverkar identifieringsteknikers möjligheter till ökad spårbarhet verksamheter 

inom verkstadsindustri? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
I bakgrunden nämns att de vanligaste identifieringsteknikerna inom tillverkningsindustrin är 
linjära streckkoder, 2D-koder och RFID, vilka är de tre identifieringstekniker studien avser att 
undersöka. Produktionen kan skilja sig åt inom tillverkande företag, därför har författarna 
valt att avgränsa dessa till endast verkstadsindustrin och dess tillverkning. Med 
verkstadsindustri menas företag som förädlar och bearbetar olika typer av metaller och 
tillverkar olika produkter. 

1.5 Disposition 
Efter introduktions kapitlet följer kapitel två, metod och genomförande, beskriver författarnas 
tillvägagångssätt och den arbetsprocess som använts för att undersöka problemet. I tredje 
kapitlet, teoretiskt ramverk, har relevanta teorier för denna studie beskrivits. Empiri, det 
fjärde kapitlet, innehåller den data och material som har samlats in av författarna. Det 
teoretiska ramverket och empirin har sedan använts som grund i de sista två kapitlen som är 
analys av data och till sist diskussion samt slutsatser. En överskådlig figur över dispositionen 
visas nedan i Figur 1. 
 

 

  

Figur 1 - Disposition av rapporten 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel kommer de metoder som har använts i studien att presenteras. Rapportens 
design och studiens arbetsprocess kommer också att beskrivas i detta kapitel. Slutligen 
innehåller kapitlet en diskussion om studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att få en tydligare förståelse och överblick över vilka metoder som används för att besvara 
studiens problemfrågor har en sammanställning gjorts som visas i Figur 2. 

 

  
Till den första frågeställningen har en litteraturgenomgång gjorts för att författarna skulle 
kunna få en bild av vilka faktorer som haft inverkan på valet av tekniker i tidigare fall inom 
tillverkning och vilka för respektive nackdelar de olika teknikerna innefattar. Observationerna 
bidrog till att identifiera vilka faktorer som skulle kunna bli avgörande för valet av teknik. 
Intervjuer genomfördes för att öka förståelsen för processerna och arbetsrutinerna vilket 
bidrog till att den första frågeställningen kunde besvaras. 
 
Till frågeställning två har resultat från tidigare studier av implementering av 
identifieringstekniker undersökts för att se hur spårbarheten påverkats. Observationer av 
produktionsflödet genomfördes för att detta skulle kunna kartläggas och tydliggöra vilka 
brister som finns i dagsläget samt hur en identifieringstekniks påverkan skulle kunna bidra 
till ökad spårbarhet och minska eventuella brister.  
 
För att besvara frågeställning tre användes teorier om hur företag påverkats och på vilket sätt 
verksamheten förändrats. Intervjuer och observationer användes som metoder för att besvara 
frågeställningen i syfte att dels få en djupare insikt på de krav det ställs på en 
identifieringsteknik samt produktinformation med tillhörande kravspecifikation. 
Dokumentstudie användes för att få en statistik över antalet defekta produkter och 
orderhistorik. Denna data bidrog till att förstå omfattningen av antal tillverkade produkter 
samt batchstorlekar och i vilken utsträckning defekta produkter är ett problem. 
  

Figur 2 - Koppling frågeställning och metod 
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2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen för examensarbetet är uppdelad i sex olika faser som visas i Gantt-schemat i 
Figur 3. Problemformuleringen, den första fasen, började i december där författarna hade en 
första kontakt med fallföretaget för att lägga fram ett förslag till företaget angående 
problembeskrivning. Denna justerades och diskuterades under någon veckas tid och kunde 
sedan brytas ned till ett specifikt syfte och problemformulering. Metodval startades i början av 
januari och pågick parallellt med litteraturgenomgången. Under större delen av studien 
pågick litteraturgenomgången och rapportskrivningen. I fallstudien som var nästa fas ingick 
observationer, intervjuer och dokumentstudier, detta pågick under cirka tre veckors tid. 
Eftersom författarna under studien varit på plats hos fallföretag har observationer och 
intervjuer kunnat genomföras vid olika tidpunkter på dagarna. Slutet av studien ägnades åt 
att analysera data som samlats in och skriva klart rapporten. 
 

 

Figur 3 - Arbetsprocessen 

2.3 Ansats 
Studiens problemområde kan klassificeras in i ett teoretiskt område där det tidigare har gjorts 
forskning. Med stöd av Patel och Davidsson (2011) har författarna valt att använda en 
deskriptiv utgångspunkt. De deskriptiva utgångspunkterna skapas vid beskrivande 
undersökningar, vilket denna studie innehåller (Patel & Davidsson, 2011). 
 
Data som samlats in är en kombination av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Observationer 
av flödet gjordes i syftet att förstå flödet och upptäcka brister ur ett spårbarhetsperspektiv. 
Detta sätt valdes eftersom enligt Patel och Davidsson (2011) är observationer en bra metod för 
att undersöka flöden i deras naturliga miljö. Dokumentstudier gjordes i syfte att få tillgång till 
historiska data från fallföretaget och innehåller kvantitativa data. Kvalitativa data samlades in 
via intervjuer, vilket gav en mer djupgående förståelse hur varje aktivitet i processen 
fungerade och det undersöktes vilka krav det ställs på spårbarheten från olika avdelningar. All 
kvantitativ och kvalitativ data har sedan slagits samman i tabeller och kategoriserats. Denna 
data har sedan analyserats, vilket ger en kombination av dessa två karaktärer, kvalitativa och 
kvantitativa data (Patel & Davidsson, 2011). 
 
För att kunna komma fram till ett väl genomarbetat lösningsförslag på problemet har 
litteraturgenomgång genomförts. Denna litteraturgenomgång hjälpte till att bygga en 
teoretisk grund. Fallstudien i denna rapport är byggd med hjälp av det teoretiska ramverket, 
där intervjufrågorna och observationerna är uppbyggda med hjälp av olika teorier. Denna 
forskningsansats är därför enligt Patel och Davidsson (2011) av abduktiv karaktär eftersom 
delar av litteraturgenomgången har utförts parallellt med datainsamling från fallföretaget.  
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2.4 Design 
Detta examensarbete genomfördes som en fallstudie på Husqvarna Manufacturing, som är en 
del av Husqvarna Group. På Husqvarna Manufacturing genomfördes fallstudien på det 
interna flödet, vilket Figur 4 illustrerar. Enligt Patel & Davidsson (2011), är fallstudier ett 
effektivt sätt att undersöka processer och flöden, vilket var fundamentalt i examensarbetet 
eftersom syftet med studien är att undersöka hur företags verksamheter påverkas.  Vidare 
bidrar en fallstudie också genom att det ger en holistisk syn på problemet (Patel & Davidsson, 
2011). Det ger också författarna möjligheten att gå på djupet i problemsituationen och 
analysera den insamlade data i detalj. Detta gjordes för att kunna få ett bra underlag och 
komma kunna leverera ett genomarbetat resultat. Fallstudien innehöll intervjuer, 
observationer och dokumentstudier. 

 

Författarna valde att använda sig utav enfallsdesign, detta innebär att enbart ett fallföretag 
studerades (Yin, 2007). Detta gjordes för att författarna ville undersöka hela det interna flödet 
hos fallföretaget och på grund av tidsbrist kunde inte fler företag undersökas. Den grund av 
enfallsdesign som studien byggts på är det som Yin (2007) kallar kritiska fallet. Det innebär 
att en redan formulerad teori finns och att fallföretaget används för att bekräfta att teorierna 
stämmer. 
 
Fallföretaget, som låg till grund för undersökningen, har mångårig erfarenhet av 
verkstadsindustri och ställer höga krav på tillverkningsprocesserna. Siten där fallstudien 
genomfördes tillverkar många av sina produkter från grunden, med vilket menas att 
råmaterial bearbetas till komponenter som sedan monteras ihop till slutgiltiga produkter. 
Husqvarna Manufacturing valdes på grund av deras komplexa flöden och eftersom de har ett 
behov av kontroll i sin produktion, kontroll som i nuläget innehåller brister. I denna studie är 
det flödet för en specifik komponent svänghjul som kommer att granskas. Svänghjul används i 
de flesta slutprodukterna som lämnar fabriken i Huskvarna, en bild på undersidan av ett 
svänghjul ses till vänster i Figur 5 och ovansidan ses till höger. På ovansidan sitter de svarta 
starthakarna och fjädrarna. De produkter som innefattar svänghjul ställer höga krav på 
säkerhet och måste vara av hög kvalitet för att olyckor ska undvikas. Skulle produkterna brista 
i kvaliteten är det viktigt att där finns en hög kontroll inom produktionen för att produkter 
med defekta delar kan återkallas snabbt och säkert. 

 

Figur 5 - Svänghjul 

Figur 4 – Fallstudiens avgränsning 
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2.5 Datainsamling 
De metoder som användes för studiens datainsamling beskrivs i detta avsnitt.  
Litteraturgenomgång, intervjuer, observation och dokumentstudier har använts för att samla 
in data angående fallföretaget. Nedan beskrivs de olika metoderna mer detaljerat.  Under 
både intervjuer och observationer har författarna försökt efter sträva en god forskningsetik 
genom att följa vetenskapliga rådets forskningsetiska principer. 

 Litteraturgenomgång 2.5.1
För att kunna skapa ett teoretiskt ramverk har en litteraturgenomgång genomförts. Främst 
har vetenskapliga artiklar och i viss utsträckning böcker används som källor för att finna olika 
teorier. Olika kurs- och handböcker har använts i syfte att ge författarna en bredare kunskap 
om ämnet och bidra med tekniska specifikationer. De vetenskapliga artiklarna har sökts 
genom Primo, som är högskolebibliotekets databas, Scopus samt ProQuest. De artiklar som 
hittades användes för att få en djupare kunskap om olika tekniker som finns idag för att få den 
mest uppdaterade informationen inom ämnet. All insamlad data från litteraturgenomgången 
har systematiskt kategoriserats och det teoretiska ramverket har skapats. De nyckelord som 
användes när sökningar av artiklar gjordes visas nedan i Tabell 1. Denna tabell ger en 
överblick över vilka områden som bidragit till det teoretiska ramverket. För att en artikel 
skulle vara relevant har författarna använt artiklar som är peer-reviewed. 
 

Tabell 1 - Sökord litteratur 

 

 Intervjuer 2.5.2
Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad karaktär, där sex stycken grundfrågor 
konstruerats med hjälp av teorin, frågorna kan ses i Bilaga 1. Eftersom intervjuerna var av 
semistrukturerad karaktär diskuterades det kring frågorna vilket kunde leda till att 
intervjupersonen var mer fri i sina svar och följdfrågor kunde ställas vid behov samt om 
förtydligande behövdes (Patel & Davidsson, 2011). Anledningen till att intervjuer valdes som 
datainsamlingsmetod är som Patel & Davidson (2011) skriver att författarna ska få en känsla 
av hur personerna kände, något som inte skulle kunna uppnås vid till exempel 
enkätundersökningar eller observationer. 
 
Målet med intervjuerna var att skapa en bild av hur företaget jobbar med spårbarhet och vilka 
problem de anställda upplever. I intervjuerna diskuterades även svänghjulens specifikation, 
vilket gjorde att författarna fick en ökad förståelse för problemet. Slutligen diskuterades de 
olika kravbilder intervjupersonerna hade på spårbarhet. För att upprätthålla en god 
forskningsetik har de intervjuade personerna informerats om hur deras svar kommer att 
användas och vad syftet med intervjuerna är.  
 
De personer som intervjuades valdes för att de befann sig på ledande positioner och hade 
goda insikter i fallföretagets produktionsflöde. För att få ett rättvisande resultat från 
intervjuerna har personal från olika avdelningar intervjuats. En sammanställning av de 
intervjuade personerna har gjorts i Tabell 2. 
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Tabell 2 - Intervjuer 

 

 Observationer 2.5.3
Observationer gjordes i inledningen av studien främst för att författarna skulle kunna skapa 
sig en överblick över produktionsflödet och de olika processerna i flödet. Observationer 
genomfördes på ett sådant sätt att författarna följde med produkterna, tillsammans med 
arbetsledare för respektive avdelning, genom flödet för att få en bild över hur 
produktionssystemet var uppbyggt. Spontana lättare frågor kunde ställas till arbetsledaren. 
Observationerna genomfördes med fullt synliga observatörer och de personer som befann 
som tillfrågades informerades om varför observationen genomfördes. Författarna genomförde 
även observationer på egen hand, under dessa observationer ställdes kortare enklare frågor 
till personal ute i produktionen för att få ännu en infallsvinkel. Under observationer 
identifierades även brister inom spårbarhet, detta gjordes för att påverkan av en 
identifieringsteknik lättare skulle kunna analyseras. En viktig del i observationerna var att 
förstå processerna och hur produkterna påverkades i de olika processerna. Patel & Davidsson 
(2011) nämner att observationer ska lägga grunden till de andra teknikerna, vilket stämmer i 
denna studie. I Tabell 3 visas de observationer som gjorts under studiens gång. 

Tabell 3 - Observationer 
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 Dokumentstudie 2.5.4
Syftet med att genomföra dokumentstudie var i första hand att undersöka statistik över 
tillverkningen av svänghjul. Statistiken som undersöktes kom direkt ifrån affärssystemet och 
innehöll information om tillverkningsantal, batchstorlekar och antalet defekta produkter. 
Detta ansågs nödvändigt för att förstå problemets omfång. Orderformuläret granskades för att 
bättre förstå vilken information som idag flyttas mellan de olika avdelningarna. Dokumenten 
från dokumentstudien är redovisade i Tabell 4. 

Tabell 4 – Dokumentstudier 

 

 Processkartläggning 2.5.5
En processkartläggning har gjorts för att författarna skulle få en helhetsbild över hur flödet av 
svänghjul på fallföretaget såg ut. Denna gjordes med hjälp av en kombination av intervjuer 
och observationer. Kartläggningen har inte använts i syfte att göra en förbättringsåtgärd på 
flödesdesignen utan enbart för författarnas egen förståelse av flödet och för att kartlägga hur 
nuläget ser ut på företaget.  

2.6 Dataanalys 
Studiens data har samlats in via två huvudkategorier, vilka var litteraturgenomgång och 
fallstudie. Först undersöktes befintliga teorier och litteratur, detta låg sedan till grund för de 
intervjufrågor och observationer som genomfördes. Litteraturgenomgången hjälpte även till 
att skapa en uppfattning av vilka dokument som behövdes av företaget för dokumentstudien. 
 
Ur litteraturen identifierades olika faktorer vilka påverkat valet av identifieringsteknik i 
tidigare fall, dessa faktorer observerades i den mån möjligt på fallföretaget och de faktorer det 
inte var möjligt att observera utredes genom intervjuer. När faktorerna identifierats bidrog 
ramverket till att brister kunde hittas under observationerna, dessa brister identifierades för 
att kunna undersöka vilken påverkan en identifieringsteknik skulle kunna ha på spårbarheten 
och fallföretaget.  
   
Dataanalysen presenteras grafiskt i Figur 6, här visas att det teoretiska ramverket bidragit till 
fallstudien men även funnits med när data analyserats. Analysen har gjort genom 
mönsteranpassning där empirin matchats mot teori för att säkerhetsställa en ökad validitet. 
Analysen är uppdelad efter rapportens tre forskningsfrågor. Första frågan analyserades 
genom att faktorer från empirin ställdes mot de faktorer som identifierats i det teoretiska 
ramverket och de förutsättningar de olika teknikerna har. Andra frågeställningen 
observerades fallföretaget nuvarande nivå på spårbarhet och denna jämfördes med teorin om 
hur denna skulle kunna påverkas av en identifieringsteknik. För analysera den sista 
frågeställningen samlades empiri in om fallföretagets brister i verksamheten. Bristerna 
kategoriserades utifrån hur en verksamhet inom verkstadsindustrin vanligen är uppbyggd. 
Kategorierna är produkt, produktionsflöde, planering och slutprodukt och eftermarknad. 
Analysen genomfördes genom att insamlad empiri i de olika kategorierna mönstrades mot 
teorin för att brister och förbättringar av verksamheten med hjälp av spårbarhet skulle kunna 
identifieras. Detta har sedan genererat en slutsats. 
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2.7 Trovärdighet 
Vid bedömning av kvaliteten av en studie används framförallt två viktiga kriterier, validitet 
och reliabilitet (Yin, 2007). En god validitet säger att studien mäter det som var tänkt att 
mätas och reliabiliteten visar tillförlitligheten hos en studie (Patel & Davidsson, 2011). Nedan 
förklaras kriterierna och hur denna studie är utformad för att stärka dessa.  

 Reliabilitet 2.7.1
Reliabiliteten beskriver hur pass bra en studie förklarar sitt tillvägagångssätt och på detta sätt 
kan upprepas av en annan forskare och samma resultat uppnås (Yin, 2007). Vid 
observationerna har två observatörer deltagit för att inget skulle missas och observationerna 
har gjorts under flera olika tidpunkter på dagen, vilket stärker reliabiliteten enligt Patel & 
Davidsson (2011). Författarna har även sammanställt alla observationer, intervjuer, 
dokumentstudier och sökord för litteraturen i tabeller, vilket gör det lätt för läsaren att följa 
arbetsprocessen.  

 Validitet 2.7.2
Validiteten hos en studie visar på om studien mätt det studien avser att mäta. En teknik som 
användes i detta arbete, som har till uppgift att stärka validiteten, är metodologisk 
triangulering, som enligt Yin (2007) innebär att man har många olika källor till den data man 
använder. I denna studie har reliabiliteten stärkts genom att personal från olika avdelningar 
har intervjuats, detta för att studien ska få olika infallsvinklar på samma problem (Patel & 
Davidsson, 2011). En granskning av rapporten har gjorts av en handledare vid högskolan, vid 
olika utkast av rapporten för att stärka validiteten (Yin, 2007). Vidare kan validiteten delas 
upp i intern validitet och extern validitet. 
 
Intern validitet är enligt Yin (2007) hur väl studien stämmer överens med verkligheten. För 
att stärka den interna validiteten har en bred grund av förklaringar byggts upp i det teoretiska 
ramverket och studien innehåller också enkla logiska modeller som gör att analysen ska bli 
lätthanterlig och lättare kunna anpassas till verkligheten. Om en rapport innehåller en 
jämförelse mellan olika mönster bör det göra att den interna validiteten stärks (Yin, 2007). I 
denna studie har mönsterpassning använts och jämför de mönster som teorin säger med 
fallstudiens resultat (Yin, 2007). 
 
Extern validitet handlar om hur väl studiens resultat kan generaliseras utöver den aktuella 
fallstudien (Yin, 2007). I avsnittet Design nämndes att enfallsdesign användes, vilket innebär 
att studien endast gjorts på ett företag och enligt Yin (2007) bör därför rapporten innehålla en 
väl genomarbetad teoretisk grund för att kunna generaliseras. Detta har författarna försökt 
uppnå genom metodologisk triangulering. För att ytterligare bidra till möjligheten att 
generalisera resultatet har frågeställningarna för studien inte varit företagsspecifika. 
  

Figur 6 – Struktur för dataanalys 
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3 Teoretiskt ramverk  
I följande kapitel beskrivs det teoretiska ramverk som legat till grund för studien. 
Inledningsvis kopplas frågeställningarna till teorier för att tydliggöra kopplingen mellan 
dessa. Efter detta presenteras de olika teorierna ingående. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 7 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori.  
 

1. Vilka faktorer påverkar valet av identifieringsteknik?   
 

För att kunna besvara den första frågeställningen presenteras de olika typer av 
identifieringstekniker studien avser att undersöka. Teknikernas tekniska specifikationer 
redovisas kortfattat för att läsaren ska få en bild över hur de fungerar och sedan redovisas för- 
och nackdelar med respektive identifieringsteknik i en tabell. Efter detta presenteras teorier 
från tidigare undersökningar, där olika identifieringstekniker implementerats och varför 
andra företag valde den teknik de gjorde. Utifrån detta presenteras de faktorer vilka i tidigare 
fall påverkat valet.   

2. Hur påverkar identifieringstekniker spårbarheten? 

För att besvara den andra frågeställningen har resultat från tidigare undersökningar 
redovisats, i syfte att se vilken påverkan identifieringstekniker har haft i tidigare studier på 
spårbarheten. 
 

3. Hur påverkar identifieringsteknikers möjligheter till ökad spårbarhet 
verksamheter inom verkstadsindustrin? 

 
Den sista frågeställningen besvaras genom att teorier kring ökad spårbarhet beskrivs med 
inriktning på hur företaget och deras organisation påverkas. Här redovisas även teori kring 
vilka svårigheter som upplevs i syfte att öka spårbarheten, detta för att kunna skapa en tydlig 
bild över hur företagsorganisation påverkas. 
 

 

  

Figur 7 - Koppling Frågeställning och Teori 
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3.2 Identifieringstekniker 
Identifieringstekniker, är ett samlingsnamn för olika verktyg som har syftet att lagra och föra 
information vidare (Hodgson, Nabhani, & Zarei, 2010). Målet med identifieringsteknik är att 
minska eller eliminera osäkerheten av insamlande av data, dessa tekniker har idag på ett 
framgångsrikt sätt blivit implementerade i flera olika branscher, till exempel detaljhandel, 
transportföretag och tillverkandeföretag (Hodgson, Nabhani, & Zarei, 2010). 
 

Identifieringstekniker delas vanligen upp i två olika kategorier. Den första kategorin är 
biometriska tekniker som röst-, eller ansiktsigenkänning samt fingertrycksavläsare. Den 
andra kategorin är datalagringstekniker. Denna kategori innehåller teknikerna, optisk lagring, 
magnetisk lagring och elektronisk lagring (Hodgson, Nabhani, & Zarei, 2010). En översikt 
över de olika teknikerna ses i Figur 8. För tillverkningsindustrin används uteslutande tekniker 
från datalagringsteknikerna vilket leder till att det inte kommer att göras någon närmare 
genomgång av de biometriska identifikationsverktygen. De datalagringstekniker som är mest 
relevanta inom tillverkningsindustrin är optisk lagring och elektronisk lagring (Hodgson, 
Nabhani, & Zarei, 2010). 

  

3.3 Optisk lagring 
Optisk lagring innehåller olika typer av streckkoder. Koden avläses med hjälp av en scanner 
som läser av symboler och sedan hämtar den lagrade data ur koderna (Hunt, Puglia, & Puglia, 
2007). Figur 8 visar att det finns två olika kategorier inom optiska lagringstekniker, dessa två 
är linjära streckkoder och 2D-streckkoder (Hodgson, Nabhani, & Zarei, 2010). Koden som 
scannern avläser kan fästas på produkten på olika sätt. Det finns inom handeln idag allt från 
klistermärken till märkning med lappar. Inom tillverkningen däremot finns det möjlighet att 
med hjälp av laser ingravera såväl linjärstreckkod som 2D-kod på produkten. Denna teknik 
fungerar på en mängd olika material och produktens märkning blir också mer permanent 
(Ventura, o.a., 2016). Den grundläggande fördelen med att använda sig av optisk lagring inom 
produktionen är teknikens förmåga att automatiskt eller semi-automatiskt kunna förmedla 
data som annars skulle behövts knappas in manuellt i systemet. Tidigare undersökningar har 
visat att den mänskliga faktorn gör fel en gång av 300 medan streckkoder har en felmarginal 
på mindre än en gång per 2 000 000 (Osman & Furness, 2000). 
  

Figur 8 - Identifieringstekniker 
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 Linjära streckkoder 3.3.1
Av samtliga identifieringstekniker är den linjära streckkoden den vanligast förekommande. 
De flesta produkter inom detaljhandeln och livsmedelsindustrin har blivit märkta med denna 
typ av identifieringsteknik (Hodgson, Nabhani, & Zarei, 2010). Den här tekniken är billig att 
implementera och billig att införskaffa (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007). De linjära 
streckkoderna är uppbyggda med hjälp av ett antal svarta streck i olika tjocklekar och med 
vita mellanrum.  Dessa streck kombineras på olika sätt och dessa kombinationer kan 
representera såväl siffror som bokstäver. Detta gör att det kan skapas unika streckkoder för 
varje produkt. Denna kod läses sedan av med olika hjälpmedel, till exempel scanners. Det 
finns många olika möjliga sätt att kombinera streckkoderna på, detta påverkar både storleken 
av streckkoderna och datainnehållet. Desto större streckkod desto mer data kan den innehålla 
(Osman & Furness, 2000). 
 

Streckkoderna har med framgång applicerats inom tillverkningsindustrin, de främsta 
anledningarna inkluderar spårning och spårbarhet, men också för att hålla koll på produkter i 
arbete (PIA) och som identifikationshjälpmedel. Dock finns det begränsningar för vilka 
användningsområden linjära streckkoder kan användas inom och enligt Hodgson, Nabhani & 
Zarei (2010), är den information som kan lagras i streckkoderna inte tillräcklig för att uppnå 
de krav av spårbarhet som ställs inom till exempel läkemedelsindustrin samt flyg- och 
bilindustrin. Figur 9 visar en variant av linjära streckkoder, tjockleken på strecken och 
mellanrummet mellan de svarta strecken representerar olika siffror och kombination. 
 

 

Figur 9 - Linjär streckkod 

 2D-koder 3.3.2
På grund av de begränsningar som linjära streckkoder har inom datalagring utvecklades 2D-
streckkoderna eller 2D-koderna. Dessa koder har möjligheten att lagra en större mängd data 
och kräver mindre yta än den linjära streckkoden, vilket gör det lättare att applicera på 
mindre artiklar där plats är problem. Förutom denna skillnad är 2D-koderna uppbyggda på 
ett liknande sätt som linjära streckkoder, men består istället för linjer och streck av punkter 
eller prickar (Hodgson, Nabhani, & Zarei, 2010). 
 

Anledningen till att 2D-koder har möjligheten att lagra mer data och att de behöver mindre 
yta är för att dessa koder lagrar data både horisontellt och vertikalt medan den linjära 
streckkoden endast klarar av att lagra data horisontellt (Osman & Furness, 2000). Ytterligare 
skillnader mellan 2D-koderna och linjära streckkoderna är att 2D-koder klarar av att bli 
avlästa även om de skulle vara delvis skadad eller täckta av smuts. Exempel på olika typer av 
2D-koder är, DataMatrix som visas i Figur 11 och QR-kod som visas i Figur 10 (Osman & 
Furness, 2000). 

 

Figur 11 - Datamatrix Figur 10 - QR-kod 
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 Svagheter med optiska lagringstekniker 3.3.3
Det finns vissa svagheter företag måste känna till vid användning av optiska lagringstekniker. 
På grund av likheterna mellan de tekniska specifikationerna för linjära streckkoder och 2D-
koder är svagheterna samma för båda. En nackdel som finns med den optiska tekniken är att 
koderna måste vara synlig för att kunna scannas. Vill företag till exempel ha information på 
enskild produkt måste varje produkt scannas, vilket betyder att lådor kan komma att behöva 
öppnas om produkter inuti ska scannas (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007). Det finns också 
begränsningar för vilket avstånd som scannern kan läsa av koden, detta avstånd kan varierar 
mellan olika typer av scanners och kan vara upp till flera meter. Det vanligast 
avläsningsavståndet är cirka en decimeter. Eftersom scannern måste kunna avläsa direkt mot 
koden kan problem uppstå i miljöer som innehåller mycket damm och smuts, eftersom detta i 
vissa fall kan göra streckkoden oläsbar (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007). 
 
Vad som också ses som ett problem med optiska lagringstekniker är att de inte finns möjlighet 
att ändra den lagrade informationen (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007). Skulle en produkt 
tillskrivas andra egenskaper eller på något vis ändras måste en ny streckkod skrivas ut och 
appliceras på produkten, det finns ingen möjlighet att uppdatera befintliga streckkoder. 
Slutligen har streckkoder brister när det gäller säkerhet. Eftersom streckkoder oftast sitter på 
utsidan av produkter eller lådor är det enkelt för vem som helst med en scanner eller 
mobilkamera att få ta i informationen som streckkoden innehåller (Hunt, Puglia, & Puglia, 
2007). 

 Framtida möjligheter med optisk lagring 3.3.4
Framtiden inom optisklagring tillhör främst 2D-koder, eftersom de är en vidareutveckling på 
linjära streckkoder. Knuchel, Kuntner och Pataki (2011) menar att den fulla potentialen för 
2D-koder ännu inte har uppnåtts. Två huvudanledningar till att 2D-koder inte kommer att 
utkonkurreras i den närmaste framtiden, trots tuff konkurrens från främst RFID-teknologin. 
En anledning är att koderna är anpassade för smartphones och hur enkelt det är att scanna 
dessa med dagens teknologi. Den andra anledningen är att de är kostnadseffektiva och kan 
skapas med hjälp av en vanlig dator och en printer (Knuchel, Kuntner, & Pataki, 2011). 

3.4 Elektronisk lagring 
Radio frequency identification (RFID), är en teknik som bygger på elektromagnetiska vågor 
där små taggar fästs på eller i produkten beroende på känsligheten hos artikeln i fråga 
(Angeles, 2005). RFID-systemet innehåller tre olika komponenter som gör tekniken möjlig. 
Den första komponenten i systemet är taggen. Taggen fästs på föremålet som ska följas och 
innehåller ett mikrochip, en antenn och ibland ett batteri. Taggens uppgift är att 
kommunicera med en avläsare, vilket är den andra komponenten i RFID-systemet (Hunt, 
Puglia, & Puglia, 2007). Avläsaren benämns scanner, avkännare eller mottagare och 
innehåller en antenn och en elektronikmodul med radiofrekvens som kommunicerar med alla 
taggar i närheten av den. Den tredje delen i systemet kallas för host eller kontrollstation, och 
är själva hjärnan i systemet. Kontrollstationen är en dator och är ihopkopplad med avläsarens 
elektronikmodul (Fescioglu-Unver, Choi, Sheen, & Kumara, 2015). 
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 RFID-taggar 3.4.1
Hunt, Puglia & Puglia (2007) delar in taggar i olika kategorier, read only och read/write. De 
kan också delas in i aktiva, passiva eller semi-passiva. Det alla taggar har gemensamt är att de 
kan avläsas utan direkt kontakt med avläsaren, vilket innebär att taggen kan fästas var som 
helst på en produkt. Alla sorters taggar har möjlighet att lagra en större mängd information 
än vad optiska lagringstekniker har. Att produkten kan avläsas med hjälp av 
elektromagnetiska vågor nämner Hunt, Puglia & Puglia (2007) som en fördel. En fördel med 
detta är att tekniken blir mindre känslig mot skador eftersom den kan placeras inuti 
produkter och ändå avläsas. Slutligen gör detta också att det går att få exakta positioner på 
artiklarna som är märkta med taggar och att flera produkter kan registreras samtidigt (Kaur, 
Sandhu, Mohan, & Sandhu, 2011). 
 
De aktiva taggarna använder sig av ett litet batteri som gör att de kontinuerligt lagrar 
information och har kontakt med avläsaren (Angeles, 2005). Att de använder sig av en egen 
strömkälla gör att de kan ha stor lagringskapacitet och kommunicera med en avläsare som är 
mindre kraftfull (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007). 
 
Den största skillnaden mellan aktiva och passiva taggarna är batteriet. De passiva taggarna 
använder sig inte av något batteri utan får sin ström genom elektromagnetiska vågor från 
avläsaren. Taggarna kan enbart lagra data när avläsaren är i närheten och har kontakt med 
den. Trots att passiva taggar har mindre lagringskapacitet än aktiva taggar finns fördelen att 
de passiva taggarna är mindre och kräver mindre yta vid applicering (Angeles, 2005; Hunt, 
Puglia, & Puglia, 2007). Ett exempel på en passiv tagg visas i Figur 12. Denna tagg används av 
bibliotek för att märka böcker och underlätta utlåningen. 
 

 

Figur 12 - RFID 

Semi-passiva taggar använder sig av en kombination av aktiva och passiva tekniken. De har 
både ett litet batteri och drivs av de elektromagnetiska vågorna som avläsaren skickar ut 
(Angeles, 2005). Taggen använder sig först och främst av de elektromagnetiska vågorna och 
får den inte kontakt med hjälp av dem använder den batteriet som stöttning.  
 
En nackdel med RFID är att taggar och avläsare kan krocka, det vill säga att om det färdas 
många detaljer med taggar i närheten av varandra, kan de störa ut varandra. Ligger det även 
olika avläsare för nära varandra kan de också störas ut, planering av flödet blir därför en 
viktig faktor (Fescioglu-Unver, Choi, Sheen, & Kumara, 2015). En annan aspekt är säkerheten, 
Fescioglu-Unver, Choi, Sheen & Kumara (2015) beskriver en säkerhetsrisk med RFID. 
Tekniken är inte alltid tillräckligt säker eftersom den styrs med hjälp av nätverk, vilka kan bli 
attackerade och informationen kan bli synlig för fler. Det är svårt att se om man blir 
attackerad eftersom RFID-tekniken inte kräver att avkännaren har direktkontakt med taggen. 
Om en jämförelse med optiska lagringstekniker görs framstår RFID som det klart dyrare 
alternativet och kräver mer arbete vid implementering, vilket också ses som en nackdel (Hunt, 
Puglia, & Puglia, 2007). 

 Framtida möjligheter med RFID 3.4.2
RFID är den identifieringsteknik som har störst utvecklingspotential. I framtiden kommer 
chipen i taggarna att utvecklas, där företag kommer att kunna spara vilken information de vill. 
Större lagringsmöjligheter kommer finnas och utvecklingen av avståndet mellan tagg och 
avläsare kan komma att förbättras. Det negativa med RFID idag är priset, vilket leder till att 
tillverkare av billiga och mindre produkter inte använder teknologin. I framtiden kommer fler 
att använda RFID och detta kan leda till att priset kommer gå ned och konkurrensen bland 
RFID-tillverkare blir större (Nayak, Singh, Padhye, & Wang, 2015). 
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Nayak m.fl. (2015) nämner att det idag inte finns ett standardiserat RFID-system, utan 
tillverkare har ofta sitt egna system vilket kräver deras egna mjukvara. Det undersöks idag om 
det skulle finnas möjligheter att integrera dessa mjukvaruprogram, vilket kan göra att 
leverantörer, tillverkare och kunder skulle kunna få varandras information och få en bättre 
relation och kommunikation (Fescioglu-Unver, Choi, Sheen, & Kumara, 2015) 
 
I en artikel av Fescioglu m.fl. (2015) skriver författarna att en utmaning och möjlighet i 
framtiden med RFID är att kunna få dessa taggar att känna av hur en viss produkts status är. 
Det kan till exempel vara att taggen reagerar direkt efter en process om produkten är defekt 
och ska kastas istället för att gå vidare till nästa process.   

3.5 Sammanfattning Identifieringstekniker 
För att enklare kunna skilja på de olika identifieringsteknikernas egenskaper visas en 
jämförelse av dessa i Tabell 5. Lagringskapacitet innebär hur stor mängd data tekniken kan 
lagra, avläsning är hur enkelt tekniken går att avläsa. Kostnad indikerar vilken teknik som är 
billigast respektive dyrast, utvecklingspotential är kopplat till vilka framtida möjligheter 
teknikerna har. Implementering tar i beaktning vilka anpassningar ett företag behöver göra 
för att få en fungerande identifikationsteknik. Känsligheten är svår att avgöra vilken av 
teknikerna som är fördelaktig. RFID har mindre känslighet gällande fysisk påverkan eftersom 
den ofta placeras på oåtkomliga ställen på produkterna, till skillnad från de optiska teknikerna 
där märkningen måste sitta synlig och lättare kan skadas. Samtidigt kan RFID vara känslig för 
vissa elektroniska störningar, något som inte skulle påverka en optisk lagringsteknik (Hunt, 
Puglia, & Puglia, 2007). Säkerhet är också svår att avgöra, beroende på att RFID-system går 
att manipulera och utomstående skulle kunna ta sig in och ändra information på taggarna. 
Detta är inget problem för optisk lagring men däremot går samtliga streckkoder att läsa av 
med hjälp av en scanner eller smartphone, vilket gör att obehöriga kan komma åt 
informationen, information som kan vara hemlig (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007). Ett plus 
innebär att tekniken är mer fördelaktig inom den kategorin. 

Tabell 5 Jämförelse av Optisk lagring och Elektronisk lagring 
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3.6 Faktorer vid val av identifieringsteknik 
Det finns en rad faktorer företag måste ta hänsyn till vid val av identifieringsteknik. Först och 
främst handlar det om att välja på vilken nivå spårningen ska ske. Ska produkter spåras på 
artikelnivå kommer detta resultera i att stora mängder data måste lagras. Det finns också en 
kostnadsaspekt att ta hänsyn till (McFarlane & Sheffi, 2003). Desto högre krav företag ställer 
på spårbarhet desto större kommer kostnaden för identifieringssystem att vara. Därför blir 
det en viktig avvägning som måste göras. Detta handlar inte bara om vilken mängd data som 
ska skickas utan även hur ofta och hur många som ska ha tillgång till den data som skickas 
(McFarlane & Sheffi, 2003). Detta hänger ihop med nästa faktor som handlar om 
utbildningskrav. När valet av identifieringsteknik görs bör det vägas in vilken typ av 
utbildningskrav systemet ställer på de anställda och vilken nivå av tekniskt kunnande som 
finns inom företaget (Ngai, o.a., 2007). Om fler personer ska ha tillgång till den data som 
lagrats krävs att fler anställda har fått rätt utbildning. En rapport, gjord av Ngai, m.fl. (2007), 
på ett företag som tillverkandeföretag, pekar på att en av de största svårigheter som upplevdes 
vid implementering av en identifikationsteknik var att utbilda personalen inom området för 
att kunna utnyttja systemet fullt ut. Det är inte bara kostnaden för systemet i sig som blir 
avgörande utan utbildning av personal för hur systemet ska hanteras (Ngai, o.a., 2007; 
Hassan, Ali, Aktas, & Alkayid, 2015). 
 

Det finns också en osäkerhet om identifieringssystemet fångar upp den data det är tänkt. Om 
processen är automatiserad finns det risk att individer förlitar sig för mycket på systemet och 
misstag upptäcks först långt efter att de har uppstått (Doyle, 2004). Ytterligare en svårighet 
med spårbarhet och de tekniker som finns är att de ska hanteras på ett säkert sätt. Problemet 
med säkerhet består av att den data som finns lagrad på identifieringskoden går att komma åt 
för utomstående personer. Där finns en risk att identifieringskoden manipuleras av 
utomstående personer (McFarlane & Sheffi, 2003).  
 
I dagens allt mer automatiserade produktion blir kravet på mer exakt och effektivare 
kommunikation allt större. Om de automatiserade robotarna inte får den information som de 
behöver kan stora lager av fel produkter tillverkas, fel uppgifter görs och en säkerhetsrisk i 
arbetsmiljön skapas (Ilie-Zudor, Kemény, van Blommestein, Monostori, & van Der Meulen, 
2011).  Vidare visar forskning på att en stor del av alla nödstopp som sker i den 
automatiserade produktionen sker på grund av brist på kommunikation. Stillestånd i 
produktion leder till negativa finansiella effekter (Stopforth, Bright, Davrajh, & Walker, 2011). 
Att rätt information skickas och att de anställda kan lite på informationen som skickas till 
eller från automatiserade robotar är en faktor för tillverkande företag speciellt när det 
förekommer olika arbetsskift där information från det ena skiftet måste överföras till det 
andra skiftet (Hancock & Zayko, 1998). De flesta mötena hålls under dagen, vilket gör att 
nattarbetarna går miste om stor del av mötets information. För att nattskiftets arbetare ska 
kunna få tillgång till informationen bör den på ett enkelt sätt kunna kommuniceras ut till 
dem. Detta kan ske på olika sätt, bland annat direkt via människa till människa, via telefon 
eller också via olika slags datasystem (Hancock & Zayko, 1998).  
 
Det kan också nämnas att beroende på vilka aktiviteter produkter går igenom finns olika sätt 
att använda sig av identifieringstekniker. De vanligaste olika aktiviteter som nämns i 
litteraturen är lagring, tillverkning, transport och design. Beroende på hur flödet ser ut och 
vilka av dessa aktiviteter produkten genomgår bör identifieringstekniken anpassas där efter 
(Ilie-Zudor, Kemény, van Blommestein, Monostori, & van Der Meulen, 2011). Eftersom 
identifieringstekniker har olika förutsättningar och har olika tekniska specifikationer finns 
där även en del faktorer kopplade till tillverkningsmiljön att ta hänsyn till. Dessa faktorer kan 
vara, temperaturen inom tillverkningen, luftfuktigheten, om där är mycket damm och smuts, 
om tillverkningen sker under högt tryck, om där finns magnetiska eller elektroniska fält 
(Hassan, Ali, Aktas, & Alkayid, 2015). 
 
För att tydligare illustrera vilka olika faktorer som påverkar valet av identifieringsteknik 
utifrån teorin har dessa sammanfattats och kategoriserats i fyra olika huvudkategorier: 
information, produkt, miljö, kostnad och resurser. Under dessa huvudkategorier följer ett 
antal underfaktorer. Hela översikten kan ses i Tabell 6. 
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Tabell 6- Påverkande faktorer 

 

3.7 Spårbarhet 
Spårbarhet definieras på många olika sätt, en definition som är kopplad till tillverkning är:  
 
"Knowing everything that happened to a product through the manufacturing process – from 
the initial raw material to final product, including details on operators who worked on the 
product (or component that was built or mixed into product), equipment and tools used in 
the manufacturing process, rework that was done, and the status of production process 
control limits among others. (Nair & Shah 2007)” (Hozak & Collier, 2008 s.861).   
 
Denna definition beskriver hela förloppet produkten går igenom från råmaterial till slutgiltig 
produkt, samt vikten av att kunna följa förädlingsprocessen i detalj. Information om vilken 
operatör som gjort vad med vilka verktyg ska gå att spåra, där kontroll är huvudfokus.  
 
Precis som det beskrivits i bakgrunden är två av de främsta problemen inom tillverkning och 
produktionssystem, komplexiteten och osäkerheten. Golinska, Fertsch & Pawlewski (2011), 
kategoriserar osäkerhet på två sätt, inputosäkerhet består av externa faktorer, dessa är 
osäkerhet i efterfrågan och osäkerhet i leveransledtider. Den andra kategorin är 
processosäkerhet, här finns faktorer som osäkerhet inom intern efterfrågan och osäkerhet 
inom cykeltider (Golinska, Fertsch, & Pawlewski, 2011). En förutsättning för att minska dessa 
faktorer och öka kontrollen är en ökad spårbarhet som kan uppnås med hjälp av en 
implementering av en identifieringsteknik (Cheng & Simmons, 1994; Johansson & Pålsson, 
2009). Att få en ökad kontroll och minskad osäkerhet leder till effektivare materialflöde som 
kan vara till en konkurrensfördel för företag. Vidare beskriver Johansson & Pålsson (2009) att 
för att ett företag ska lyckas ha en överlägsen kontroll av logistiken krävs det att företaget har 
ett exakt, väl tajmad och pålitligt informationsflöde.  
 
En annan viktig del inom spårbarhetsaspekten är kommunikation. En enkel beskrivning av 
ordet kommunikation är social interaktion genom meddelanden (Kalla, 2005) och enligt 
nationalencyklopedin handlar kommunikation om att överföra information 
(Nationalencyklopedin, 2017). Heide, Johansson & Simonsson (2012) definierar 
kommunikation som ”en process som äger rum mellan två eller flera människor och där målet 
är att ett innehåll ska bli gemensamt”. I alla olika slags organisationer och arbetsprocesser har 
kommunikation en avgörande roll för den gemensamma och individuella prestationen. Med 
ett större fokus på spårbarhet, som enligt ISO9001 (2015)  handlar om att spåra historik, gör 
detta att kravet på att lagra information ökar. Detta gör att överföring av information ökar 
inom företaget, vilket enligt definitionerna är vad kommunikation handlar om.  
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 Resultat från implementering av identifieringsteknik 3.7.1
Det finns undersökningar gjorda som pekar på att en ökad spårbarhet leder till mindre 
osäkerhet inom produktion och en bättre kontroll. Undersökningar inom bilindustrin visar att 
en identifieringsteknik bidrar till minskad osäkerhet inom processtiden eftersom 
informationsutbytet blir snabbare inom företaget (Golinska, Fertsch, & Pawlewski, 2011). Dia 
m.fl. (2012) förstärker denna bild, att implementering av identifieringsteknik hos företag 
inom bilindustrin leder till snabbare informationsutbyte, detta i sin tur leder till mindre 
pappershantering när informationsprocessen blir mer automatiserad. 
 
En undersökning gjord på ett tillverkande företag, gjord av Chryssochoidis, Karagiannaki, 
Pramatari, & Kehagia (2009), visar att fördelar de fått av att implementera ett 
indentifikationssystem är färre manuella processer, vilket har bidragit till färre transaktionsfel 
och minskad tid för inventering. Detta kan leda till minskad kostnad för personal eftersom 
mindre tid behöver avsättas för att rätta fel i systemet. Att minska de manuella processerna 
beskriver Osman & Furness (2000) kan minska felprocenten från ett fel av 300, vilket är den 
mänskliga faktorn, till ett fel av 2 000 000, vilket är felmarginalen i ett mer automatiserat 
identifieringssystem.  
 
Vidare visar en undersökning gjord av Zelbst, Green, Sower & Reyes (2012) på olika 
tillverkningsanläggningar runt om i USA att ökad spårbarhet, i detta fall har RFID 
implementerats, leder till en ökad produktivitet och effektivitet inom tillverkningen. Den 
ökade effektiviteten och produktiviteten syntes främst genom att de lättare kunde kontrollera 
lagernivåer, minska kostnader i hela försörjningskedjan, kostnad för återkallning samt en 
minskad cykeltid vilket genererar lägre kostnader (Zelbst, Green, Sower, & Reyes, 2012). 
 
Ilie-Zuder m.fl. (2011) har gjort kategoriseringar av förväntade fördelar företag kan uppnå vid 
en implementering av identifieringsteknik. Dessa kategorier är design, tillverkning, transport 
och lagring. Fördelar som tas upp här gällande tillverkning är ökad ordernoggrannhet, kunna 
säkerhetsställa kontinuitet i försörjningskedjan, snabbare och bättre ledningsbeslut beroende 
på mer korrekt information, en bättre kundservicenivå eftersom information kan ges där 
kundens produkter befinner sig i flödet. I artikeln beskrivs även fördelar inom kvalitetsarbete 
genom att ökad kontroll kan sända signaler när fel material används och det går att identifiera 
vilka olika material som används till produkten (Ilie-Zudor, Kemény, van Blommestein, 
Monostori, & van Der Meulen, 2011). 
 
Sammanfattningsvis beskrivs resultaten nedan i punktform: 

 Snabbare informationsutbyte leder till mindre osäkerhet inom processledtiden.  

 Mindre manuell hantering som leder till färre transaktionsfel och ett mer korrekt 

PIA. 

 Bättre lagerkontroll, mindre tid till inventering samt minskad osäkerhet i 

lagersaldot. 

 Översyn över hela flödet, ger möjlighet att se över och minska kostnader. 

 Kunna lokalisera produkter snabbare, gör att kundservicen blir effektivare. 

 Identifiera fel på produkter tidigare vilket gör att produkter kan återkallas på ett 

effektivare sätt. 

  



Teoretiskt ramverk 

22 
 

 
 



Empiri 

23 
 

4 Empiri 
Detta kapitel inleds med en introduktion av fallföretaget och en produktbeskrivning. Sedan 
följer en översikt över nuläget i form av en processbeskrivning och efterföljande beskrivs 
vilken grad av spårbarhet som finns hos fallföretaget. Slutligen redovisas 
kravspecifikationen och de svårigheter företaget upplever. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Husqvarna Group AB är ett företag som grundades 1689 och har tillverkat många olika typer 
av tekniska produkter. Tillverkning av gevär, symaskiner och nu utomhusprodukter är bara 
några exempel på produkter Husqvarna har tillverkat genom tiderna. Husqvarna är en 
världsledande tillverkare av utomhusprodukter inom kategorierna park-, skog- och 
trädgårdsskötsel. Exempel på produkter som ingår i dessa kategorier är motorsågar, trimmers 
och gräsklippare. Koncernen har över 13 000 medarbetare och är verksamma i över 40 olika 
länder. Fallstudien har genomförts på Husqvarna manufacturing, som är en del av Husqvarna 
Group, på deras site i Huskvarna. På denna site är det framförallt handhållna produkter, till 
exempel motorsågar, röjsågar och motorkapar som tillverkas. 

 Produktbeskrivning 4.1.1
Husqvarna tillverkar i genomsnitt 5 000 svänghjul per dag och det tillverkas cirka 25 olika 
typer av svänghjul för användning i olika produkter. Svänghjulet är tillverkat av aluminium 
och innehåller också en magnet och en motvikt, ett fåtal modeller innehåller två stycken 
magneter istället för motvikt. På grund av att svänghjulet är en säkerhetsdetalj i 
slutprodukterna är kvaliteten viktig. Skulle svänghjulet brista i kvaliteten kommer inte 
slutprodukten att fungera alls. Om svänghjulet däremot går sönder under användning finns 
en stor risk för allvarliga personskador, det ställs därför höga krav på tillverkningsprocessen.  
 
På Husqvarna görs svänghjulen från grunden, vilket innebär att råmaterial bearbetas till en 
färdig komponent. Tillverkningsprocesserna svänghjulet går igenom är gjutning, bearbetning 
och montering. När tillverkningen av svänghjul är klar monteras komponenten på en 
slutprodukt. En mer detaljerad genomgång av tillverkningsflödet beskrivs i nedanstående 
avsnitt. En bild på svänghjulet kan ses i Figur 5, kapitel 2.  

4.2 Processbeskrivning 
Svänghjulen går igenom fyra olika processer under tillverkningen, dessa fyra är gjutning, 
bearbetning, montering och slutmontering. Planeringen av tillverkningen styrs av 
slutmonteringen och utifrån deras behov bryts planering ner till order för respektive intern 
kund i flödet, de interna kunderna är gjuteriet och monteringen. Planeringen kan 
arbetsledarna komma åt genom affärssystemet. Gjuteriet jobbar med preliminärplanering för 
tolv månader som även gäller för bearbetningen och upprättar en mer detaljerad planering för 
tre veckor. Dock framkom det att planeraren inte skickar ut mer än en veckas schema i taget, 
vilket innebär att operatörerna har dålig inblick i prognoserna. Anledning till att företaget valt 
att arbeta med en vecka i taget grundar sig i en stor osäkerhet av planeringen och efterfrågan.  
Nedan är de olika processerna uppdelade och svänghjulets flöde beskrivs. En överblick över 
svänghjulets flöde kan ses i Figur 13. 
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 Gjutning 4.2.1
Gjutningsprocessen är den första processen i tillverkningen av svänghjul. Det framkom efter 
intervjuer och dokumentstudier att gjutningen är den mest komplicerade processen och även 
den process där risken att produkterna blir defekta är störst. På företaget finns där två 
liknande gjutningsmaskiner och oberoende av maskin innehåller processen tre 
huvudaktiviteter vilka är förberedelse, pressning och skärning. Processen börjar med att ett 
verktyg väljs ut. Verktyget är anpassat för den variant av svänghjul som ska tillverkas och 
innehåller fyra formar för svänghjul. Detta verktyg smörjs sedan med hjälp av en blandning av 
vatten och ett speciellt vax. Magnet och motvikt sätts i en hållare och aluminium hälls i en 
form. Efter detta börjar pressningen och magneterna trycks in i aluminiumet som ligger i 
formen. Pressningen sker i tre steg och följer direkt efter varandra. När pressningen är klar tas 
överflöd av aluminiumet bort från verktyget och varje svänghjul skärs loss från gjutformen. 
De antal artiklar som tillverkas med samma verktyg ingår i samma batch och benämns som 
gjutningsbatch. Denna batch kan variera i storlek mellan cirka 1 000 enheter upp till 20 000 
enheter. Batchstorlekarna bestäms av planeraren beroende på hur behovet ser ut och hur 
många verktygsbyten som behöver göras. Ställtiderna i gjutningsmaskinerna är långa och 
verktygsbytena anpassas för att optimera produktionen. Allt i denna gjutningsprocess är 
automatiserat förutom verktygsbyten och kontroll av formen på svänghjulen. I gjutningen 
gjuts det in ett artikelnummer i varje svänghjul. 
 
När svänghjulen är klara gör operatören en kort överskådlig kontroll och lägger svänghjulen i 
en pall. Vid den tidpunkt operatören anser att pallen med svänghjul är full, väger operatören 
pallen för att ta reda på antalet svänghjul i pallen. Därefter fyller operatören i ett 
orderformulär där det ska fyllas i antal svänghjul, gjutningsdatum och anställningsnummer. 
Utöver denna information finns en viss mängd förtryckt information på orderformuläret, 

Gjutning 

Bearbetning 

Montering 

Slutmontering 

Lager 

Förråd 

Figur 13 - Processkartläggning 
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2. Orderformulär + lådetiketter sätts dit 
3. Palletikett sätts dit 
4. Byte av palletikett 
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formuläret kan ses i Bilaga 2. Efter detta flyttar operatören pallen till bearbetningen med hjälp 
av en truck. 

 Bearbetning 4.2.2
Bearbetningen görs av två liknande helautomatiserade celler, vilka innehåller ett antal 
maskiner. Oftast bearbetas samma sorts svänghjul i bägge cellerna, men vissa varianter av 
svänghjul kan endast köras i den ena cellen. För att sätta igång bearbetningsprocessen 
placerar ansvarig operatör en pall med svänghjul, från gjutningen, i cellen. Cellernas uppgift 
är sedan att fräsa bort överflödigt material som finns kvar efter gjutningsprocessen samt göra 
gängor till starthakar och fjädrar. Cellerna stansar in gjutdatum på ena och balanserar 
svänghjulet. För att märkningen av datumet ska bli korrekt knappar operatören för 
bearbetningen in datumet, från orderformuläret, i systemet. Slutligen magnetiseras magneten 
i svänghjulen. Efter att gjutnings- och bearbetningsprocesserna är klara tas ett svänghjul per 
pall ut till kontroll. De färdigbearbetade svänghjulen läggs i blåa lådor med cirka 24 stycken i 
varje, beroende på storleken på svänghjulet.   
 
När det står tolv lådor på varje pall är den full och operatören flyttar pallen samt uppdaterar 
manuellt orderformuläret genom att fylla i totala antalet svänghjul på pallen och 
ordernumret. En bild på en full pall med svänghjul och med följande orderformulär kan ses i 
Figur 14. I samband med detta fästs även förtryckta lådetiketter på de blåa lådorna. Pallen 
körs till, vad de anställda kallar ”förrådet”, och där säkras pallen med hjälp av band och 
informationen från orderformuläret skrivs manuellt in i systemet. En pallstreckkod skrivs ut 
och fästs på pallen. Denna pallstreckkod innehåller information om antal på pallen, 
artikelnummer och ordernummer. Därefter ställs pallen i en transportterminal där pallarna 
ställs i olika rader beroende på vilken terminal pallen ska till. Merparten av pallarna ställs för 
leverans till montering, medan vissa pallar går till andra terminaler för transport och 
montering utomlands. Transporten till de olika terminalerna hanteras av separat avdelning, 
transportavdelning. Denna transport sker till viss del utomhus med hjälp av truckar. 
 

 

Figur 14 – Full pall med svänghjul 
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 Montering 4.2.3
När pallen står utanför monteringsterminalen, tar lagerpersonalen över ansvaret för pallarna. 
Pallarna tas in och etiketten scannas, därefter tar det automatiserade höglagret över, där 
Automated guided vehicle (AVG robotar) ansvarar för hanteringen. Samtliga pallar placeras 
och lagerförs i höglagret innan de går till montering.  
 
Arbetsledaren på monteringen får varje månad en planering av slutmonteringen, planeringen 
visar behovet för nästkommande månad. Montering beställer den pall som ska monteras, via 
affärssystemet. När produkten monterats får den ett nytt artikelnummer och en ny palletikett, 
detta visar att produkten är klar för slutmontering. De aktiviteter som utförs i monteringen är 
manuella och innefattar att skruva dit fjädrar och starthakar på varje svänghjul. Pallen med 
produkterna skickas sedan in i lagret igen i väntan på beställning från slutmonteringen. 

 Slutmontering 4.2.4
Slutmontering innefattar endast ett steg och det är att svänghjulen monteras på en 
slutprodukt. Detta sker genom att svänghjulet trycks dit på vevaxeln och sedan skruvas en 
mutter på för att hålla det på plats. 
 
I slutmontering finns en pall med svänghjul vid varje monteringslina. Det finns personal på 
slutmonteringen vilka har till uppgift att se till att de komponenter som behövs finns 
tillgängliga för montörerna. Varje pallplats har en egen streckkod, där artikelnummer och 
plats anges. Dessa streckkoder scannas av personalen vid ett behov av dessa produkter, när 
detta görs skickas en beställning från affärssystemet till höglagret. Höglagret registrerar 
ordern och skickar upp pallarna med hiss till slutmonteringen. Vid hissen tar truckar över och 
ställer pallarna på deras rätta plats. När alla komponenter är monterade på slutprodukten, 
avregistreras dessa i affärssystemet och saldot för komponenterna ändras till en hel 
slutprodukt.  

4.3 Produktens spårbarhet 
Spårbarheten som fanns på Husqvarna under fallstudien, existerade endast på batchnivå. 
Som det tidigare nämnts kan en batch innehålla mellan 1 000 och 20 000 enheter. Vidare 
spårning kunde endast ske via det gjutdatum som ingraverades på svänghjulen under 
bearbetningen. Mellan gjutningen och bearbetningen skedde informationsutbytet med hjälp 
av orderformulär som operatörerna själva fyllde i för hand efter att pallen fyllts vid 
gjutningen. Detta orderformulär används sedan för att spåra pallarna mellan gjutning och 
bearbetning och hela vägen tills pallen transporteras för lagring i höglagret. När pallen skulle 
transporteras till inlagring har den fått en palletikett som innehåller information om antalet 
artiklar på pallen, vilket ordernummer pallen tillhör och artikelnummer på svänghjulen. 
Denna information knappades in av en logistikmedarbetare med informationen från 
orderformuläret. Där sitter även förtryckta lådetiketter på varje låda för att hålla ordning på 
lådorna med svänghjul under monteringen. När pallen sedan är inregistrerad och ställd i lager 
har personalen möjlighet att se saldo av olika artiklar samt deras position i lagret.  
 
Återkallning av defekta svänghjul är en tids- och resurskrävandeprocess. När en produkt 
upptäcks vara defekt stoppas produkterna i flödet, vilket sker med hjälp av stopplappar. De 
svänghjul som ingår i samma batch är ofta utspridda över olika avdelningar och måste 
lokaliseras och samlas ihop. Därefter sorteras produkterna manuellt för att hitta de defekta 
svänghjulen. Återkallningsprocessen innehåller många manuella aktiviteter som påverkar 
produktionen. Skulle svänghjulen redan blivit monterade på en slutprodukt samlas dessa ihop 
och undersöks manuellt. Enligt intervjupersonerna var det ytterst sällan defekta svänghjul 
gick så långt att de monterades in i slutprodukterna.  

4.4 Problem inom produktionsflödet 
En punkt som diskuterades mycket under intervjuerna var gjutningen. Det var tydligt att 
denna process ställde till störst problem för tillverkningen och att det under denna process var 
störst risk för fel i produktionen och defekta produkter. Detta bekräftades ytterligare av 
dokumentstudien. I gjutningsmaskinerna fanns inbyggda program som registrerade hur 
gjutningsprocessen fortgick, denna data fanns tillgänglig för personalen att undersöka. 
Problemet som nämndes var att det inte går att vet vilket svänghjul som gjöts vid vilken 
tidpunkt och informationen systemet genererar kunde inte användas fullt ut.  
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Den manuella bearbetningen av information via orderformuläret var en källa till fel och 
osäkerhet i antalet PIA, som främst gjorde det svårare för planeringen. Under en intervju 
framkom det att det har funnits tillfällen när anställda knappat in fel datum i 
bearbetningssystemet vilket lett till att samtliga svänghjul i den batchen fått fel gjutdatum och 
varit tvungna att omarbetas förhand. Detta var något som också uppmärksammades under en 
observation när det på ett av orderformuläret var skrivet ”Antal 512??”.  
 
Efter bearbetningen markeras den färdigbearbetade svänghjulspallen med en palletikett, 
denna etikett visas i Figur 15. Mellan bearbetning och höglagret transporteras pallarna av 
transportavdelningen, under denna transport finns ingen spårning och ingen kontroll görs av 
pallarna. Istället litar truckchauffören på att pallen är placerad på rätt angiven plats och 
företaget i sin tur litar på att truckföraren kör rätt. Trots denna manuella aktivitet skedde det 
enligt logistikansvarig få fel under transporterna. När pallarna når lagret blir de scannade, 
vilket är första gången svänghjulen registreras med hjälp av automatik. De intervjuade 
personerna menade på att höglagret allt som oftast stämde och att det inte här skapades några 
problem.  
 
Etiketten som sätts på varje blå låda efter bearbetningen, innehåller inte något gjutdatum 
utan endast bearbetningsdatum, artikelnummer och antalet i lådan. Trots att etiketterna 
innehåller streckkoder har det inte framkommit att dessa scannas någonstans i flödet. Något 
som observerades var att de gamla etiketterna tas bort lite slarvigt när lådan gått igenom hela 
flödet och ska användas på nytt. Detta leder till att när den nya etiketten klistras dit, efter 
montering när produkterna byter artikelnummer och anses vara färdiga, kan den förväxlas 
med andra etiketter på lådan. Något som även observerades var att dessa etiketter inte alltid 
var ordentligt påklistrade, dessa båda fallen visas nedan i Figur 15 och Figur 16. 
 

 

Figur 15 - Palletikett 

 

 

Figur 16 - Etiketthantering 

   
I slutmonteringen finns ingen spårbarhet alls. Det ställs inget krav på att i efterhand veta vilka 
svänghjul som sitter på vilken slutprodukt, något som gör att det ibland uppstår svårigheter 
med att ge slutkunder rätt information angående reservdelar. Det informationsutbyte som 
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sker här är vid beställning av en ny pall, den beställda pallen blir avregistrerad från höglagret 
och istället ses den som ett saldo i slutmonteringen. 
 
Tillverkningen av svänghjul har ett komplext flöde och det är ett antal avdelningar som är 
inblandade i tillverkningen. Under observationerna och intervjuer var det tydligt att de olika 
avdelningarna hade olika syn på spårbarhet och att de förutbestämda arbetsrutinerna inte 
alltid efterföljdes fullt ut. Det framgick också att det fanns en bristande transparens inom 
företaget, de olika avdelningarna var specialiserade på sina områden och hade dålig insyn i 
hur andra avdelningar arbetade och hur flödet fungerade.  

4.5 Krav på identifieringsteknik 
Utifrån den datainsamling som gjorts, intervjuer, observationer och dokumentstudier, har 
olika krav på identifieringstekniken kunnat preciseras. För att göra det lättöverskådligt vilka 
krav företaget har är dessa sammanställda i punktform nedan, med en kort förklaring till 
respektive krav. 
 

 Spåra på artikelnivå – Idag kan Husqvarna endast spåra svänghjul på batchnivå och 

inte spåra vilken maskin som bearbetat vilket svänghjul eller vid vilken tidpunkt.  

 

 Spåra direkt efter gjutningen – Störst problem uppkommer under gjutningen, därför 

måste produkten gå att spåra direkt efter denna process. 

 

 Minska det manuella informationsutbytet - Manuella informationsutbytet är en källa 

till fel och osäkerhet, för att öka kontrollen behövs detta utbyte minskas. 

 

 Klara av antalet produkter som tillverkas varje dag – Cirka 5000 svänghjul tillverkas 

varje dag, identifieringstekniken måste klara av dessa volymer. 

 

 Inte skadas av de olika processerna – Svänghjulet bearbetas och förändras i olika 

maskiner, identifieringstekniken får inte ta skada och bli obrukbar under dessa 

processer. 

 

 Inte påverka cykeltiderna eller maskinerna – Det är ett antal steg svänghjulen ska 

genomgå innan de monteras i slutprodukten, en ändring av cykeltider bör undvikas 

eftersom det kan påverka andra delar av tillverkningen. 

 

 Vara lättillgänglig och enkel att använda – Personal ska på ett enkelt sätt kunna 

hantera den nya tekniken utan att behöva speciell utbildning eller ändra sina 

arbetsrutiner.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras empirin från fallföretaget med hjälp av det teoretiska ramverket. 
Analysen är uppdelad efter de tre frågeställningarna som studien avser besvara och 
behandlas var och en för sig i detta kapitel.  

5.1 Vilka faktorer påverkar valet av identifieringsteknik? 
Analysen av den första frågeställningen Vilka faktorer påverkar valet av identifieringsteknik 
består av en jämförelse mellan de faktorer som identifierats utifrån teori och den data som är 
insamlad från fallföretaget. Uppdelningen är gjord efter de fyra olika huvudkategorierna, vilka 
har presenterats i Tabell 6. Slutligen kommer de olika identifieringsteknikernas för-, 
respektive nackdelar att analyseras och jämföras utifrån företagets situation. Jämförelsen 
presenteras sist i avsnittet i Tabell 7. 

 Information 5.1.1
Informationen som följer med produkterna är en viktig faktor när valet av identifieringsteknik 
ska göras. Detta eftersom en stor del av spårbarhet handlar om att lagra information och se till 
att denna information finns tillgänglig samt kommuniceras ut till rätt personer (Stopforth, 
Bright, Davrajh, & Walker, 2011).  
 
När det kommer till fallföretaget och produkten svänghjul, ställs inga krav på att märkningen 
av produkterna behöver uppdateras under tillverkningens gång. Skulle detta varit fallet hade 
valet blivit RFID eftersom det är den teknik som klarar av att uppdatera informationen (Hunt, 
Puglia, & Puglia, 2007). Det framkom även att informationen som identifieringstekniken 
behöver lagra är, artikelnummer, tidpunkt i de olika processerna, verktyg (i de automatiska 
processerna) och anställd (manuella processerna). Den mängden data klarar både 2D-koder 
och RFID av att hantera (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007; Knuchel, Kuntner, & Pataki, 2011). 
Ytterligare två faktorer som nämns av Hassan, Ali, Aktas, & Alkayid (2015) är hur 
informationen ska överföras mellan olika avdelningar och vem den ska vara tillgänglig för, 
detta är faktorer som spelar roll framförallt när företag jobbar i flera olika skift och det är 
olika team som arbetar dagtid och nattid (Hancock & Zayko, 1998). För fallföretag blir dessa 
faktorer mindre relevanta med anledning att samtliga avdelningar arbetar i samma system 
och kan se samma information. Den sista faktorn vilken ansågs som viktig för företaget var att 
produkterna skulle vara möjlig att spåra på en artikelnivå. Denna möjlighet har både RFID 
och 2D-koder (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007). 
 
Utifrån att endast se de faktorer vilka behandlar information och informationsflödet är det 
svårt att hitta några faktorer som påverkar valet av identifieringsteknik, för Husqvarna. De 
tekniska beskrivningar av RFID och 2D-koder visar på att bägge dessa klarar av de krav och 
förutsättningar som gäller på Husqvarna och i deras tillverkning utifrån ett 
informationsperspektiv (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007; Osman & Furness, 2000). 

 Produkt 5.1.2
För att identifieringstekniken ska fungera på det mest optimala sättet är det viktigt att 
märkningen av produkten sker på ett effektivt sätt. Svänghjulen är tillverkade av aluminium 
och har en del plana ytor, som kan ses i Figur 5. Det finns därför möjlighet att fästa saker på 
svänghjulen, trots att storleken på svänghjul varierar skulle det vara möjligt att märka 
svänghjulen med till exempel 2D-kod. Enligt Osman & Furness (2000) kan denna kod kan 
innehålla stor mängd data trots liten yta. Det är även möjligt att använda RFID och fästa en 
tagg på svänghjulen eller på något sätt få in en RFID-tagg i svänghjulet under tillverkningen. 
Eftersom magneter och motvikter gjuts in i svänghjulen, bör denna lösning även kunna 
appliceras för RFID-taggar (Zelbst, Green, Sower, & Reyes, 2012). Vidare måste processerna 
produkten genomgår utvärderas. På Husqvarna går produkten igenom gjutning, bearbetning 
och montering, dessa har beskrivits ingående i empirikapitlet. Utöver dessa processer behöver 
även lagringen och transporten av produkten utvärderas för att bedömningen ska bli korrekt 
(Ilie-Zudor, Kemény, van Blommestein, Monostori, & van Der Meulen, 2011).  
 
I tillverkningen på Husqvarna blir processerna en av de mest avgörande faktorerna gällande 
val av identifieringsteknik inom kategorin produkt och det handlar främst om att märkningen 
ska klara av processerna. Transporten och lagring sker med hjälp av lastbärare, se Figur 14, 
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och den individuella märkningen av produkten skulle inte påverkas av dessa aktiviteter. De 
andra faktorerna, antal produkter och storlek på produkter skulle kunna påverka valet 
eftersom detta kan bli en kostnadsfråga, däremot finns det inget som tyder på att dessa 
faktorer blir avgörande för valet av teknik.  

 Miljö 5.1.3
Svänghjulet utsätts i processerna för olika sorters påverkan. Hassan, Ali, Aktas, & Alkayid 
(2015) nämner bland annat högt tryck, extrema temperaturer och magnetism som faktorer 
vilket kan påverka valet av teknik. Sett till Husqvarnas produktion är det främst de 
automatiserade processerna som påverkar produktens utseende och egenskaper. I 
monteringen och slutmonteringen sker inte någon aktivitet vilken kan skada en eventuell 
märkning av svänghjulen. I både gjutningen och bearbetningen finns det dock aktiviteter som 
kan förstöra eller göra det svårt att använda en viss sorts identifieringsteknik. Ser vi till 
gjutningen utsätts svänghjulet för både extrem värme samt kyla men även ett högt tryck, 
vilket kan vara avgörande för vilken teknik som passar bäst (Hassan, Ali, Aktas, & Alkayid, 
2015). Att i gjutningen klistra på en 2D-kod kan skapa problem längre fram i flödet eftersom 
en påklistrad 2D-kod är känslig för skador, lätt slits och riskerar att bli oläsbar (Osman & 
Furness, 2000). Däremot finns möjligheten att kunna stämpla in eller med hjälp av laser 
ingravera 2D-koden i processen vilket gör att 2D-koden inte kan slitas eller skadas på samma 
sätt som en påklistrad 2D-kod och önskvärd information följer med svänghjulet (Ventura, 
o.a., 2016). RFID skulle också kunna klara av de efterföljande processerna eftersom den inte 
är lika känslig mot skador, detta beror på att RFID-taggar i många fall sitter dolda eller på 
oåtkomliga ytor på produkten (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007).  
 
I nästa process, bearbetning, är det viktigt att en eventuell 2D-kod eller RFID-tagg inte borras 
i när det görs gängor till starthakar och fjädrar eller slipas bort när svänghjulet balanseras. 
Detta påverkar med största sannolikhet avläsningen på ett negativt sätt (Osman & Furness, 
2000). Det slutgiltiga steget i bearbetningen, där svänghjulen magnetiseras skulle kunna 
påverka en eventuell RFID-tagg och göra denna oanvändbar eftersom denna bygger på 
elektromagnetiska vågor (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007). Slutligen tas säkerheten upp som en 
faktor att ta hänsyn till. Informationen på 2D-koder kan hämtas av obehöriga personer eller 
att RFID-taggar kan manipuleras (McFarlane & Sheffi, 2003; Doyle, 2004). Den faktor var det 
ingen av de intervjuade som nämnde och bör heller inte vara en faktor som påverkar valet av 
teknik.  

 Kostnad och resurser 5.1.4
Ur ett kostnadsperspektiv visar teorin på att en RFID-lösning nästan uteslutande är dyrare än 
en lösning med 2D-koder (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007; Osman & Furness, 2000). Efter 
intervjuer på fallföretaget framkom inget kostnadskrav på tekniken däremot måste 
kostnadsaspekten närmre utvärderas mot de fördelar företaget får. Kostnaden för svänghjul 
är relativt låg i förhållande till andra komponenter som Husqvarna tillverkar, detta gör att en 
dyrare lösning som RFID kanske inte betalar sig i detta fall eftersom kostnaden blir hög i 
förhållande till de fördelar som företaget får genom en ökad spårbarhet av produkten 
(McFarlane & Sheffi, 2003). Det tillverkas cirka en miljon svänghjul per år på fabriken i 
Husqvarna och utslaget per dag blir det cirka 5000 artiklar som produceras, detta gör att 
individuell märkning av artiklarna kan leda till en hög kostnad om RFID väljs (Hunt, Puglia, 
& Puglia, 2007). Det visade sig däremot att deras cykeltider inte fick påverkas av 
identifieringstekniken. Varierande cykeltid och osäkerhet i processerna gör det svårt att 
planera tillverkningen (Golinska, Fertsch, & Pawlewski, 2011) Tekniken får därför inte störa 
cykeltiden, utan istället underlätta för att kunna arbeta med ständiga förbättringar och få 
stabilare processer. Denna faktor är därför viktig för fallföretaget. Den teknik som har bäst 
förutsättning att implementeras utan att påverka tillverkningsprocesserna är RFID. Denna 
teknik kan scannas av mottagare utan direkt kontakt med taggen vilket innebär att de kan 
installeras utan att den stör tillverkningen. 2D-koden måste ha någon form av avläsare i 
anslutning till processerna (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007).  Nackdelen RFID har är istället att 
det kräver mer kunskap och mer av systemet för att kunna implementeras. Även de manuella 
processerna skulle påverkas och rutinerna skulle behöva ändras om varje svänghjul skulle 
behöva scannas i monteringen (Osman & Furness, 2000). Ett sätt att komma runt detta 
problem är att endast scanna pallen i monteringen på samma sätt som görs idag. På detta vis 
skulle det visserligen inte gå att se den exakta tidpunkten och vem som genomförde 
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monteringen, istället skulle det bli ett intervall mellan scanning ur lagret av omonterade 
svänghjul och scanning av färdigmonterad produkt när svänghjulen skickas tillbaka in i lagret. 
 
Det beskrevs i teorin att företag ibland har problem vid implementering av RFID och att 
personalen inte alltid vet hur identifieringstekniken fungerar (Ngai, o.a., 2007). På 
fallföretaget är det ett krav att det ska vara lätt och enkelt att implementera och använda 
systemet. Det är mycket personal som är inblandad i tillverkningen och att behöva utbildas i 
ett identifieringssystem är tidskrävande och inget företag skulle föredra. Detta pekar på att 
2D-koden är mer fördelaktig när denna faktor analyseras eftersom de tekniska aspekterna är 
enklare för den tekniken än RFID (Osman & Furness, 2000).  

 Sammanställning 5.1.5
Utifrån den data som analyserats ovan har de påverkande faktorerna identifierats. I tabellen 
nedan, Tabell 7, har de två teknikerna elektronisk lagring och optisk lagring jämförts med 
bakgrund av de faktorer som påverkat företagets val. Ett plus innebär att tekniken är lämplig 
utifrån de faktorer som identifierat och de krav fallföretaget ställer på tekniken. I de fall där 
bägge tekniker har ett plus innebär det att faktorer under dessa kategorier inte blir avgörande 
för valet. Detta eftersom bägge teknikerna klarar av de krav företaget ställer. Ett minus 
innebär däremot att det finns brister med tekniken som gör att den kanske inte passar 
fallföretaget utifrån den analys som gjort. Det kan också innebära att en djupare analys 
behöver göras för att tekniken ska kunna utvärderas mer utförligt.  
 

Tabell 7 - Analys av teknikerna 
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5.2 Hur påverkar identifieringstekniker spårbarheten? 
Alla intervjupersoner på fallföretaget nämnde att det finns en bristande kontroll på artiklarna. 
Det finns problem när det kommer till att veta var i flödet en specifik artikel befinner sig eller 
vilka tillverkningsprocesser artikeln har gått igenom. En anledning till detta är att de idag 
endast använder sig av identifieringsteknik i begränsad utsträckning. ISO (2017) skriver att 
spårbarhet handlar om att kunna spåra historik, vilket är något som Husqvarna idag har 
problem med. Efter observationerna fick författarna bilden av att det saknas en identifiering 
av produkterna efter varje process, vilket skulle kunna förbättras med en implementering av 
en identifieringsteknik. Detta är något som även Cheng och Simmons (1994) skriver om och 
menar på att en identifieringsteknik skulle göra att det är möjligt att spåra artiklars flöde i 
både nutid och i efterhand. De nämner också att en större kontroll av PIA fås genom 
implementering av identifieringsteknik. Det är också ett av de spårbarhetsproblem som 
Husqvarna har idag, det finns ingen fullständig kontroll på hur många artiklar som finns i 
flödet. 
 
Flera personer på fallföretaget nämnde att ett önskemål var att kunna identifiera exakt vilka 
artiklar som sitter på vilka slutprodukter eftersom denna kontroll inte finns idag. När till 
exempel en motorsåg är klar för leverans vet inte fallföretaget vilket gjutdatum det är på 
svänghjulet eller vad de olika batcherna av svänghjul sitter i för sågar. På detta sätt har 
Husqvarna ingen riktig kontroll över vilka komponenter som hamnar var, detta gäller även 
andra komponenter i slutprodukterna och är inget specifikt problem för just svänghjul. Detta 
gör det svårt för Husqvarna när väl ett fel dyker upp och produkter måste återkallas. Precis 
som Wu m.fl. (2011) skriver skulle denna process kunna göras mycket mer lätthanterlig om en 
identifieringsteknik skulle användas och på det sättet få en ökad grad av spårbarhet.  
 
Husqvarna kan idag spåra när en batch tillverkats i de olika processerna men en sådan batch 
kan innehålla upp till 20 000 artiklar, vilket leder till att det kan bli svårt att identifiera vilka 
artiklar som var med i den batchen i efterhand. Skulle denna identifiering istället ske på 
artikelnivå skulle varje artikel kunna spåras till en speciell operatör och maskin för att i 
efterhand kunna se vilka artiklar som eventuellt skulle kunna vara defekta. 

5.3 Hur påverkar identifieringsteknikers möjligheter till ökad spårbarhet 
verksamheter inom verkstadsindustrin? 

För att analysera denna fråga har det utifrån empiri och teori gjorts fyra olika underrubriker: 
produkt, produktionsflöde, planering och slutprodukt & eftermarknad. Denna indelning 
ansåg lämplig för att lättare kunna analysera olika områden i en verksamhet.  

 Produkt 5.3.1
Baserat på dokumentstudien kunde antalet defekta produkter analyseras. Tillsammans med 
data från intervjuerna kunde det konstateras att defekta svänghjul inte var något de anställda 
upplevde som ett problem, det fanns andra komponenter där defekta produkter var ett 
problem. Det påpekades av samtliga intervjuobjekt att kraven som finns på svänghjul är 
mycket höga både när det gäller kvaliteten samt kontrollen av produkten och processerna. Det 
konstateras av Zelbst, Green, Sower, & Reyes (2012) att en ökad spårbarhet skulle kunna 
hjälpa företag med ökad kontroll av processer och produktens kvalitet. En god spårbarhet ska 
även kunna underlätta för företag att identifiera de artiklar i produktionsflödet som är defekta 
och undvika att dessa kommer ut till kund. På detta sätt kan kunden få en upplevd bättre 
kvalitet (Ilie-Zudor, Kemény, van Blommestein, Monostori, & van Der Meulen, 2011). Som 
tidigare nämnts ansåg de anställda på fallföretaget att defekta produkter inte var ett problem, 
men att det trots detta fanns utrymme för förbättring. Det nämndes också under en intervju 
att en ökad spårbarhet är en förutsättning för att fallföretaget på ett aktivt sätt ska kunna 
arbeta med ständiga förbättringar, något som även Wadhwa & Lien (2016) tar upp som en 
fördel med en ökad grad av spårbarhet. 
  



Analys 

33 
 

 Produktionsflödet 5.3.2
Svänghjulets produktionsflöde består av fyra processer som utförs av olika avdelningar. 
Spårbarheten sker på olika nivåer beroende på vilken avdelning artikeln befinner sig. Idag är 
kommunikationen mellan avdelningarna och mellan de olika arbetsskiften något som 
medarbetarna själva tycker skulle kunna fungera mycket bättre. Med en identifieringsteknik 
skulle kommunikationen mellan skiften kunna förbättras och eventuella fel skulle kunna 
spåras till rätt tidpunkt och leda till förbättringar. Teorin nämner att spårbarhet bland annat 
handlar om att spåra historik och data för att sedan med hjälp av identifieringstekniker 
överföra den informationen som samlats in, vilket definitionen av kommunikation belyser 
(Heide, Johansson, & Simonsson, 2012; Stopforth, Bright, Davrajh, & Walker, 2011). 
 
De olika avdelningarna är dåligt insatta i andra avdelningars arbetsrutiner och hur de sköter 
sina processer för att kunna spåra artiklar i flödet. För att uppnå en hög spårbarhet är det 
viktigt att avdelningar arbetar på samma sätt (Fescioglu-Unver, Choi, Sheen, & Kumara, 
2015). Det som är gemensamt för hela svänghjulets flöde är att spårbarheten inte sker på 
artikelnivå utan endast på batchnivå. Enklast att spåra artiklarna är i höglagret eftersom detta 
i nuläget är helautomatiserat och registrering sker automatiskt. Johansson & Pålsson (2009) 
nämner att för att få en ökad kontroll på hela produktionsflödet bör företag kunna spåra varje 
artikel individuellt, vilket bäst utförs med hjälp av en identifieringsteknik. En ökad grad av 
spårbarhet kan enligt Golinska, Fertsch & Pawlewski (2011) och Dia m.fl. (2012)  minska 
osäkerheten och informationsutbytet blir snabbare inom hela företaget, vilket är något som 
skulle kunna hjälpa fallföretaget genom att alla avdelningar har samma teknik för att spåra 
artiklar på artikelnivå.  
 
Enligt Osman & Furness (2000) sker det betydligt fler fel vid manuella processer än vid 
automatiserade processer, de menar att det sker ett fel av 300 vid manuella processer och ett 
fel av 2 000 000 vid automatiserade processer. På Husqvarna görs de flesta 
informationsutbyten med hjälp av en manuell överföring av information, där orderformulär 
fylls i för hand och sedan läggs löst på pallen. Efter intervju med planeringsansvarige blev det 
tydligt att den manuella hanteringen av information var en stor källa till fel. Bland annat 
berättade en intervjuperson om en situation som kan kopplas ihop med det som Osman & 
Furness (2000) påvisar. Husqvarna hade nyligen behövt bearbeta om en hel batch svänghjul 
på grund av att en operatör hade knappat in fel datum vid märkningen, vilket uppfattas som 
ett problem inom företaget eftersom datummärkningen måste göras manuellt av en eller flera 
operatörer istället för av en robot.  

 Planering 5.3.3
Alla intervjupersoner var överens om att en bättre spårbarhet skulle kunna öka servicen till 
nästkommande avdelning, vilket ses som en intern kund av företaget. Identifieringstekniker 
används, som tidigare nämnts, för att spåra information och föra informationen vidare och 
målet är att minska osäkerheten kring antal produkter i flödet vilket kan ge ett bra underlag 
för planeringen (Hodgson, Nabhani, & Zarei, 2010). I intervjun med produktionsplaneraren 
nämndes osäkerheten med lagersaldot som ett problem för planeringsprocessen. Personen 
ansåg att en ökad grad av spårbarhet skulle minska de saldofel som fanns i anslutning till 
svänghjulen och gör att ansvariga personer kan lita på lagersaldot. Det skulle betyda att 
arbetet underlättades och planeringsprocessen blev mer precis. Om varje avdelning kan se 
direkt i affärssystemet när nästa batch av en speciell typ av svänghjul kommer skickas eller 
vart i flödet artiklarna befinner sig just nu, skulle de kunna göra en mer detaljerad planering 
på längre sikt och kan ge sin kund ett mer exakt svar när de kan leverera produkter. Det leder 
även till att schemaläggning av personal kan förenklas (Ilie-Zudor, Kemény, van 
Blommestein, Monostori, & van Der Meulen, 2011). 

 Slutprodukt och Eftermarknad 5.3.4
En ökad spårbarhet skulle leda till att man kan spåra historiska data för varje artikel. Detta 
kan leda till en rad olika fördelar för olika situationer i en verksamhet. Wu m.fl. (2011) menar 
på att processen för att återkalla defekta produkter skulle bli mer kostnadseffektiv med hjälp 
av en ökad grad av spårbarhet. Detta på grund av att företag kan gå tillbaka i historiken och 
hitta de produkter som faktiskt kan vara defekta och endast återkalla dessa, istället för att 
återkalla en hel batch som blir kostsamt för företag. I fallföretagets fall återkallas och sorteras 
hela batcher av svänghjul när en defekt artikel upptäcks. I höglagret behöver samtliga pallar 
från denna batch sorteras vilket är både kostsamt och tidskrävande eftersom undersökningen 
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av svänghjul sker manuellt. Skulle ökad spårbarhet finnas skulle dels risken att slutkunder får 
en defekt produkt minska men även kostnaden för sortering eftersom företaget vet exakt vilka 
svänghjul som tillverkades av vilken maskin och exakt var dessa svänghjul befinner sig i flödet 
(Wu, Ranasinghe, Sheng, Zeadally, & Yu, 2011). Under intervjuer nämndes att företaget inte 
hade några större problem med defekta svänghjul och att kvaliteten på dessa var god. Trots 
detta går det att se tydliga fördelar med vad ökad spårbarhet skulle kunna bidra med. 
Eftersom företaget har andra komponenter där defekta produkter är vanligare kan en lyckad 
implementering av spårbarhet på svänghjul även överföras till andra produkter.   
 
Några exempel som inte togs upp i det teoretiska ramverket fast nämndes av några 
intervjupersoner på fallföretaget är reservdelshanteringen. Skulle en eventuell 2D-kod sitta på 
svänghjulen och ett slitage av produkten upptäcks efter några år kan denna identifiering med 
enkla medel kopplas till en E-handel. Detta skulle leda till att kunden själv kan scanna 
svänghjulet med sin smartphone och få exakt den reservdel personen behöver. Ökad 
kundservice och mindre resurskrävande support skulle kunna leda till minskade kostnader 
och ökad kundnöjdhet.  
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6 Diskussion & Slutsats 
Inledningsvis i kapitlet presenteras en diskussion där resultaten från studien behandlas. 
Efter detta följer en metoddiskussion där de olika metodvalen som utgör studien utvärderas. 
I kapitlet finns också resultatet och slutsatsen kort sammanfattat. Till sist redovisas hur 
vidare forskning kan bidra till mer kunskap om problemet.  

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet var att ”undersöka hur valet av identifieringsteknik i ett tillverkande företag påverkar 
produktens spårbarhet under dess livslängd för att möta marknadens krav.” Syftet har sitt 
ursprung i att marknadens krav ökar på företag (Sjögren & Stahre, 2017). Kraven innefattar 
mer kostnadseffektiv produktion för att kunna vara lönsam, att företag kan säkerhetsställa att 
deras produkter håller rätt kvalitet och att företag har ett hållbart arbetssätt, både 
miljömässigt och socialt. Att företag ska bli kostnadseffektiva hänger ihop med globalisering 
och att antalet aktörer på marknaden ökar vilket sätter press på företag (Sanchez, Alcarria, 
Martín, & Robles, 2015). Ett sätt att möta dessa krav är att öka spårbarheten på produkterna i 
produktionsflödet, vilket kan göras med hjälp av identifieringstekniker. Teorin visade på att 
identifieringstekniker hjälper företag att öka spårbarheten, något som stämmer överens med 
vad analysen av empirin säger (Björklund, 2016). Vilken teknik som företag väljer bör baseras 
utifrån företagets förutsättningar och deras värderingar av de fyra huvudkategorier av 
faktorer (information, produkt, miljö, kostnad och resurser) som analyserades i kapitel 5. 
Analysen kunde inte påvisa att RFID och 2D-koder påverkar spårbarheten olika, utan endast 
att de bidrar till en ökad spårbarhet. 
 
Svårigheter som företag idag upplever är att för att nå upp till de krav som ställs blir flöden 
komplexa och osäkerheten ökar (Cheng & Simmons, 1994). Att med hjälp av 
identifieringsteknik minska denna osäkerhet och komplexitet är ett resultat som bekräftas i 
analysen. Där påvisas även hur olika områden inom företags tillverkning påverkas i positiv 
bemärkelse av ökad spårbarhet genom identifieringsteknik. De områden som beskrivit i 
studien är produkt, produktionsflöde, planering, slutprodukt och eftermarknad. 
 
Återkallningsprocessen av produkter är en viktig aspekt från ett spårbarhetsperspektiv, 
särskilt för säkerhetsartiklar eftersom defekta produkter kan leda till personskador. Studien 
visar att för att återkallningsprocessen ska fungera på ett säkert och kostnadseffektivt sätt är 
det nödvändigt att produkten kan spåras på artikelnivå, något som kan åstadkommas genom 
den ökade spårbarhet som en identifieringsteknik erbjuder. Vidare visar analysen att när 
företag jobbar mer mot ökad spårbarhet påverkas indirekt andra delar av verksamheten. 
Studien visar att spårbarhet bland annat kan bidra till förbättrade processer och ökad kvalitet 
på produkter.  
 
Mycket tyder på att marknadskraven i framtiden kommer att öka vilket kan komma att leda 
till att företag känner en press att använda sig av någon typ av identifieringsteknik för att 
uppnå de högre krav som ställs och i syfte att bibehålla sin marknadsposition. Detta i sin tur 
kommer leda till att identifieringsteknikerna utvecklas, främst RFID eftersom denna besitter 
mest utvecklingspotential. Med stor sannolikhet kommer tekniken bli billigare och mer 
effektiv, denna vetskap bör företag ha med sig när de utvärderar identifieringstekniker. 
Problemet kan också ses utifrån ett externt perspektiv där teknik väljs för att ett enklare 
samarbete med leverantörer och partners ska kunna genomföras. Använder sig alla i 
försörjningskedjan av samma teknik får hela försörjningskedjan samma positiva effekt vilket 
bör bidra till en mer hållbar verksamhet.  
 
Hållbarhetens tre grundstenar, ekonomi, sociala aspekter och miljö, är något som indirekt 
skulle kunna stärkas av en ökad spårbarhet hos företag (Fisk, 2011). Hållbarhet är en aspekt 
som får mer och mer uppmärksamhet i dag och något företag behöver lägga mer fokus och 
kraft på. För företag som arbetar med ständiga förbättringar i sina processer skulle en 
identifieringsteknik kunna underlätta detta arbete genom att felen spåras i produktionen på 
ett effektivare sätt. Dessa förbättringar av processer skulle i sin tur göra att materialåtgången 
blir mindre, vilket bidrar till en positiv påverkan på miljöaspekten. Analysen visar att med en 
identifieringsteknik får företag bättre kontroll över lager och buffertzoner. En sådan kontroll 
kan påverka den ekonomiska aspekten positivt på grund av en lägre kapitalbindning.  Detta 
skulle även kunna leda till att eliminera överproduktionen, vilket skulle påverka både 
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miljöaspekten och ekonomin. Den sociala aspekten kan påverkas positivt genom en mindre 
stressig arbetsmiljö beroende på att spårbarhet underlättar planeringen vilket bör leda till 
jämnare produktionstakt.  

6.2 Implikationer 
Studien generar ingen ny teori utan stärker befintliga teorier kring spårbarhet och betydelsen 
av spårbarhet inom produktion. Studien har försökt identifiera hur en identifieringsteknik 
påverkar spårbarheten och om valet av identifieringsteknik påverkar spårbarheten olika, det 
vill säga att olika tekniker skulle generera annorlunda resultat för spårbarhet. Detta har inte 
studien kunnat bekräfta. Dock har det bekräftats att användandet av identifieringsteknik i sig 
påverkar spårbarheten positivt vilket därmed hjälper företag att uppnå marknadens krav. En 
implementering av en identifieringsteknik kommer enligt studien att leda till:  

 En bättre kvalitet ut till kund, på grund av stabilare processer och bättre kontroll 

 Minskat manuellt informations utbyte, mindre fel och ett mer korrekt saldo leder till 

enklare och mer korrekt planeringsprocess 

 En ökad intern förståelse och snabbare informationsflöde 

 Kostnadseffektivare återkallningar av defekta produkter och det blir enklare att 

tidigare upptäcka defekter 

Resultatet i studien bör endast ses som vägledande, en anledning till detta är att de olika 
teknikerna inte har implementerats praktiskt eller testats på fallföretaget. Resultatet bygger 
endast på teori och empiri insamlad från observationer, intervjuer och dokumentstudie. 
Studien har inte undersökt företags inköpsprocess eller hur säljprocessen av slutprodukter går 
till något som kan begränsa resultatet i studien. 

6.3 Metoddiskussion  
För att uppnå ett användbart och korrekt resultat har författarna följt tidsplanen som 
skapades vid starten av studien. Detta har i kombination med handledarmöten gjort att 
studien hela tiden fortskridit och att författarna haft en tydlig struktur genom processen. Den 
litteraturgenomgång författarna utförde, underlättade arbetsprocessen och låg till grund för 
det teoretiska ramverket.  
 
Litteraturgenomgången bidrog till samtliga frågor och påverkade hur studien strukturerades. 
Observationerna gav en inblick i företagets produktion som inte hade varit möjlig genom 
andra datainsamlingsmetoder. På grund av att observationerna gjordes under arbetstid 
genererade detta mer verklighetsbaserad data än vad en studie i labbmiljö hade genererat 
(Patel & Davidsson, 2011). Observationer var nödvändigt när faktorer skulle identifieras och 
brister i produktionen skulle synliggöras. Intervjuerna var ett komplement till 
observationerna och bidrog till att bekräfta observationer som genomfördes och skapa 
diskussion om spårbarhet med företagets anställda. Den insamlade data hade inte kunnat 
erhållits genom enkätundersökning eftersom enkäter samlar in mer kvantitativa data istället 
för kvalitativa data och därför var intervjuer att föredra. Dokumentstudie bidrog med 
kvantitativa data och användes för att vidare bekräfta information från intervjuerna.  
 
Fallstudien innefattade endast en analysenhet detta gjorde att det var möjligt att 
detaljgranska fallföretaget och få en djupare förståelse och genom detta öka trovärdigheten i 
resultatet. Det negativa med att endast analysera ett fallföretag är att det blir svårare att 
kunna generalisera resultatet och att resultatet blir svårare att applicera på andra företag 
inom andra branscher. Studiens resultat bör gå att generalisera till företag inom 
verkstadsindustrin, detta beror på att företag inom verkstadsindustrin ofta är organiserade på 
liknande sätt. Det är svårare att kunna generalisera resultatet till andra branscher eftersom 
dessa oftast är uppbyggda på annorlunda sätt.  
 
Eftersom intervjuerna var av semistrukturerad karaktär blev det mycket diskussion runt 
frågorna vilket kan påverka reliabilitet, det kan vara svårt att genomföra intervjuer med 
samma resultat igen. De dokument författarna studerade hjälpte till att bekräfta några av de 
frågor som ställdes under intervjuerna, vilket får anses öka reliabiliteten. Observationerna 
gjordes för att samla in kvalitativa data och frågor diskuterades även under observationerna. 
Att observationer genomfördes både med personal och på egen hand har stärkt validiteten, 
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den har även genomförts på olika tidpunkter under dagen för att få en ökad trovärdighet. 
Hade författarna haft mer tid kunde fler observationer genomförts och källor till fel hade 
kunnat identifierats under observationer istället för under intervjuer vilket ytterligare hade 
stärkt trovärdigheten. 

6.4 Slutsatser och Rekommendationer 
Resultatet visar tydligt att med hjälp av en identifieringsteknik ökar spårbarheten på 
produkterna vilket bidrar till att företag får en ökad förmåga att nå upp till vissa av de krav 
som marknaden ställer. Tre slutsatser kan dras utifrån syftet och dessa är att: 

 Valet av en viss teknik i sig inte påverkar spårbarheten 

 Ett aktivt val att implementera en teknik påverkar spårbarheten positivt 

 Valet av specifik teknik är kontextberoende enligt den kategorisering av faktorer som 
tidigare gjordes 

De positiva effekterna av en identifieringsteknik kan hjälpa företag att uppnå marknadens 
krav. Kraven innebär är att kvaliteten på produkterna kan säkerställas på ett effektivare sätt 
genom stabilare processer och bättre kontroll. Användandet av en identifieringsteknik 
kommer även att leda till ett mindre behov av manuellt informationsutbyte. Det i sin tur leder 
till mer korrekta saldoberäkningar, vilket i slutändan ger en enklare planeringsprocess. Detta 
gynnar både företagets interna kunder men även de externa kunderna eftersom 
informationen som förmedlas blir mer pålitlig och korrekt. Slutligen kommer 
återkallningsprocessen att bli effektivare när spårbarheten ökar.  
 
Rekommendation till företag när det ska undersöka vilken identifieringsteknik som är lämplig 
för att uppnå kraven från marknaden är att först analysera de egna behoven. Utifrån de behov 
som identifieras bör företag prioritera de olika faktorerna, information, produkt, miljö, 
kostnad och resurser som identifierats i denna studie. På detta sätt kan företag säkerhetsställa 
att den identifieringsteknik som företaget väljer passar deras verksamhet och att den ökar 
spårbarheten och hjälper företaget att nå upp till kraven som ställs.  

6.5 Vidare forskning 
Framtida forskning av vilka olika faktorer som påverkar företag i olika branscher kan bidra till 
att ytterligare öka kunskapen och ge en tydligare och mer korrekt bild av hur de olika 
faktorerna påverkar valet av identifieringsteknik. Det finns även möjligheter att studera andra 
artiklar än svänghjul på fallföretaget för att få en bättre bild av hur stor påverkan själva 
produkten har på valet av identifieringsteknik, beroende på de olika specifika egenskaper de 
olika produkterna har. Forskningen kan utökas till att även innefatta konsumenter för att 
analysera om och hur dessa påverkas. Vidare undersökning kan göras genom att se på 
företags inköpsprocess och hur denna skulle påverkas med hjälp av identifieringsteknik och 
på vilket sätt detta skulle kunna öka spårbarheten. 
  
Något som denna rapport är begränsad inom är den ekonomiska aspekten. Denna aspekt kan 
analyseras djupare i framtida forskning. Det finns stora möjligheter att jämföra och analysera 
de olika identifieringsteknikerna mot varandra. I en eventuell framtida studie bör RFID 
granskas på nytt på grund av att tekniken blir billigare och effektivare allt eftersom utveckling 
sker. Det finns också stora möjligheter att analysera hur en ökad spårbarhet bidrar till en 
kostnadsreducering för företag. 
 
Slutligen skulle en framtida studie även kunna analysera hur de olika teknikerna kan 
samarbeta och om olika tekniker kan användas samtidigt i samma produktionssystem. Ett 
förslag på hur detta skulle kunna fungera är genom att märka produkterna med 2D-koder för 
att kunna identifiera på artikelnivå och märka lastbärarna med RFID för att kunna få live 
uppdateringar av var i flödet artiklarna befinner sig.
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