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Förord 

Detta arbete avslutar våra studier på Ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. Arbetet 

har utförts på CrossControl i Alfta. CrossControl tillhör det amerikanska Actuant som är 

världsomspännande.  

Arbetet som vi har gjort har sina ramar inom digitalisering. Studien skall förhoppningsvis ge nytta 

till CrossControl samt till framtida forskning inom digitalisering. 
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John Juhlin Engqvist och Martin Wallin  
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Sammanfattning 

Med denna rapport vill författarna för detta examensarbete redogöra för hur ett tillverkande 

företag skulle kunna använda digitala verktyg vid deras inlagring och plockning. Författarna har 

tittat och även presenterat olika lösningar för att kunna få in digitala hjälpmedel i företagets dito 

hantering. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala verktyg skulle kunna användas för att 

effektivisera hanteringen vid inlagringen och vid plockningen.  

Det här är en studie som har utförts på de Amerikanskägda företaget CrossControl i Alfta som 

med sin huvudinriktning tillverkar el och elektronikprodukter till fordon och maskiner. 

CrossControl har använts för att analysera och jämföra resultatet i förhållande till tidigare 

forskning inom området. Datainsamlingen skedde genom intervjuer, observationer och via deras 

hemsida. Enheterna plockning samt inlagring visar på att ett införande av digitala verktyg skulle 

vara lämpliga, då det tidigare har lagts fokus från företagets sig på att digitalisera produktionen. 

Då företag idag bör lägga stort fokus på att vara flexibla och kunna anpassa sig efter kundens 

efterfrågan är digitaliseringen ett viktigt begrepp. Digitalisering handlar om att transformera 

information från det analoga tillståndet till det digitala. Detta kan ske med hjälp av olika slags 

digitala verktyg t.ex. RFID (Radio Frequency Identification), streckkod, QR-kod eller mobila 

enheter. RFID handlar om att data skickas från en tagg till en läsare med elektroniska signaler. 

Detta gör att gods inte behöver matas in för hand i datorsystemet hos företag. Streckkod är en 

serie av varierande svarta och vita ränder som bildare ett mönster som läses av med hjälp av en 

scanner. Streckkod har en globaliserad standard och har funnits under en väldigt lång tid ute bland 

företag. QR-kod står för quick response och har fått sitt namn efter den korta avläsnings tid som 

krävs för att registrera koden. QR är till skillnad från streckkoden tänkt att läsas av som en bild. 

Mobila enheter har introducerats i industrin för att effektivisera samt underlätta arbetet för 

operatörerna. De skapar en möjlighet för operatörerna att koppla samman sig med flera olika 

system samtidigt och kommunicera. 

Genom att analysera och jämföra de olika digitala verktygen utifrån teorin samt fallföretagets 

förutsättningar har författarna kommit fram till att RFID är det mest lämpliga 

identifieringssystemet. 

 

Nyckelord: Digitalisering, Identifieringssystem, Lean, Affärssystem, Digitala verktyg, Lager, Plockning  
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Abstract 

The authors of this report want to explain how a manufacturing company could use digital tools 

in their storage and picking. The authors have analyzed and compared different solutions to be 

able to bring in digital aids in the company's storage and picking. 

The purpose of this study is to investigate how digital tools could be used to streamline the 

handling of storage and picking.  

This is a study conducted at the American-owned company CrossControl in Alfta, which has their 

main focus to manufacture electrical and electronic products for vehicles and machines. 

CrossControl have been used to analyze and compare the results in relation to previous research 

in the field. The data collection was through interviews, observations and via their website. The 

units picking and storing indicate that the introduction of digital tools would be appropriate, as 

the focus of the company was previously focused on digitizing production. 

As companies today focus more on being flexible and able to adapt to customer demand, 

digitization is an important concept. Digitization is about transforming information from the 

analogue state to the digital. This can be done using various digital tools e.g. RFID (Radio 

Frequency Identification), barcode, QR-code (Quick Response), or mobile devices. RFID is about 

sending data from a tag to a reader with electronic signals. This means that newly arrived material 

doesn’t need to be handed in manually by the computer system of companies. Barcode is a series 

of varying black and white stripes that form a pattern that is scan by a scanner. Barcode has a 

globalized standard and has been in the business for a very long time. QR code stands for quick 

response and has been named after the short reading time that requires registering the code. QR 

is unlike the barcode intended to be read as an image. Mobile devices have been introduced in 

industry to streamline and facilitate the work of operators. They create an opportunity for 

operators to connect with multiple systems simultaneously and communicate.  

By analyzing and comparing the various digital tools based on the theory and the circumstances of 

the case company, the authors have found that RFID is the most appropriate as an identification 

system. 

 

Keywords: Digitalization, Identification System, Lean, Business System, Digital Tools, Warehouse, Order 

picking 
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Ordlista 

RFID – Radio Frequency Identification 

FoU – Forskning och Utveckling 
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IT – Informations Teknik 

IoT – Internet of Things 
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1 Introduktion 

Nedan anges bakgrunden och syfte som kommer ligga som grund för utvecklingen av studien. 

  

1.1 Bakgrund 

Då dagens industrier blir mer och mer pressade till att tillverka billigare produkter på 

ett mer miljövänligt sätt, måste dagens industrier effektivisera sin produktion och följa 

med i utvecklingen där nya effektiviseringsmodeller måste appliceras. Att vara flexibel 

som företag och kunna ställa om sin produktion för att bemöta kundens efterfrågan är 

också väldigt viktigt (Lasi et al. 2014). Trenden har tills för inte så länge sedan varit 

att flytta ut tillverkningen, främst på grund av att försöka ha så låga 

tillverkningskostnader som möjligt då löneläget är ett helt annat i exempelvis Asien, 

idag är dock verkligheten annorlunda och många av Sveriges industrier flyttas tillbaka. 

En av anledningarna är för att Sverige ligger för närvarande långt fram i sin 

produktionsteknik med sin högteknologiska automation. För att inte släpa efter i 

utvecklingen är det viktigt med smarta lösningar där industrierna är helt 

automatiserade och kommunikationen sker digitalt, det vill säga att människan, 

maskinen och materialet är sammankopplade. (Svia 2015) 

Utvecklingen kring digitaliseringen går i rasande fart. Organisationer blir alltmer 

beroende av sina informationssystem som till allt större del blir sammanfogade med 

sin dagliga verksamhet (Peppard & Ward 2004). I en rapport från regeringskansliet 

(2010) beskrivs det hur Europa och USA länge har haft ett stort försprång inom FoU, 

men på senare år har gapet mot länder främst i Asien minskat. Det är inom områdena 

naturvetenskap och teknik som mätningen har utförts och där framgår det att Asien 

har minskat gapet till EU och USA inom naturvetenskap.  Inom teknik har Asiens 

länder till och med gått om USA. Så vikten av att företag lägger resurser på att öka 

sina kunskaper inom forskning och utveckling är otroligt stor om Sverige skall bevara 

sin konkurrenskraft. Digitalisering ligger som en god grund för att göra detta möjligt.  
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Det finns olika slags verktyg för digitalisering inom industrin, en del nya men en del 

som har funnits med ett tag men inte haft stor betygelse. 3D-skrivare och olika 

additiva ”lager på lager” metoder har funnits sedan 80-talet utan att ha gjort något 

speciellt stort avtryck. Det är först nu på senare år som den har blivit en vanligare 

tillverkningsteknik då tekniken blivit billigare och bättre (ibid.). Internet of things 

(IoT) handlar om att maskiner och produkter är uppkopplade för att kunna 

kommunicera med varandra. De kan utrustas med sensorer och processorer som ger 

dem möjlighet att registrera och bearbeta data som kommunicerar med omvärlden. 

Detta är något som flera företag forskar inom för att kunna införa i sin produktion. 

Vilket kommer leda till att produktionen kommer vara maskinstyrd, då dessa känner 

av när de är redo att producera samt när de är i behov av underhåll. (Bossen & 

Ingemansson 2016)  

Digitalisering kommer påverka tillverkningsindustrin på olika sätt och i olika takt. 

Digitalisering har redan påbörjat sitt intåg i fordonsindustrin, där den både sätter 

prägel på utveckling, tillverkning samt försäljning av fordon. Industri 4.0 är ett 

relativt nytt begrepp som står för den fjärde industriella revolutionen. Grundidén 

med detta är att ha all information och data tillgänglig i realtid (Plattform Industrie 

4.0 2017). Detta kommer medföra att företagen kommer behöva lägga resurser samt 

tid på att skapa en god förståelse för begreppet samt hur de som företag skall använda 

sig av det som passar dem själva. (Bossen & Ingemansson 2016) 

Enligt Mattsson (2004) är lager ett upplag av artiklar som är ämnade för framtida 

användning, såsom försäljning, distribution eller förbrukning i den egna 

tillverkningen. De Koster et al. (2007) säger att automatisering av ett lager är otroligt 

viktigt om företag skall kunna effektivisera sin verksamhet och kunna vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. De Coster et al. (2007) säger att om 

automatisering sker på fel sätt kommer det att leda till att företaget blir mindre 

effektiva än de var innan. Effektiviseringen kan göras med hjälp av robotar eller genom 

olika digitala verktyg så som streckkod, RFID och QR-kod. RFID är en teknik som på 

sent 1990-tal tidigt och 2000-tal slog igenom och handlar om att en tagg skickar 

elektroniska signaler till en mottagare, detta sker automatiskt vilket gör att personalen 

inte behöver rapportera in materialet för hand i datorerna (Juels 2006). Enligt 

Oskarsson et al. (2006) så utgörs cirka 55 procent av kostnaderna i ett lager av 

plockningen, exklusive kapitalbindning. Detta visar på vikten av att prioritera 

plockningen vid kostnadsbesparingar i ett lager. Ett lager som inte fungerar orsakar 

en låg servicenivå för företaget samt höga driftkostnader, vilket i slutändan drabbar 

hela värdekedjan. 
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Den del av en process i ett lager som skulle kunna digitaliseras är inlagring och 

plockning av material, då inlagring och plockning i dagsläget ofta sker manuellt med 

en omfattande hantering av papper vilket i sin tur tar mycket tid för de som arbetar 

med inlagring och plockning. Pappershanteringen är något som till stor del skulle 

kunna elimineras med hjälp av digitala verktyg. Studiens fokus har legat på att 

undersöka delar av lagerhanteringen och inlagringen. CrossControl vill kunna 

förenkla och effektivisera men även minska ner pappershanteringen vid inlagringen 

och plockningen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala verktyg skulle kunna användas 

för att effektivisera hanteringen vid inlagringen samt plockning. 

1.3 Frågeställningar 

 

• Vilka förutsättningar finns för att effektivisera inlagringen samt plockningen? 

• Vilken typ av digitala verktyg skulle kunna användas för att effektivisera? 

• Vilka möjliga konsekvenser skulle ett sådant användande kunna få? 

1.4 Avgränsning 

Då effektivisering och digitalisering inom industrier är ett stort och brett område 

kommer fokus att läggas mot identifieringssystem för inlagringen och plockningen. 
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2   Metod 

För att nå fram till resultatet skall olika steg följas för att samla in data och ta fram information. 

I detta kapitel beskrivs dessa metoder som sedan granskas.  Stegen presenteras nedan.  

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Forskning kan bygga på både kvalitativa och kvantitativa metoder (Andersen och 

Schwencke 2013).  Enligt Biggam (2008) bygger kvantitativ forskning på statistik, 

kvantifierbara resultat, enkätundersökningar och slumpmässiga försök. Forskaren 

utgår från frågor som kan bevisas med mätbara resultat. Till exempel: Hur många i 

Sverige har en Volvo V70? Biggam (2008) menar även att kvalitativ forskning handlar 

om att söka efter de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något 

fenomen eller sammanhang. Detta används ofta för att få ett djup i sitt 

forskningsområde. Till exempel: Är Volvo V70 en familjebil? Varför/varför inte? I 

stora drag handlar kvalitativ forskning om att få en förståelse för vad som avhandlas 

och kvantitativ forskning skall ge en förklaring till frågan/frågorna. En kombination 

mellan dessa två är väldigt vanligt förekommande inom forskning. (ibid.) 

Denna studie är endast kvalitativ då de lämpar sig bäst för studiens syfte och 

frågeställningar. De kvalitativa metoder som har använts är observationer och 

intervjuer. Observationer utfördes på hela företaget med en specifik inriktning mot 

lagerhantering. Observationerna gjordes för att bilda en uppfattning om företaget för 

att sedan utforma ett syfte med inriktning på de delar som företaget anser är ett 

problem. Vidare har intervjuer utförts med personal på företaget detta för att utforma 

ett syfte som leder till frågeställningar, samt visualisera personalens syn på vad som 

kan förbättras.   

2.2 Datainsamling 

Efter övergripande metodval vid forskning, är det dags att välja de specifika metoder 

som skall används. Datainsamling utgörs av flera olika metoder och dessa är intervjuer 

och observationer. Triangulering baseras på användning av mer än en teknik och 

används för att skapa en bredare förståelse, vilket oftast används vid kvalitativ 

forskning (Geertz 1973). Att använda sig av triangulering kan vara tidskrävande men 

ger oftast en mer pålitlig grund för forskaren, samt skapar ett högre förtroende hos 

kommande läsare.  
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Att förbereda sig i god tid innan en metod skall användas är att rekommendera, detta 

för att få ett sådant bra resultat som det bara går. Det är även bra att få handledning 

från tidigare forskare för val av bra tekniker som passar området du skall undersöka 

(Biggam 2008). Innan studien utfördes på företaget studerades relevant litteratur och 

artiklar. 

Med hjälp av triangulering skapas en bredare förståelse över det problem som 

företaget har, vilket ligger som grund för fortsatt arbete med studien. Trianguleringen 

utförs med hjälp av data från observationer och data från intervjuer som sedan 

analyserades, för att ligga som grund för resultatet. Utifrån resultatet har en analys 

samt diskussion utförts. Innan intervjuerna utfördes så förbereddes frågor som ansågs 

vara mest relevanta utifrån syftet. 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

Vid inhämtning av data används både primärdata som samlats in genom intervjuer, 

observationer och sekundärdata. Primärdata är den data som inhämtas och tolkas av 

den person som utför studien, exempel på sådana kan vara intervjuer och 

observationer. Sekundärdata är den data som är tagen ifrån tidigare utförda studier av 

antingen den person som utför studien eller från någon annan person som gjort studier 

inom det berörda ämnet, exempel på dessa kan vara rapporter, tidskrifter och statistik 

(Biggam 2008). 

Primärdata som har använts i denna fallstudie är insamlad med hjälp av observationer 

och intervjuer, sekundärdata som använts är information i form av data som hämtas 

från företagets hemsida.   

2.2.2 Observationer 

Observationer av ett lagerflöde har skett för att ligga som grund för att kartlägga och 

beskriva flödet, samt komma med förslag på förbättringar för att kunna effektivisera 

lagerflödet med hjälp av digitalisering. Observationer väljs för att kunna bilda en 

tydlig uppfattning av lagerflödet. Fördelen med observationer är att man får en verklig 

uppfattning om hur människor beter sig i verkligheten och inte hur det säger att det 

beter sig. Nackdelen är att om ett fåtal observationer sker kan det bli missledande, 

vilket kan undvikas genom att flertalet observationer utförs (Andersen & Schwenke 

2013).  
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Deltagande observationer är exakt det som namnet anger, en metod där deltagare inte 

bara observerar utan även aktivt deltar. Fördelarna med deltagande observationer är 

att du får möjlighet till primära erfarenheter, du får en djupare förståelse om 

människor, de direkta kunskaperna förbättrar din förståelse om fältet och intrycken 

samt känslorna som uppstår under observationerna kan användas som data vid 

forskningsarbete (Fangen 2005). 

I denna studie utfördes deltagande observationer vid inlagring samt plockning och för 

att knyta samman processerna med hela företaget gjordes även observationer på alla 

företagets delar. Vid plockningen fick författarna delta i en vanlig arbetsuppgift där 

en order plockades ihop för att skapa en förståelse för hur det går till samt så 

dokumenterades varje steg ned för att ligga som grund för en nulägesbeskrivning. 

Efter ordern var hopplockad levererades den ut i produktionen. Att plocka en order 

samt leverera den ut till produktionen tog cirka 30 minuter, dock ska det tilläggas att 

tiden kan vara lite missvisande då det under plockningen beskrevs för författarna alla 

de olika stegen vilket kan har orsakat att det tog längre tid än vanligt. Författarna fick 

även delta i inlagringen av ett flertal komponenter, där de också fick beskrivet alla 

dess olika steg som ingår i inlagringen, även vid denna arbetsuppgift skedde 

dokumentation. Vid inlagringen deltog författarna i cirka 30 minuter och samma 

gäller här att tiden inte stämmer överens med den verkliga tiden då personalen 

förklarade alla de steg de gjorde. 

2.2.3 Intervjuer 

Det finns fyra slags typer av intervjuer och dessa är strukturerade, semistrukturerade, 

öppna samt ostrukturerade. Enligt Lantz (2007) ska personer som har kunskap om 

ämnet intervjuas, det är viktigt att rätt frågor ställs om intervjun ska vara givande till 

arbetet. Det är också av stor vikt att veta hur resultaten ifrån intervjuerna skall 

analyseras för att ge en så verkligt beskrivande bild som det går, vidare så bör även 

den intervjuades värderingar och erfarenheter tas i beaktning eftersom olika personer 

upplever saker på olika sätt. Om möjligheter finns är det även viktigt att därför 

intervjua fler än en person för att få en vidare bild av hur verkligheten ser och vilka 

eventuella för och nackdelar vederbörande ser. (Björklund & Paulsson 2012) 

Vid strukturerade intervjuer ställs frågor som kan besvaras med ja eller nej. Forskaren 

har valt ämne i förväg samt skrivit ner frågorna som sedan fylls i allt eftersom 

respondenten svarar på frågorna (Bryman och Bell 2013). 
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Semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har frågor som skall 

besvaras av respondenten. Dock kan ordningsföljderna variera något samt att frågorna 

är mer områdesinriktade istället för detaljerade frågor, detta för att respondenten 

skall få möjlighet att utveckla svaren. En fråga som kan ställas vid områdesinriktade 

frågor är t.ex. Hur fungerar det vid inlagringen? Och vid detaljerade frågor: Hur 

fungerar det när du packar upp varor? Istället för som vid strukturerade där det ställs 

ja och nej frågor. Intervjuaren har även vid semistrukturerad intervju möjlighet till att 

ställa eventuella följdfrågor (Bryman och Bell 2013). 

Målet med öppna intervjuer är att personen som blir intervjuad skall få chans att prata 

fritt kring frågan/frågorna som ställs, detta för att kunna få ett kvalitativt svar. En 

typisk fråga som kan besvaras med hjälp av öppen intervju är livserfarenheter. Vid 

öppna frågor kan svaren från samma respondent skilja sig från dag till dag, detta beror 

på att människor mår olika från dag till dag (Bryman och Bell 2013).  

Vid ostrukturerade intervjuer antar de formen av ett styrt samtal istället för en 

utfrågning med väl förberedda frågor som intervjuaren förhåller sig till (Yin 2007). 

Ostrukturerade intervjuer anses vara en lämplig metod då en person för stunden har 

beskrivit och givit uttryck för något i samtalsform (Ahrne & Svensson 2015). 

Frågor till intervjuerna framställdes utifrån studiens frågeställningar samt 

sammanställd litteratur kring digitalisering. Tanken med intervjuerna var att 

framförallt få en uppfattning om vilken syn företaget har på lagerhanteringen, samt 

vad de anser skulle kunna förbättras runt denna. För att få så mycket information som 

möjligt gällande lagerhanteringen, har personal som har god insyn i denna del 

intervjuats. 

Både semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer utfördes. Semistrukturerade 

intervjuer har utförts för att respondenten skulle få möjlighet att tänka lite fritt samt 

att intervjuaren skulle kunna få en bred förståelse över synen som personalen på 

företaget har angående de utvalda avdelningarna. Under de semistrukturerade 

intervjuerna kompletterade även andra personer med förslag angående saker som 

skulle kunna förbättras. Ostrukturerade intervjuer av öppet slag är ett av vanligaste 

sätten att utföra en intervju på. Författarna utförde också ostrukturerade intervjuer, 

vilka skedde i samband med observationerna.  

Under alla former av intervjuer närvarade båda författarna och gjorde anteckningar 

på papper för att få bästa möjliga förståelse för processerna. Efter slutförda intervjuer 

renskrevs anteckningarna direkt då informationen var färsk. De semistrukturerade 

intervjuerna utfördes på tre olika kontor där tre personer intervjuades, dessa tog allt 

från 15 till 40 minuter. De som intervjuades arbetade med det dagligarbetet kring 

inlagring samt plockning, därtill intervjuades delar ur ledningen för att ge en 

uppfattning om hur de ser på processerna. 
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2.3 Etik 

Etik handlar om hur människans systematiska reflektioner och värderingar, etik kan 

beskrivas som en sammanfattning av hur människan analyserar, tolkar, kritiskt 

granskar och systematiserar olika situationer (Statens medicinsk-etiska råd 2008). Vid 

fallstudier och forskningsarbeten är det viktigt att ta hänsyn till sådant som kan påverka 

organisationer och personers integritet. För att en person eller organisation inte skall 

skadas är det viktigt att konfidentiella handlingar hanteras på ett sådant sätt att dessa 

handlingar inte kommer till allmän kännedom. (Wallén, 1996)  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att om en studie skall bli etiskt korrekt genomförd 

finns fyra krav som bör uppfyllas, dessa är: 

• Informationskravet – går ut på att informera om studiens syfte.   

• Samtyckeskravet – går ut på att deltagande har rätt att bestämma över sin 

medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – går ut på att hemligt material eller information 

om företag eller personer inte får spridas vidare.  

• Nyttjandekravet – går ut på att data endast får användas till själva studien.  

När studien gjordes togs största hänsyn till att uppfylla dessa kriterier med tanke på 

både de inblandades och företagets integritet. Då anställda på CrossControl har 

intervjuats har de informerats om bakgrunden till studien, samt berättat vad deras 

eventuella medverkan kommer att ha för betydelse för studien. Om något av det som 

sägs eller mottages av vederbörande är konfidentiellt så har denna information 

utelämnats eller förvrängts i samråd med respondenten.  

2.4 Metodkritik  

Med hjälp av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet bedöms vilken kvalitet 

studien har. Med en god kvalitet på studien kan giltighet och hållbart resultat uppnås. 

Genom att analysera och diskutera data som tagits fram som ett resultat har även 

kvaliteten på studien ökat (Merriam 1994). 

2.4.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet om huruvida en undersökning som utförs 

två gånger får likvärdigt resultat eller om det finns faktorer som påverkar upprepade 

försök. Reliabilitet på en undersökning implicerar pålitlighet, om undersökningen kan 

upprepas och leda till samma resultat. Hög reliabilitet uppnås genom att mäta 

variabler på flera olika sätt och förbereda samt strukturera undersökningen väl. Tre 

faktorer är inblandade vid reliabilitet och dessa är: 
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• Stabilitet – mått på hur pass stabil en undersökning är och om den skulle 

utföras igen så skall den generera ett resultat som inte skiljer sig från tidigare 

försök. 

• Intern reliabilitet – handlar om i vilken utsträckning resultatet är 

opåverkbart oavsett omständigheterna runt om studien. Den interna 

reliabiliteten kan öka om forskaren är noggrann vid sitt utförande. 

• Interbedömarreliabilitet – oberoende av vem som utför ett test skall 

resultatet på testet bli lika för att vara pålitlig. 

Att skapa en studie som är reliabel kan vara svårt, dels för att utföra en studie två 

gånger av olika personer kan leda till att samma resultat inte uppnås och det kan vara 

många andra faktorer som påverkar resultatet. Denna studie baseras väldigt mycket 

på intervjuer samt observationer som har utförts vid det tillverkande företaget. Vid 

intervjuer kan det vara väldigt avgörande för resultatet vilket humör personen som 

intervjuas är på. Samma sak gäller observationer: humöret på den observerade 

personen spelar väldigt stor roll för hur resultatet på observationerna blir. Om 

respondenten får samma frågor under liknande förutsättningar kommer resultatet 

med största sannolikhet att vara stabilt. Den interna reliabiliteten handlar om att 

resultatet skall vara opåverkbart. Då författarna har observerat mycket under studien 

kan det ha skapat en viss påverkan på resultatet eftersom personalen kan känna sig 

stressade när det blir observerade. Målet med denna studie är att skapa ett resultat 

som oavsett person skall bli lika. Om någon skulle utföra studien igen på samma sätt 

som författarna kommer interbedömarreliabiliteten att vara densamma om samma 

personer intervjuas och observeras, då de troligtvis reagerar på samma sätt som när 

studien utfördes. 

2.4.2 Validitet 

Valid forskning handlar om hur data insamlas samt analyseras, vilka val av strategier 

och tekniker som används. Valid forskning är ett forskningsresultat som är accepterat 

inom forskningsvärlden. Validitet handlar om vilken typ av data och insamlingsteknik 

som används och hur pålitlig den är. Det är viktigt att kunna argumentera för valet av 

teknik för att öka trovärdigheten i studien (Bryman 2011).  

Med hjälp av syftet samt frågeställningarna skapas en ram som hjälper till att styra och 

ge stöd under hela studien. Intervjuer och observationer hävdas vara en god strategi 

för denna typ arbete och har därför valts som metoder (ibid.). 
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2.4.3 Generaliserbarhet 

Då en studie ska uppnå ett tillfredställande resultat så blir inte analyser fullvärdiga om 

bara data redovisas. Datat bör ses ur ett bredare perspektiv för att få en 

verklighetsuppfattning. Vid generalisering bör fler faktorer beaktas, dessa är följande: 

Frågor ska ställas på ett metodiskt sätt, de påverkande faktorerna har hög grad av 

validitet och reliabilitet samt att de bakomliggande faktorerna har kontrollerats 

(Olsson och Sörensen 2011). I kvantitativa undersökningar är det viktigt att kunna 

generalisera till andra grupper och situationer, till exempel då personer som inte 

deltagit i en viss undersökning skall kunna representera ett giltigt resultat. Sålunda 

bör fokus läggas på att få fram ett rätt representativt urval. (Bryman 2011) 

Denna studie har genomförts för att underlätta för tillverkande företag att i framtiden 

undvika att lagerhanteringen blir en börda och istället kunna fokusera på 

framgångsfaktorer vid lagerhanteringen. Utifrån jämförelsemodellen av 

identifieringssystemen skapas det ett generellt arbete som kommer vara applicerbart 

på flera tillverkande företag med liknande förutsättningar vad det gäller 

implementering av identifieringssystem. 

2.4.4 Källkritik 

Enligt Kylén (2004) handlar källkritik om att jämföra skrifter för att kunna utvärdera 

hur pålitliga dessa är. Kylen tar även upp att andra val av källor hade kunnat påverka 

studien, det vill säga att författare i olika material kan beskriva att samma sak förhåller 

sig på olika sätt. Den information som hämtas från CrossControl måste författarna 

förhålla sig något kritiskt till, då den utlämnade informationen kan vinklas på ett sätt 

som gynnar dem eftersom detta är ett vinstdrivande företag med fokus på tillverkning 

samt ett ansikte utåt.  

Intervjuerna utfördes med flera personer på företaget och efter det så sammanställdes 

de inhämtade materialet. Det som kändes positivt vinklat till företagets fördel sållades 

bort. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs teori som krävts för att besvara studiens syfte samt frågeställningar och 

vilka är godsmottagning, lagerhantering, digitalisering, effektivisering och Lean. 

3.1 Godsmottagning 

Godsmottagningen är den plats där godset anländer till företaget, för att sedan 

placeras i lager eller transporteras direkt ut i produktionen. Det är alltid lämpligt att 

en kontroll av godset sker för att undersöka att det är rätt gods samt att det inte är 

några skador på godset. Utförandet av kontrollerna kan variera beroende på hur 

mycket plats som finns samt om personalen vid godsmottagningen har tid, oftast 

brukar företaget göra en översiktlig kontroll av godset direkt när det anländer till 

företaget och sedan placera det i ett mellanlager för att kontrollera det noggrannare 

vid ett mer passande tillfälle.  

Omfattningen på kontrollen brukar variera mellan olika företag, detta styrs genom de 

relationer som finns mellan företaget som levererar produkterna, företaget som 

transporterar produkterna och företaget som har beställt produkterna. Om goda 

relationer mellan dessa finns kan man som mottagandeföretag av produkterna 

möjligtvis minimera de resurser som läggs på att kontrollera godset. Om företag har 

möjlighet brukar det rapportera in antalet nyanlänt gods i ett datorsystem som håller 

koll på lagernivån, detta underlättar sedan för produktionen som kan snabbt kolla på 

datorn om materialet finns i lager eller om de måste beställas in nytt material 

(Oskarsson et al. 2006).  

3.1.1 Inlagring 

Efter att godset har passerat godsmottagningen transporteras det till ett lager där 

inlagringen skall ske. För att kunna göra en inlagring av gods bör det sättas på rätt 

artikelnummer som stämmer överens med det som finns i företagets lagersystem. 

Efter artikelnumret är på plats och inrapporterat i lagersystemet kan kontroll ske vart 

godset skall placeras. Det finns två typer av placeringssystem fastplatssystem och 

flytande placeringssystem. Kombinationen av dessa kallas för blandsystem (Oskarsson 

et al. 2006). 

Fastplatssystem ger varje artikelnummer en fast placering i ett lager. Detta minimerar 

administrationen men skapar tyvärr behov av stora lagerytor, då lagret måste vara 

utformat för att rymma en viss mängd lagerplatser för varje artikel. Detta system är 

inte heller optimalt om FIFU skall fungera vilket ökar risken för att artiklar blir 

inkuranta (ibid.).  
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Flytande placeringssystem innebär att artiklar placeras på platser som är lediga i lagret 

efter något slags prioriteringssystem. Artiklar och placeringen måste planeras i ett 

relativt avancerat administrativt system. Användning av frekvensläggning där 

artiklarna placeras utifrån en slags uttagningsfrekvens, gör att lagret kan optimeras för 

effektiv utplockning. Dessutom innebär detta att FIFU lättare går att använda sig av 

och minimerar risken för inkurans (ibid.).  

Blandsystem är en blandning mellan det två andra beskrivna systemen. Blandsystem 

har fasta plockplatser men har även buffertplatser som är flytande. Detta system 

kräver minimalt med administration och lagervolymen utnyttjas väl för de 

buffertplatser som finns. Blandsystem är vanligt förekommande när ett lager inte är 

automatiserat. Arbetet som krävs för att använda detta system ligger mitt emellan de 

två andra systemen, dels i administration samt lager utnyttjande. Oavsett vilket 

system som används måste det finnas ett administrativt system som håller reda på vart 

varje artikel skall placeras samt vart det finns plats (ibid.). 

3.2 Lagerhantering 

Lager definieras som en plats där material eller produkter placeras i väntan på att dessa 

på något sätt ska komma till användning antingen för företaget själva eller säljas vidare. 

Lager är något som företag i teorin vill undvika, vilket i praktiken kan vara väldigt 

svårt då det oftast uppstår vare sig företag vill eller inte, lagren brukar även vara 

välfyllda. Om man frågar olika personer på företaget kan åsikten angående lager vara 

olika. Ekonomiavdelningen anser att lagren bör minimeras för att minska 

lagerkostnaderna, marknadsavdelningen vill dock ha stora lager för att kunna leverera 

så fort kunden beställer och produktionsavdelningen ligger mitt emellan för de vill 

kunna utnyttja maskinerna så mycket som det går vilket leder till stora 

produktionsserier, men samtidigt vill de inte ha så höga lagernivåer i produktionen 

(Oskarsson et al. 2006). 

Det finns olika slags lager enligt Storhagen (2011) och dessa är:  

Fabrikslager – lager som är direkt kopplade till produktionen, detta skall kunna 

underlätta eventuella svängningar i efterfrågan. 

Terminal och distributionslager – lager som inte ligger direkt kopplat vid 

produktionen utan kan placeras på annan ort. 

Omsättningslager – Inleverans av stora mängder som kan användas under en längre 

tid. 

Säkerhetslager – lager som garderar företag för eventuella svängningar. 

Buffertlager – lager som oftast är placerade före eller efter en aktivitet. 
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Transportlager – gods som transporteras, internt men även transport mellan 

företag. 

3.2.1 Plockning 

Plockning handlar om att personal tar ut det material eller komponenter som finns i 

den order som kommer in till företaget, för att sedan levereras ut i produktionen eller 

paketeras för att sedan levereras till kund (Oskarsson et al. 2006). Enligt De Koster 

et al. (2007) har plockning länge identifierats som den mest arbetsintensiva samt 

kostsamma delen i ett fabrikslager. Som nämnts tidigare utgörs cirka 55 procent av 

kostnaden i ett lager av plockning, vilket gör att denna del är väldigt viktig att 

prioritera vid kostnadsbesparingar. En plockning som inte fungerar i ett lager kan 

orsaka en låg servicenivå och höga driftkostnader för lagret, vilket i slutändan drabbar 

hela värdekedjan.  

Plockmetoder 

För drygt tio år sedan beskrev Oskarsson et al. (2006) att det fanns två olika 

plockningsmetoder och dessa var och är fortfarande manuell- och maskinell 

plockning. Oskarsson et al. beskrev att maskinell var väldigt ovanligt och förekom i 

ett fåtal lager runt om världen. Nu har läget ändrats till att allt fler lager har gått mot 

att vara mer maskinella detta tack vare en ökad automatisering. (Gagliardi et al 2012)  

Principen med maskinell plockning är att robotar styrs med hjälp av koordinater för 

att hämta godset på sin specifika koordinat och plocket sker med t.ex. 

vakuumgripdon. Manuellplockning delas oftast upp i två delar ”plockaren till godset” 

och ”godset till plockaren”. Med plockaren till godset används antingen kran eller 

truck. Beroende på höjden som godset är placerat i lagret så används olika slags truckar 

eller kranar. Idag finns det truckar som kan nå höjder upp till 7.5 meter och det finns 

kranar som kan nå en höjd upp till 25 meter. Godset till plockaren handlar om att 

lagret är utvecklat för att minimera körsträckorna för personalen. Det kan vara 

paternosterverk vilket är vertikala karuseller som roterar mellan olika lagerplatser. 

Detta gör att personalen bara behöver åka till utlämningsstället och plocka upp godset. 

Det brukar finnas olika slags plockmetoder i ett lager, ju mer automatiserat det är ju 

snabbare går det, dyrare blir det och mer känsligt för störningar. Vid implementering 

är det smart att företaget bestämmer vilken nivå av automatisering de ska lägga sig på. 

Det mest lämpliga är att hitta en balans mellan ”plockaren till godset” och ”godset till 

plockaren” (Oskarsson et al. 2006).  
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Det finns tre olika utplockningsprinciper order-, zon- och artikelplockning. 

Orderplockning handlar om att en specifik order kommer in som sedan personalen 

plockar samman och placeras på en transportvagn för att sedan levereras till 

packningen eller ut i produktionen. Order som har flera komponenter som är likadana 

kan effektiviseras och samplockas, detta kräver dock att personalen har bra koll och 

kan separera komponenterna vid utleverans. Zonplockning används när lagret är 

uppdelat i flera olika zoner och komponenter är uppdelade mellan de olika zonerna. 

Detta medför att det blir en hel del arbete att sammanställa ordern i slutändan. Dock 

medför zonplockning att om lagret har smala truckgångar kan köerna vid användning 

av högplocktruckar minimeras. Vid artikelplockning plockas komponenter som 

kunder beställer dagligen ut för att vid ett senare steg plockas samman och levereras 

(Oskarsson et al. 2011).  

Vid plockning finns det alltid en plocklista som innehåller ett antal orderrader, en rad 

för varje artikel/komponent. På plocklistan skall det framgå lagerplats, 

artikelnummer samt kvantitet som skall plockas fram, det skall helst framgång tydligt 

vad för typ av artikel det är så en dubbelkontrollering kan ske när komponenten 

plockas fram. Listan består oftast av en order, men om det är en samplocknings order 

skall det framgå tydligt vilken order som till hör vilken orderrad. Ju tydligare och ju 

mer anpassad listan är desto effektivare kommer framplockningen att vara och detta 

minimerar tiden för framplockning för lagerpersonalen (ibid.). 

3.3 Digitalisering 

Vid den första industriella revolutionen så hade ångmaskinerna samt vattenkraften sitt 

intåg. Ångmaskinerna och vattenkraften användes som drivkälla för olika mekaniska 

bearbetningar. Den andra industriella revolutionen är den så kallade 

massproduktionen vilket främst skedde inom biltillverkningen där Ford var i framkant 

(Hermann et al. 2015). När den första industriella revolutionen började lida mot sitt 

slut och den andra snart skulle börja, i mitten av 1800-talet ökade byggandet av 

telegrafer avsevärt med Siemens i spetsen och i samband med det kom nyheten att 

Berlin och Frankfurt kunde få kommunikationskontakt med varandra på under en 

timme, trots att avståndet mellan städerna är cirka 50 mil. I slutet av 1800-talet när 

den andra industriella revolutionen hade gjort sitt intåg kom det maskiner som hjälpte 

till med folkräkning, arbetstidsregistrering och viktregistrering. Kontorsarbetet hade 

blivit mer mekaniserat och detta var något som industrier, handeln och förvaltning 

drog nytta av.  Företaget International Business Machines (IBM) började spridas med 

sina mekaniska kontorsapparater på 1920-talet. Både amerikanska IBM och Svenska 

Facit bevisade som leverantörer av kontorsautomationsutrustning att det gick att 

bygga upp en världsomspännande verksamhet som samtidigt var lönsam. (Cöster & 

Westelius 2016)  
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Digitaliseringen inom tillverkningsindustrin hade sitt genombrott under den tredje 

industriella revolutionen, där automatiserade robotar hade sitt intåg. Robotarna kom 

för att hjälpa människan med att utföra bland annat tunga lyft, monotona arbeten samt 

öka produktionshastigheten (Bossen & Ingemansson 2016). När den tredje 

revolutionen hade sin början efter andra världskriget, tog all form av utveckling fart 

så även inom framställning av elektroniska datorer. IBM var även här tidiga med 

utveckling och framtagande av elektroniska datorer. I början av 1950-talet salufördes 

även dessa dock mot en väldigt liten marknad, Försvaret och Rymdprogram var de 

största brukarna av datorer vid denna tidpunkt. Under 1970-talet kom datorerna att 

bli mer pålitliga och mer användarvänliga än tidigare, På 1980-talet blev 

datoranvändandet mer utbrett och större krav ställdes på att datorerna skulle vara mer 

tillgängliga, lösningen på detta blev bärbara datorer, dessa kom mot slutet av 1980-

talet. Under 1990-talet blev programmen mer standardiserade, heltäckande 

ekonomisystem, personaladministrationssystem, lagerhanteringssystem och många 

andra affärssystem blev vanligt bland de flesta företagen.  Digitaliseringen inom 

organisationer har i dagsläget kommit att bli mycket viktiga komponenter i hur 

verksamheter styrs. I takt med att utvecklingen gått framåt har digitaliseringen gått 

från att vara hjälpmedel som t.ex. håller koll på lagersaldon till att vara allomfattande 

standardsystem. Principen för dessa är att data samlas i en databas som knyts till flera 

applikationer. Med hjälp av dessa kan data matas in och informationen sammanställs, 

inmatningen kan ske såväl manuellt som med streckkod och RFID (Cöster & 

Westelius 2016). 

Den fjärde revolutionen har just påbörjats och handlar om att information skall gå från 

att finnas i analog form till att finnas i digital form och vara tillgängligt hela tiden, 

informationen skall finnas i ”molnet” och vara tillgängligt överallt där uppkoppling 

finns (Thomas et al. 2015). 

I dagens globala marknad är det viktigt att företag kan vara flexibla. Detta eftersom 

kunder idag skapar en viss turbulens, med turbulens menas att kraven på olika 

varianter på produkterna har blivit allt större än för cirka 30 år sedan. Kundens mer 

varierande efterfrågan har lett till att företag har börjat arbeta med ”smarta fabriker”. 

Smarta fabriker är att produkter och maskiner är sammankopplade i ett strukturerat 

nätverk och kan kommunicera med varandra. Maskinerna lagrar även all data online i 

”molnet” för att sedan själv kunna hämta in data från tidigare aktiviteter som sedan 

kan används för att automatiskt utveckla sig själv och bli bättre. Svårigheten för företag 

i detta kan vara storleken på företaget, små företag har inte alltid de resurser som 

krävs för att ta detta steg in i tillverkningen med hjälp av smarta fabriker vilket kan 

leda till att de hamnar efter mer och tappar sin konkurrenskraft (Lucke et al. 2008).  
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Smarta fabriker har även produktionslinor som är omställningsbara vilket gör det 

möjligt för produktionslinan att snabbt kunna ställa om och producera en annan 

produkt enklare och snabbare än tidigare. Ledtiderna kommer kunna minskas. 

Maskinerna i denna typ av fabrik kommer själv kunna informera om det har möjlighet 

att tillverka eller om eventuella underhålls behövs. Detta kommer leda till bättre 

kontroll så att inga oplanerade stopp i produktionen sker (Wallberg 2015). 

Internet of things (IoT) handlar om att integrera samtliga objekt i vardagen med 

internet, dessa objekt är oftast utrustade med elektroniska delar så som datorer 

sensorer och internetuppkoppling, detta gör att objekten kan sammankopplas med 

varandra. Det är även applicerbart på maskiner, vilket i framtiden kommer leda till 

att företag kommer kunna komma åt alla data som behövs för att hantera sina fysiska 

maskiner från vilken plats som helst på jorden (Kopetz 2011). 

Informationsteknik (IT), tekniker som hjälper oss att minnas samt hantera 

information, detta är inget nytt påfund utan har funnits i tiotusentals år, ungefär så 

länge som det har funnits någon form av civilisationer. Från början var det trä eller 

benmaterial som användes som karvstockar för att bland annat hålla räkning. Ju 

närmare vi kommit nutiden har systemen blivit mer och mer komplexa, för cirka 5000 

år sedan skrevs det med kilskrift på lertavlor för att bland annat hålla reda på skatter, 

lagar kontrakt, berättelser etcetera (Cöster & Westelius 2016).  

3.3.1 Digitala verktyg 

Då dagens industrier utvecklas i en otroligt snabb takt och blir allt mer digital är det 

viktigt att företag hänger med i utvecklingen för att inte tappa sin konkurrensförmåga 

och förlora platsen i sin bransch. Det finns olika slags digitala verktyg som kan hjälpa 

ett företag att förbli konkurrenskraftiga på marknaden, det finns mobila enheter som 

datorer, surfplattor och smarta telefoner. Dessa verktyg hjälper till så att operatören 

blir mer flexibel i produktionen och kan kommunicera med flera olika system och 

samtidigt få nödvändig information kring det pågående arbetet, men även en 

visualisering kring systemets nuvarande status. En annan teknik som används för att 

effektivisera produktionen är identifieringssystem där RFID sensorer är det senaste. 

Med hjälp av RFID får företaget koll på hela värdekedjan vilket skapar underlag för 

faktabaserade beslut, möjliggör kontroll av informationsflöde och sammankoppling av 

hela kedjan från leverantör till kund. RFID möjliggör t.ex. en förbättring av logistiken 

och lager kan fyllas på automatiskt (Wallberg 2015). Två andra identifieringssystem 

som kan hjälpa till att effektivisera en process är streckkod samt QR-kod. 
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3.3.1.1 Affärssystem 

Ett annat digitalt verktyg som har funnits ett tag är affärssystem. Hos många företag 

är affärssystemet nyckeln till att verksamheten fungerar. Information samlas ihop i 

affärssystemen vilket gör detta till ett av de viktigaste verktygen för hantering av 

materiel, beställningar, tidrapportering och annat administrativt arbete. 

Affärssystemen är sålunda väldigt effektiva hjälpmedel för att driva en organisation, 

dessa verksamhetsövergripande system ska även hjälpa till att förbättra hela 

organisationen genom att beslut lättare ska kunna tas samt att processerna skall kunna 

förbättras (Magnusson & Olsson 2005). Olve och Samuelsson (2008) menar att 

affärssystem både återger och stödjer de affärsmodeller som företräder företagets sätt 

att driva deras verksamhet samt hur de styrs och följs upp. 

Typer av affärssystem 

Affärssystemen kan beskrivas enligt Magnusson och Olsson (2005) som tre olika 

typer, det vill säga dels standardiserade, dels verksamhetsövergripande samt dels 

systemstödda system. 

• Standardiserade system – en lösning som skall fungera för alla, som inte 

behöver anpassas, det är viktigt att företaget väljer ett affärssystem som är 

anpassat åt deras verksamhet eftersom det inte går att göra några förändringar 

i innehållet. 

• Verksamhetsövergripande system – behandlar all data hos företaget så 

att full insyn i verksamheten ges. Detta system ger bra översikt av 

verksamheten och de ansvariga ser produktionshastigheter, kostnad för sålda 

varor och lagerstatus etcetera. När de ansvariga har full tillgång till all data kan 

beslut lättare tas. 

• Systemstöd – IT-baserat informationssystem som effektivt hanterar 

information, detta medför till en effektivare hantering av affärsprocesserna.  

Uppbyggnad av affärssystem 

Hanteringen av information kan se lite olika ut i sin uppbyggnad. Dels finns det slutna 

system som täcker verksamhetens samtliga funktioner, och dels finns ett slags 

integrationssystem som länkar samman andra system, med detta system som verktyg 

behöver inte informationen behandlas flera gånger då informationen är samlade på en 

plats, olika avdelningar kan sålunda vara ihopkopplade med varandra (Magnusson och 

Olsson 2005). 

3.3.2 Identifieringssystem 

Nedan beskrivs tre olika identifieringssystem och dessa är streckkod, QR-kod och RFID. 
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3.3.2.1 Streckkod 

Streckkod är en serie av växlande svarta och vita ränder med varierande storlek som 

formar en kod som kan läsas av med hjälp av en scanner. Streckkodning är en 

elektronisk teknik där laser reflekteras från en streckkod-symbol till en scanner som 

läser av den reflekterade lasern. Universal Product Code (UPC) är den formen av 

streckkoder som det flesta känner till, forskningen inom streckkoder började långt 

innan uppkomsten av UPC-standarder (Hunt et al. 2007). EAN (European Article 

Numbering) är en numerisk kod som består av 8 eller 13 siffror denna i princip är 

denna likvärdig med UPC, men till skillnad från UPC så är EAN-koden är 

standardiserad i Europa. (Chen 2008) 

 

FIGUR 1 STRECKKOD,  WWW.STRECKKOD.SE 

 

1952 blev två forskare från IBM tilldelade det första patentet för automatiskt 

identifieringssystem. Under 1950 talet fortsatt de att utveckla den tidigare teknologin 

om streckkoder och fick sällskap av två andra som såg potential inom denna bransch. 

Under 1960 fastställdes det första kommersiella systemet men inriktning främst mot 

järnvägsfrakt och distributionsföretag. Tidigt 1970-tal samarbetade USAs 

livsmedelsbutiker och en kommitté speciellt insatt för att utveckla teknologin för 

streckkoder inom livsmedelsbutiker över hela landet. Syftet med detta samarbete var 

att sänka kostnader för arbetskraft, minska tiden för utleverans, spårningsförsäljning 

och minska lagerhanteringen. Streckkoder växte relativt långsamt under 1970-talet 

inom livsmedelsbutiker och detta berodde inte på bristande intresse hos 

livsmedelsbutikerna utan snarare eftersom att tillverkarna av förpackningar var 

långsamma med att inkludera streckkoder på deras förpackningar. Det var krav på att 

85 procent av alla produkter i livsmedelsbutiken skulle ha streckkod innan systemet 

kunde bli lönsamt. Under 1978 uppnåddes detta mål och försäljningen av system som 

kunde läsa av streckkoder tog fart. Sedan 1981 inledde DoD (department of defense) 

i USA LOGMARS-programmet som krävde att alla produkter som skulle säljas till 

militären skulle märkas med kod 39 streckkoden. De två senaste händelserna triggade 

igång en utveckling inom supply chain managment. 1978 hade bara en procent av alla 

livsmedelsbutiker i USA streckkodsläsare, 1981 hade siffran ökat till tio procent och 

1984 till 33 procent. Idag använder mer än 66 procent av butikerna 

streckkodsavläsare. Idag finns det mer än nio olika standarder över hela världen (Hunt 

et al. 2007). 
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För och nackdel med streckkod 

Enligt Hunt et al (2007) har streckkod följande för- och nackdelar: 

+ Internationell standard 

+ Billig i inköp 

+ Fungerar upp till några meter 

+ Snabb avscanning  

+ Många användningsområden 

– Känslig för skymd sikt 

– Känslig för smuts och skador  

– Obehörig personal kan scanna streckkoden och få tillgång till informationen på 

koden 

– Kan inte kodas om efter utskrift 

– Rymmer inte så mycket data 

(ibid.) 

3.3.2.2 QR-kod 

Quick Response eller QR-kod som man säger i dagligt tal har fått sitt namn tack vare 

att avläsningshastigheten är hög, dessa koder kallas ibland även för 2D-koder, 2D-

streckkoder eller mobilkoder. QR uppfanns i mitten av 90-talet av ett Denso-Wave 

vilka är ett dotterbolag till Toyota. Den lilla fyrkantiga koden är en typ av streckkod 

men istället för raka streck är det ett geometriskt mönster vars användningsområde 

från början var tänkt till bilindustrin men har senare fått ett allt bredare 

användningsområde (Ashford 2010). 

QR-koden är till skillnad från den konventionella streckkoden tänkt att avläsas som 

en bild, den kan tas från olika vinklar och kan lagra mycket information på en liten 

yta. Samtliga QR-koder är uppbyggda kring fyra rutor som ger scannern information 

om anpassning, rotation och vridning av koden så att informationen tolkas rätt, det 

resterande mönstret läser skannern av som ettor och nollor. Eftersom QR-koden 

avläses som en bild istället för med ljusstråle som den konventionella streckkoden gör 

så kan exempelvis en mobiltelefon med inbyggd kamera och grundläggande 

webfunktioner avläsa och behandla information från koden (ibid).  



 

20 

  

FIGUR 2 QR-KOD,  WWW.SV.WIKIPEDIA.ORG  

 

För och nackdel med QR-kod 

Enligt Ashford (2010) har QR-koden följande för och nackdelar: 

+ Relativt mycket information kan lagras 

+ Lagring av avancerad data 

+ Mindre känslig mot skador och smuts gentemot streckkod 

+ Kan avläsas även om den sitter på ojämnt underlag 

+ QR-koden kan lagra ca 7000 siffror eller cirka 4000 bokstäver 

– Dyrare än exempelvis streckkod 

– Systemet är inte så utbyggt och standardiserat 

3.3.2.3 RFID 

Radio Frequency Identification (RFID) introducerades under 1950-talet, men det var 

inte förrän vid slutet av 1990-talet och början av 2000-talet som RFID hade sin stora 

utveckling som ledde till en mer integrerad del av människans vardag (Want 2006). 

RFID använder RF signaler för automatisk identifikation av objekt. RFID-tagg är ett 

litet mikrochip designat för att transformera data trådlöst. Den är oftast ansluten till 

en antenn i ett paket som liknar ett klistermärke. Chipet i sig kan vara lika litet som 

ett sandkorn. En RFID-tagg sänder data genom luften som sedan samlas upp av en 

RFID-läsare. I både jobb branschen och akademikervärlden har RFID haft en virvel av 

uppmärksamhet de senaste åren. Detta är tack vare företagen Wal-Mart, Procter and 

Gamble och USA:s försvaravdelning, som har lagt stort fokus på att utveckla och 

implementera RFID i deras värdekedja. Tack vare kombinationen mellan sänkta 

kostnader av taggar och RFID-standarder är RFID på kanten till att explodera och bli 

otroligt populär bland företag att använda sig av. (Jules 2006)  
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Taggarna i RFID-system delas in två olika grupper, dels som aktiva och dels som 

passiva. Aktiva taggar har någon form av strömkälla oftast består denna av en 

ackumulator. Driftstiden hos taggen blir dock begränsad till maximalt tio år. Taggar 

försedda med ackumulatorer kan sända starkare signaler än passiva och har därmed 

längre räckvidd, dessa är mer avsedda för att vara i miljöer där det finns annan 

störande utrustning som annars påverkat den passiva taggen. De passiva taggarna 

behöver ingen strömkälla, dessa aktiveras av att mottagaren sänder ut ett 

elektromagnetiskt fält, dessa har en obegränsad livslängd om de inte på något sätt blir 

skadade (Roberts 2006). 

 

FIGUR 3 RFID,  WWW.ANIMALMIGRATION.ORG  

 

För och nackdelar med RFID 

Nedan beskrivs de fördelar och nackdelar som Jules (2006) anser att RFID har: 

+ Rymmer mycket data 

+ Lång räckvidd (upp till 30m för den aktiva taggen) 

+ Kort avläsningstid 

+ Okänslig för is och smuts etcetera  

+ Avläsaren är inte riktningskänslig 

+ Kräver lite administrativt arbete (vid avläsning exempelvis) 

– Dyrare än exempelvis streckkod 

– Inte standardiserad i någon större utsträckning 

– Kan störas av radiovågor i exempelvis sjukhusmiljöer. (gäller främst passiva taggen) 

– Begränsad livslängd hos den aktiva taggen 

Mobila enheter 

Mobila enheter är i dagsläget ett verktyg som blivit allt vanligare, under de senaste 

åren har det kommit ett antal olika enheter som hjälpmedel i industrier där dessa ska 

underlätta och effektivisera vissa arbetsmoment som hos personalen kan vara 

tidskrävande (Campos et al. 2009).   
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En mobil enhet är enligt Hietanen (2014) en apparat som stödjs av något slags 

operativsystem, den ska även vara så pass händig i sin storlek att den går att ta med sig 

utan vidare ansträngning. I det dagliga talet avses oftast smarttelefoner när det talas 

om mobila enheter, dock ingår även bland annat surfplattor, handdatorer, 

digitalkameror och liknande utrustning. Till surfplattor och smarttelefoner beskriver 

Hietanen att Android, iOS, Microsoft, Blackberry, Bada samt Symbian anses vara de 

vanligaste operativsystemen, dock finns det även andra mobila enheter som använder 

sig av något av de uppräknade operativsystemen.    

3.4 Effektivisering 

Det är inte bara genom digitala verktyg som effektivisering kan ske, det kan även ske 

med hjälp av olika Lean metoder. Dessa kan vara Lean Production som handlar om 

att minska slöseri, Human Lean som handlar om att med hjälp av människan skapa en 

produktion som är effektiv och lönsam (Christopher 2011).  

Det finns flera olika sätt att effektivisera och ett av dessa är med hjälp av Lean. Lean 

är ett begrepp som kommer från den japanska bilindustrin på 70-talet, där toyota var 

ledande inom industriell tillverkning. Toyota utformade sitt eget system som de döpte 

till Toyota Production System (TPS). Vilket handlar om att minimera eller till och 

med eliminera slöseri i produktionen (Bortolotti et.al 2016). Lean som filosofi inom 

industriell tillverkning har tidigare lagt största fokus på att planera och optimera ett 

företags produktion på bästa sätt, detta för att kunna sträva efter att ständigt vara 

ledande inom sitt område och arbeta med att öka sin konkurrenskraft. Idag är lean en 

mer övergripande filosofi som ska genomsyra en hel organisation från ax till limpa. 

(Liker 2009)  

3.4.1 Lean 

Lean production eller Lean-filosofin (Womack et al. 1990; Womack and Jones 1996) 

har sin grund i att uppnå förbättringar genom att ta de mest ekonomiska vägarna och 

samtidigt ha ett fokus på att minska ”muda”. Begreppet muda är japanskt och betyder 

slöseri och blev i början av 50-talet ett av de viktigaste begreppen inom 

kvalitetförbättringsaktiviteter och härstammar främst från Taiichi Ohno´s berömda 

produktionsfilosofi från Toyota (Dahlgaard and Park 2006). Den här filosofin har sitt 

startskott i Toyota och blev allmänt kallad för Toyota production system (TPS) i 

Japan. (Sohal & Egglestone 1994) 
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3.4.2 Två sidor av Lean 

Den hårda sidan av Lean behandlar verktyg så som 5S där de fem s:en står för att städa, 

sortera, standardisera, systematisera och strukturera, six sigma och värdeflödesanalys, 

samt det som anses vara en grund för TPS så som JIT. Verktygens uppgift är att 

synliggöra problem som finns i produktionen så att företag sedan kan åtgärda dem 

(Liker 2009). 

Den mjuka delen av Lean kallas för Human Lean och beskrivs av Halling (2013) att 

fokus ligger på människor och deras integration i företaget. Plats ska ges till 

personalen att utvecklas och lösa det problem som har upptäckts med hjälp av den 

hårda delen av Lean. De två sidorna möts och skapar en god grund för att ett 

förbättringsarbete skall utföras (Halling 2012). Fyra viktiga delar för att detta skall 

fungera är:  

• Teamwork – Att skapa en sammansvetsad grupp som hjälps åt för att lösa 

problem. 

• Träning – Utbilda personal så det har tillräckligt med kompentens som 

behövs för arbetet.  

• Självförtroende – Leda personalen till att känna tillit till sin egen 

kompetens. 

• Ledarskap – Att chefer skapar en trygg tillit mellan de själva och personalen. 

3.5 Teorisammanfattning 

Lagerhantering. Lagerhantering är den fysiska hanteringen av alla artiklar som finns 

i ett lager. Ett lager är per definition en plats där material som inte används ligger och 

väntar på att antingen sändas iväg eller användas av företaget själva (Oskarsson et al. 

2006). När material skall ut från lagret och till produktionen plockas materialet ut där 

ifrån. Plockning brukar vara den mest kostsamma delen i ett lager. (Enligt De Koster 

et al. 2007) 

Digitalisering. Digitalisering har haft en utveckling på fyra olika steg, det första 

steget var ångmaskiner samt vattenkraft. Den andra revolutionen var den så kallade 

massproduktionen som främst skedde inom bilindustrin och där Ford var ledande 

(Hermann et al. 2015).  

Digitala verktyg. Att införa digitala verktyg i produktionen hjälper operatören att 

bli mer flexibel och kan kommunicera med flera olika system samtidigt, för att kunna 

få nödvändig information kring det pågående arbetet, samt visualisering kring 

systemets nuvarande status. Några exempel på olika verktyg som finns är RFID, 

streckkod, QR-kod, handdatorer, läsplattor samt affärssystem (Wallberg 2015).  
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Identifieringssystem. RFID, streckkod och QR-kod är så kallade 

identifieringssystem och bygger kring olika principer. RFID använder sig av att skicka 

elektroniska signaler från en tagg till läsare som registrerar taggen (Jules 2006). 

Streckkoden är en serie av växlande svarta och vita ränder med varierande storlek som 

formar en kod som kan läsas av med hjälp av en scanner. Streckkodning är en 

elektronisk teknik där laser reflekteras från en streckkod-symbol till en scanner som 

läser av den reflekterade lasern. Quick Response eller QR-kod som man säger i 

dagligt tal har fått sitt namn tack vare att avläsningshastigheten är hög, dessa koder 

kallas ibland även för 2D-koder, 2D-streckkoder eller mobilkoder. QR-koden är till 

skillnad från den konventionella streckkoden tänkt att avläsas som en bild, den kan tas 

från olika vinklar och kan lagra mycket information på en liten yta. (Ashford 2010) 

Mobila enheter. Under 2000-talet introducerades flera olika hjälpmedel för 

operatörerna i industrin, dessa skulle effektivisera vissa arbetsmoment som hos 

personalen kan vara tidskrävande (Campos et al. 2009). En mobil enhet är enligt 

Hietanen (2014) en apparat som stödjs av något slags operativsystem, den ska även 

vara så pass händig i sin storlek att den går att ta med sig utan vidare ansträngning. I 

det dagliga talet avses oftast smarttelefoner när det talas om mobila enheter, dock 

ingår även bland annat surfplattor, handdatorer, digitalkameror och liknande 

utrustning. 

Effektivisering. Då det inte bara är genom digitala verktyg som effektivisering kan 

ske utan det är även viktigt att ha olika system som människan kan jobba efter. Lean 

är ett sådant system som både har som uppgift att effektivisera men även hålla 

kostnaderna låga, för att hålla kostnaderna låga men samtidigt ha en effektiv 

produktion så bygger Lean kortfattat på att minska slöseri i form av onödiga aktiviteter 

(Christopher 2011). Lean delas upp som två sidor där den ena behandlar verktygen 

och den andra behandlar människan, för att Lean ska fungera som det en gång var 

tänkt måste dessa två delar samspela. (Halling 2012) 
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4 Fallstudie 

Nedan beskrivs fallföretaget och deras nuläge vid processerna inlagring samt plockning. 

4.1 Företagsbeskrivning 

CrossControl startade 1991 i Alfta som ett konsultbolag med sju anställda och en 

kund. Idag är företaget utspritt över hela Europa, från Tammerfors i Finland till 

Düsseldorf i Tyskland. De finns även i Västerås och Uppsala. CrossControl är idag 

230 anställda varav cirka 120 är anställda i Alfta och omsätter 250 miljoner kronor 

per år. År 2012 blev det uppköpta av det amerikanskägda företaget Actuant. Actuant 

har cirka 5500 anställda och är utspridda i 30 länder, med en omsättning på cirka 1.2 

miljarder dollar.  

CrossControl gör produkter vars användningsområde är riktat mot fordonsindustrin. 

Det är produkter så som skärmar till datorer som är placerade i olika fordon, 

controller som används för att köra avancerad styrning, diagnostik och integrerade 

applikationer, kommunikationsapparat för att öka antalet enheter som kan 

kommunicera samtidigt med varandra, samt kabellösningar för att kunna koppla de 

tidigare beskrivna produkterna med fordonet. Displayerna används i en väldigt utsatt 

miljö t.ex. gruvindustrin, i hamnar samt på fartyg. Detta ställer stora krav på att det 

håller en hög kvalitet. Displayerna ska kunna tåla väldigt skiftande väder och 

temperaturer och detta kontrollerar CrossControl flera gånger innan de packas och 

skickas till kunden. 

För ett antal år sedan började CrossControl att införa digitalisering i sin produktion, 

detta genom att införskaffa flera maskiner som löder komponenter automatiskt, en 

avsynings maskin som kan kontrollera lödningar i flera dimensioner och började få 

order i affärssystemet monitor istället för i pappersform från kunden. Den hårda 

prioriteringen av att digitalisera produktionen har orsakat att inlagringen samt 

plockningen har försummats, vilket har gjort att dessa processer har hamnat lite efter 

i den tekniska utvecklingen. 

CrossControl arbetar idag med en egen version av Lean som de kallar Lead. Deras 

Leanarbete handlar om att det har ett produktionsmöte där de tar upp eventuella 

problem som har kommit upp dagen före eller under dagen. Det sätts även upp en 

”deadline” tills problemet skall vara löst. Detta skapar ett sätt för personalen att lyfta 

fram problem som annars kanske skulle förbises om personalen själva skulle behöva 

ta initiativ. De arbetar även med 5S som handlar om att skapa ordning och reda. Detta 

har möjliggjort den goda ordningen som finns hos CrossControl, vilket även är en bra 

grund för att personalen skall trivas och vilja komma till arbetet. 
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Actuant har som krav vid ett inköp av alla saker att CrossControl skall kunna bevisa 

att en avbetalning på max två år är möjligt. Detta gör CrossControl genom ett Excel 

dokument som kallas AFE, se bilaga 1. Den svårighet som CrossControl möter är att 

Actuant gärna vill lägga sig i och komma med förslag på eventuella lösningar fastän de 

kanske inte är insatta i det som skall köpas in.  

4.2 Nulägesbeskrivning 

Idag kommer gods in till CrossControl genom en port in till godsmottagningen, efter 

att godset har mottagits och fraktsedeln har skrivits på är det dags att rapportera in 

godset vilket sker för hand genom att ange artikelnumret. När godset har rapporterats 

in placeras det i ett lager alldeles intill godsmottagningen. CrossControl har ett flertal 

olika lager och nedan beskrivs det stora lagret som ligger kopplat till inlagringen samt 

plockningen.  

Det stora lagret som CrossControl använder sig av är ett fabrikslager som är kopplat 

till produktionen. Lagret har en ingång där komponenter transporteras in och ut 

genom en port. Lagret är uppdelat där den ena halvan äger CrossControl och den 

andra halvan ägs av ett annat företag. Det finns en plan på att inom ett antal år köpa 

upp hela lagret för att kunna expandera och inneha ett större parti komponenter samt 

att kunna optimera lagret. Sedan är det dags att börja plocka ihop en order som skall 

ut till produktionen, hopplocket av komponenterna är en process som kräver lite tid 

då papper skrivs ut för hand för att sedan kunna bocka av det som har plockats. Sedan 

följer dessa papper med ut till produktionen så det framgår vad för produkt som skall 

tillverkas.  

När komponenterna är ihopplockade transporteras de ut i produktionen, där 

montering sker. När det är stressigt och mycket att göra i produktionen placeras 

komponenterna till ordern i en hylla där de får ligga och vänta på att det ska börja 

monteras. Efter att produkterna har monterats utförs ett flertal tester där de testar 

olika temperaturer, båda kallt samt väldigt varmt. När testerna har utförts sker 

transport till packningen där produkterna packs med blandning av emballage som 

komponenterna till produkterna kom dit med samt nytt emballage, att återanvända 

emballage är ett sätt för CrossControl att minska miljöpåverkan. Efter att 

produkterna har packats ställs de vid utlastningen som är samma ställe som 

godsmottagningen för att invänta att transport till kund skall ske. 

Då CrossControl tar emot en stor mängd material per dag belastas deras hantering av 

materialinlagring. Vid inlagring av material görs idag majoriteten av arbetet manuellt 

så som registrering av material i affärssystemet samt dokumentering av följesedlar.  
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Ett problem som CrossControl har idag vid inleveransen är alltså att de måste 

rapportera in det nyanlända godset manuellt, vilket skapar en risk för att fel 

artikelnummer skrivs in samt att det även tar onödigt lågt tid om man jämför med att 

använda digitala verktyg. Vid plockningen finns det även problem och ett av dessa är 

att det uppstår en otrolig mängd papper som måste hanteras. Det handlar främst om 

att en order skapas över det som ska plockas för att sedan skrivas ut vilket ofta 

genererar flera papper per order. CrossControl skulle vilja minimera och få bort 

pappershanteringen helt i framtiden. Anledningen är att dessa delar blir så kallad icke 

värdeskapande tid som skulle kunna utnyttjas till annat arbete. CrossControl i Alfta 

använder i nuläget inga digitala hjälpmedel vid denna del av företaget förutom 

affärssystemet monitor där material läggs in, för att se lagerplacering och saldo samt 

för att göra materialuttag. 

Då CrossControl har sina lagerlokaler i anslutning till ett annat företag och i anslutning 

till den egna tillverkningen är det i dagsläget endast det givna lokalerna som finns att 

tillgå vid inlagring av nytt material. Deras utbud av artiklar ökar i takt med 

utvecklingen av nya produkter, till de produkter där tillverkningen upphört måste 

även CrossControl kunna erbjuda reservdelar i max 20 år. Dessa lagerförs till viss del 

vilket i sin tur belastar lagret. Eftersom lagret på sikt inte ser ut att minska i utbud kan 

platsbrist på sikt även vara ett faktum. Det finns dock planer på att försöka köpa hela 

lagret av den andra ägaren, vilket kommer generera att CrossControl kommer kunna 

planera om sitt lager till ett mer effektivt lager där produkter är placerat mer 

strategiskt.  

4.3 Processflödesbeskrivning  

Nedan beskrivs flödet för inlagring samt plockning, detta görs dels med text samt med 

symboler. 
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4.3.1 Inlagring av material 

 

1) Paketen anländer till godsmottagningen för att invänta personal som kan hantera 

paketen.  

2) Paketen öppnas av mottagaren.  

3) Kontroll av innehållet i paketen sker mot ordern så allt material stämmer överens.  

4) Avprickning av materialet sker i datorn mot monitor för att sedan kunna få ut 

etiketter som placeras på materialet.  

5) Materialet placeras i lager, om det är unikt eller nya komponenter som företaget 

får in för första gången placeras det på en vagn.  

6) Källsortering av emballaget som komponenterna anlände i, delar av detta 

emballage återanvänds när företaget skall skicka i väg sina produkter. 

Det dagliga arbetet vid inlagringen ser ut på följande vis, att godset som kommer på 

morgonen hanteras under dagen samt om det finns packet från gårdagen hanteras de 

också. Då personalen roterar mellan plockningen och inlagringen kan det vara olika 

mängd paket kvar från gårdagen. CrossControl beställer olika komponenter från flera 

olika företag som lagras för att vid senare tillfälle användas i tillverkningen. 

Problembeskrivning för inlagringen av material 

Då det är personalens dagliga arbete känner de att det är svårt att avgöra vad som 

fungerar bra då det är lätt att bli hemmablind. Men några saker de känner som skulle 

kunna förbättras är en lyftanordning som hjälper till med tunga lyft, en scanner för 

hanteringen av order, det vill säga när materialet skall rapporteras in i monitor. I 

dagsläget finns det inget smidigt system att hantera ordern på utan de anställda måste 

leta efter ordern med hjälp av artikelnumret vilket kan anses vara ett detektivjobb. 

Personalens syn på digitalisering 

Vid digitalisering går allt via datorer, chaufförer använder handdatorer som är digitala 

som underskrifter görs på. Digitalisering är bra om det fungerar, kanske skulle de 

behöva utbilda personalen om det skall införas mer digitala verktyg i lagerhanteringen. 

Digitala verktyg skulle kunna underlätta och få bort hanteringen av papper och spara 

plats genom att pärmar försvinner. 

En eget utvecklad programvara som jobbar mot monitor för att kunna få information 

på alla datorer används, vilket i dagsläget inte fungerar optimalt. 
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4.3.2  Plockning av material 

 

1) En order anländer till företaget.  

2) Ordern stämplas in för att plockning av komponenter skall kunna utföras, samt 

sker en indikering att komponenter är under arbete och en inventering av dessa 

komponenter kan inte utföras.  

3) Ordern tas upp på datorn för att kontrollera att komponenterna finns tillgängliga.  

4) Skriver ut ordern med all information om komponenterna.  

5) Tar en vagn och går för att börja plocka ihop komponenter till den specifika ordern. 

Utplockningen av komponenterna sker ur ett fabrikslager som är placerat i anslutning 

till produktionen.  

6) Transporterar de ihop plockade komponenterna till en specifik monterings plats. 

Vagnen blir ett så kallat transportlager. 

7) Stämplar ut ordern för att visa att inventering kan ske av dessa komponenter. 

Problembeskrivning för plockning av material 

Det dagliga arbetet ser ut på följande vis: En order skrivs ut från monitor som baseras 

på det som produktionen efterfrågar, sedan plockas denna order och materialuttag 

görs, men det händer att fel order plockas om kommunikationen brister mellan 

avdelningarna. Orsakerna till att fel order plockas beror oftast på att listan i 

affärssystemet inte stämmer med produktionens lista. Innan en order från listan ska 

plockas kollas det av med produktionen så att rätt order plockas. Det är svårt att säga 

vad som fungerar bra och mindre bra i dagsläget eftersom man känner sig hemmablind 

och allt går på rutin, dock skulle kommunikationen mellan plock och produktion 

kunna förbättras, planeringen bör även ses över med syfte på vad som ska plockas och 

inte då plock och produktion har olika prioriteringslistor. Tunga lyft och 

pappershantering skulle vara önskvärt om det försvann eller åtminstone minskades 

avsevärt. Under observationerna märktes det tydligt att det blev ganska omständligt 

och tog lång tid dels för att första steget var att skriva ut ordern, materialet var även 

placerat lite ostrukturerat vilket ibland leder till en viss förvirring men även att slöseri 

med tid skapas. 

Personalens syn på digitalisering 
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Digitalisering är när det mesta går via datorer, som till exempel att de som kör ut 

godset har en handdator som de gör underskriften på. Fungerar användandet av 

digitala verktyg så är det väldigt positivt, men för att det skall fungera tillfredställande 

bör personalen utbildas vid införandet av de digitala verktygen. Streckkodsläsare är 

ett exempel som skulle effektivisera arbetet vid plockningen dels för att slippa hantera 

stora mängder papper samt även för att spara plats då flertalet pärmar automatiskt 

kommer förvinna.  

Då den egenutvecklade programvaran ”artikelsök” bör utvecklas mer för att få den att 

fungera ännu bättre mot monitor, i dagsläget jobbar programmen mot varandra men 

funktionen är inte helt optimal. 

4.4 Ledningens syn på digitaliseringsmöjligheter 

Nedan presenteras en sammanställning av intervjuerna som gjordes med två ur 

ledningen på CrossControl. 

Digitalisering är samma sak som inga papper och effektivisering, vilket oftast är något 

positivt för företag. Vid manuella steg sker det oftast brister men i digitala kan man 

lägga in olika kontroller så stegen utförs rätt. Det blir enklare att följa standarder samt 

att granska med digitala verktyg. Att införa digitala verktyg vid inlagring samt 

plockning kommer kunna underlätta inrapporteringen av material, genom att använda 

t.ex. RFID kommer detta ske automatiskt och personalen slipper utföra detta för 

hand. Det skulle även vara bra att kunna använda en slags GPS på godset så information 

om var godset befinner sig innan det levereras till oss, så att planeringen av ankomsten 

för godset går att göra. Vid användandet av digitala verktyg är det viktigt att 

personalen ser att verktygen kommer fylla en viktig funktion och att de inte känner 

att ansvaret flyttas över på maskinerna, personalen ska alltså känna att de är viktiga för 

företaget. 

CrossControl är ett företag som ständigt växer och har återkommande kunder. Under 

våren 2017 har produktionen varit väldigt pressad och vi har många väntande order 

som ska tillverkas och levereras ut till kund. CrossControl har varit tvungna att ta in 

extra personal nu inför våren för att hinna med allt som skall göras. 

Actuant kontrollerar implementeringar av t.ex. olika system då de vill standardisera 

vilka typer av system som CrossControl ska använda sig av, de bestämmer även vilka 

leverantörer CrossControl ska ha och har även krav på vilka lösningar som 

CrossControl skall ha. Men detta kan oftast kringgås. När det kommer till den 

ekonomiska biten har Actuant ett krav på att en avbetalningsplan på två år skall 

redovisas innan CrossControl kan köpa in olika saker, detta görs med hjälp av en 

kalkyl som kallas AFE, se bilaga 2. 
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5 Analys och diskussion 

Nedan kommer en analys av frågeställningarna och intervjuerna. 

5.1 Vilka förutsättningar finns för att effektivisera 

inlagring samt plockning? 

5.1.1 Leanarbete 

De två sidorna av Lean den mjuka och den hårda är något som är viktig att tänka på 

vid en effektivisering på ett företag. Att först och främst se till människan eftersom 

det är människans dagligarbete som det handlar om vid en effektivisering, men även 

att tänka på att de verktyg som finns och som skall implementeras är lämpliga för 

företaget i sak. Alla företag kan inte implementera samma slags Lean, utan det är 

viktigt att företag anpassar de till sin verksamhet (Halling 2013). 

CrossControl arbetar med en egen version av Lean, deras heter Lead. De har ett 

produktionsmöte varje dag där de går igenom eventuella problem som har kommit 

upp under gårdagen som sedan skall lösas utifrån en bestämd tid. CrossControls 

förutsättningar är goda när det kommer till att effektivisera eftersom det redan jobbar 

med Lean aktivt i produktionen, vilket skapar goda förutsättningar att ett liknande 

införande vid processerna inlagring samt plockning inom en snar framtid går att 

införa. Det är otroligt viktigt att få en effektiv plockning eftersom att cirka 55 procent 

av kostnaden i ett lager utgörs av plockning, vilket gör att denna del är väldigt viktig 

att prioritera vid kostnadsbesparingar (De Koster et al. 2007).  

5.1.2 Lokalens utformning 

Eftersom CrossControl endast använder sig av en ingång till lagret vid inlagring, blir 

det automatiskt lämpligt vid användandet av exempelvis RFID då de endast behöver 

investera i en avläsare för ett dylikt system. Då lagerlokalen är relativt trånga är det 

viktigt att kunna utnyttja den plats som finns tillgänglig. CrossControl har i dagsläget 

på en del av sina artiklar upp till cirka tre platser för en och samma artikel, för att 

lättare kunna utnyttja lagrets utformning är hjälpmedel som enkelt berättar vilka 

positioner i lagret en artikel har är att föredra till exempel läsplatta. 
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CrossControl skall inom en snar framtid köpa upp hela det stora lagret som hör ihop 

med inlagringen samt plockningen, detta göra att det blir lämpligt när de äger hela 

lagret att utföra en optimering av hur produkterna skall placeras för att öka 

effektiviteten, införa ett identifieringssystem som är anpassat till hela lagret och att 

använda läsplattor för att se placeringen av materialet. Möjlighet att inför en blandning 

av flytande placering av gods och fast placering finns. Fördelen med att använda en 

blandning är att de komponenter som har en hög uttagsfrekvens skall ha en fast 

placering så personalen vet vart komponenterna är och komponenter som inte 

används så ofta eller byts ut mot nya modeller kan ha en flytande och läggas där plats 

finns (Oskarsson et al. 2006). 

5.1.3 Tidigare erfarenheter 

CrossControl har tidigare digitaliserat produktionen vilket skapar goda 

förutsättningar för att ett införande av digitalisering skulle kunna ske i inlagringen 

samt plockningen. Även så har personalen redan testat på en sådan förändring och är 

väl medvetna om vad det innebär. Vidare så finns det möjlighet att personalen kan 

komma med synpunkter på saker att tänka på till denna gång, saker som inte blev så 

bra vid digitaliseringen av produktionsdelen. Att ta hänsyn till människa vid en 

implementering är otroligt viktigt, eftersom det är människan som skall arbeta där 

och driva företaget framåt (Halling 2013).  

5.1.4 Actuants krav  

CrossControl är ett företag som växer och ständigt har kunder. Detta är ett bra tecken 

om en investering skulle ske, så kommer CrossControl att kunna visa för Actuant att 

en avbetalning på max två år är möjligt. Detta är något som CrossControl ständigt 

måste visa för Actuant vid anskaffning av material. AFE se bilaga 1. 

5.2 Vilken typ av digitala verktyg skulle kunna användas 

för att effektivisera? 

Nedan görs en jämförelse mellan RFID, streckkod och QR-kod mot varandra för att 

kunna utvärdera vilket alternativ som passar bäst för tillverkande företag sedd från 

olika kategorier. Handdatorer och affärssystem analyseras emot ett tillverkande 

företags förutsättningar. 
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Kategorier RFID Streckkod QR-kod

Räckvidd Upp till 30 meter

Flera centimeter upp till flera 

meter Upp till flera meter

Hållbarhet Tål is och smuts Känslig mot is och smuts

Mindre känslig mot is och smuts då 

den är tvådimensionell

Läshastighet

Kort lästid, upp till flera taggar i en 

enda inläsning

Lästid 1-4 sekunder, dock måste 

streckkoderna läsas in en i taget Ungefär lika lång tid som streckkod

Informations mängd Upp till 128 Kb = 128000 b Upp till 100 b

Kan lagra ca 7000 siffror och cirka 

4000 bokstäver

Pris per styck

Mellan 1 kr till 2500 kr beroende på 

typ av tagg En kostnad oftast under 0,1 kr

Dyrare än streckkod men billigare 

än RFID

Standard Saknar en global standard En global och bredd standard En global och bredd standard

Flexibilitet

Uppdatering med nya information 

kan ske trådlöst

Måste byta ut sträckkoden om ny 

information ska placeras på 

godset

En adressändring kan ske med hjälp 

av en dator

Säkerhet

Kräver en omprogramering om 

information skall ändras

Obehöriga personer kan scanna 

streckkoden och få tillgång till 

information

Obehöriga personer kan scanna och 

få tillgång till information

Infrastruktur

Företag lär investera i ny teknik för 

att kunna ens ha möjlighet att 

använda sig av RFID

Bred teknik som finns över hela 

världen och är lätt tillgänglig

Relativt bred teknik som finns över 

stora delar av världen  

 Källa: Hunt et al. (2007), Ashford (2010) & Jules (2006). 

Med hjälp av denna matris framgår det vilka egenskaper de olika 

identifieringssystemen har och hur det lämpar sig mot varandra. Vår jämförelsemodell 

är till för att kunna utvärdera vilket identifieringssystem som skulle kunna vara 

lämpligt för CrossControl att införa i sin lagerhantering utifrån deras krav och 

önskemål samt teorins uppfattning. En viktig aspekt som man bör ställa sig är den 

ekonomiska biten, finns det något krav från ägaren angående anskaffningen av tekniska 

lösningar. Utifrån intervjuerna som utfördes framgår det att Actuant som äger 

CrossControl har krav på att vid anskaffning av tekniska lösningar till CrossControl 

skall det göras en ekonomisk kalkyl där en plan på hur en avbetalning på max två år 

skall finnas. 

Utöver de beskrivna kategorierna ovan anser författarna att livslängden på 

identifieringssystemen är viktigt att ta hänsyn till. På det aktiva taggarna vid RFID 

finns en livslängd på tio år och de passiva lever så länge de inte kommer till skada, 

streckkoden lever även den så länge den inte utsätts för skada och QR-koden lever så 

länge den inte utsätts för skada och kan läsas av (ibid.).  

5.2.1 RFID 

RFID handlar om att elektroniska signaler skickas från en tagg till en läsare och 

registrerar ett gods som passerar. Jules (2006) säger att RFID under slutet av 1990-

talet och början av 2000-talet exploderade och tog ett stort steg in i företagen samt 

integrerades i en bredutsträckning i människans liv. Detta gör att nu cirka 20 år senare 

att RFID är en väl beprövad teknik, vilket för CrossControl bara är bra då de inte är 

bland de första ut att införa RFID eftersom att de nu kommer kunna ta lärdom av 

tidigare företag och lära av deras misstag för att kunna undvika dem.  
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Fördelarna med RFID är att det minskar jobbet kring att registrera gods som anländer 

till företaget, då detta görs automatiskt när det passerar en läsare som är placerad 

innan lagret där godset skall lagras. Personalen som tidigare har hanterat in 

rapporteringen av gods kommer med hjälp av RFID kunna lägga mindre tid på just 

detta och använda resterande tid till att utföra arbete som att tillverka produkter. En 

annan fördel som finns med RFID är att man kan läsa av flera taggar samtidigt om man 

jämför med QR-kod och streckkod som man läser av en och en, detta skapar slöseri 

med tid som kan läggas på bättre saker. Nackdelen med RFID är bland annat att det 

är dyrare att införa än t.ex. streckkod samt det finns en begränsad livslängd hos de 

aktiva taggarna (ibid.).  

Utifrån kategorierna i matrisen ovan har RFID en räckvidd på 30 meter vilket i 

CrossControls läge passar ganska bra då lokalens utformning är relativt tajt. Miljön på 

CrossControl är städad och fin, det förekommer knappt någon smuts samt att lagret 

med komponenter är inomhus och risken för is är minimal. Med RFID kan flera taggar 

läsas av samtidigt vilket är bra eftersom det brukar anlända flertal gods samtidigt till 

CrossControl och då kan in rapportering av godset ske samtidigt.  

Priset på taggarna varierar väldigt beroende på vilken typ av tagg det handlar om. Det 

finns aktiva och passiva taggar där aktiva taggarna kan kosta upp mot 2500 kronor 

styck och de passiva kostar allt mellan något öre till någon krona, i CrossControls läge 

skulle de passiva-taggarna passa bra eftersom de inte kräver lika lång räckvidd och 

eftersom CrossControl ska passera en ingång där läsaren till taggarna skulle kunna 

sitter är de då bättre att köpa de passiva som inte är lika dyra. I RFID taggarna kan det 

lagras upp 128Kb vilket är relativt mycket information, CrossControl har inget 

speciellt behov av att lagra mer än vanligt på taggarna.  

Standarden på RFID är inte speciellt global och detta kan skapa ett problem för 

CrossControl då de beställer komponenter ifrån hela världen, men på senare år har 

utveckling av RFID ökat och blivit allt bredare ut brett över världen. Om taggarna 

skall uppdatera informationen som är i taggarna kan detta ske trådlöst, även om det 

skall omprogrammeras kan de ske trådlöst. CrossControl kan då överlämna ansvaret 

till leverantören. Om CrossControl väljer att införskaffa RFID krävs det en 

införskaffning av ny teknik vilket kostar en del, dock betalar det av sig ganska bra 

eftersom med hjälp av RFID minskar personalkostnaderna som annars hade krävts för 

att rapportera in godset och den personalen kan istället fokusera på att hjälpa till i 

produktionen (ibid.). 
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5.2.2 Streckkod 

Streckkod är en serie av växlande svart och vita ränder med varierande storlek som 

formar en kod, koden läses av med hjälp av en scanner. Fördelarna med streckkod är 

att den är standardiserad och används i stor utsträckning bland företag, billig att köpa 

in och snabb avscanning. Nackdelarna är att den är känslig för is och smuts, känslig för 

skymd sikt och rymmer inte så mycket data (Hunt et al. 2007).  

Med avseende på CrossControls utformning och utifrån matrisen skulle även 

streckkodsavläsare vara applicerbar eftersom inlagring sker direkt vid ingången till 

lagret, detta medför att avläsaren kan placeras där det inkommande godset placeras, 

eftersom streckkoden måste avläsas på nära håll kan detta medföra att de tar upp extra 

tid vid själva avläsningen som ligger på 1–4 sekunder. Det gods som hade inkommit 

till CrossControl hade inte blivit utsatt för yttre åverkan eller blivit smutsigt vilket 

inte medför problem vid avläsningen. Den informationsmängd som kan lagras på en 

streckkod är max ca 100 b (byte) vilket är en ganska liten mängd information som kan 

lagras i jämförelse med RFID som lagrar upp till  128 000 b. Styckkostnaden är dock 

låg hos streckkoden vilket inte medför några direkta extra kostnader för 

CrossControl. Standarden är globalt utbredd som i sin tur förenklar när varor köps in 

både från utlandet och från den inhemska marknaden. Streckkoden kan inte kodas om 

utan måste bytas ut då ny information ska läggas till eller om den information som 

lagts till är felaktig och måste ändras. Streckkoden har inte någon form av inbyggt 

säkerhetssystem utan kan avläsas av obehöriga personer. Eftersom streckkoden är väl 

beprövad och finns över hela världen blir den per automatik ganska lättillgänglig 

(ibid.). 

5.2.3 QR-kod 

QR står för quick response och är en två dimensionell streckkod eller mobilkod. 

Avläsning sker med en scanner eller med en kamera. QR-koden kan lagra väldigt 

mycket data, kan lagra väldigt avancerad data, mindre känslig för skador och kan 

avläsas även fast den sitter på ojämnt underlag. Nackdelarna med QR är att den är 

dyrare än streckkoden, att systemet inte är lika standardiserat som streckkoden och 

att den inte kan läsa av flera koder samtidigt utan måste läsas av en och en (Ashford 

2010).  
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Vid införande av QR-kod måste CrossControl införskaffa sig mobiler eller en typ av 

kamera, då den måste läsas av med hjälp av denna typ av hjälpmedel. Var det gäller 

distansen för att läsa av skiljer det inte så mycket mellan QR-koden och streckkoden 

vilket från CrossControls syn lämpar sig bra, det som är mindre bra är just att av 

läsningen måste ske för hand vilket är slöseri med resurser. QR-koden kan lagra upp 

till 7000 siffror och cirka 4000 bokstäver, vilket är mer än streckkod men färre än 

RFID om man jämför alla tre. Ur CrossControls synvinkel har inte det en sådan stor 

betydelse eftersom det ska hantera vanligt gods som inte har så stor 

informationsmängd. Kostnaden för att implementera QR-kod är dyrare än streckkod 

men billigare än RFID och ur en global synvinkel är det bättre att ha QR-kod än RFID 

men den har inte haft ett bredare genomslag än streckkoden som är standardiserat 

över hela världen. I behov av att byta adress på koden i QRen kan detta ske med hjälp 

av en dator och CrossControl har tillgång till datorer vilket skapar möjlighet att kunna 

byta adress själva om en utbildning i detta införskaffas samt program (ibid.).   

5.2.4 Affärssystem 

I och med att CrossControl i dagsläget redan använder sig av ett affärssystem vid bland 

annat inlagring och uttag av material så finns det möjlighet till att skaffa en 

tilläggstjänst som kan kombineras med någon typ av avläsningsutrustning som 

underlättar den dagliga verksamheten. Affärssystemet monitor har en tilläggstjänst 

där en handdator eller läsplatta sammankopplas med affärssystemet för att smidigt 

komma åt all information samt kunna registrera inlagring och materialuttaget. Vid 

användandet av en sådan funktion minimeras det arbete som i dagsläget kan ses som 

”dubbelt arbete” där inlagring och materialuttaget först sker via papper för att sedan 

matas in manuellt i det befintliga affärssystemet. Utöver inlagring och uttag kan även 

position och status på materialet avläsas direkt på handdatorn (Monitor 2017). Ett 

införande av handdator eller läsplatta skulle även kunna minimera den 

pappershantering som CrossControl idag känner är alldeles för stor och tar upp för 

mycket tid hos personalen. Att få bort hanteringen av papper kommer även att 

generera en bättre ordning då pärmar försvinner och allt lagras digitalt, sedan kommer 

CrossControl kunna använda platsen där pärmarna står till att lagra materialet till 

produktionen. Det man kan ha i åtanke är att all pappershantering är svår att få bort 

och det kommer alltid att finnas kvar i någon skala. 
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5.2.5 Införande av identifieringssystem 

Alla identifieringssystem skulle fungera hos CrossControl, dock så kräver RFID, 

streckkod och QR-kod olika saker vid implementation. En implementation av 

streckkod kräver en scanner och en skrivare för att skriva ut etiketter som ska placeras 

på godset. QR-kod kräver att en mobil telefon eller surfplatta med kamera samt en 

skrivare för att kunna skriva ut etiketter. Att införa RFID är lite mer krävande då det 

behöver skaffas en läsare som oftast placeras vid dörren eller porten in till lagret och 

ett avtal med leverantören att de skall koda taggarna som skall placeras på godset. 

Uppstartningskostnaden är dyrast för RFID, men över tiden kommer det vara mer 

lönsamt att införa RFID då det genererar mindre arbete för att rapportera in godset 

som anländer till företaget. Personalen kan lägga fokus på andra saker som ökar 

företagets lönsamhet (Jules 2006). Ett alternativ att ha i åtanke är den pågående 

utvecklingen av IoT, där material får en sensor som känner av bland annat om det sker 

någon skada på godset under transport och att det får en GPS så att företaget kan 

planera ankomsten till godsmottagningen. (Kopetz 2011)   

5.3 Vilka möjliga konsekvenser skulle ett sådant 

användande kunna få? 

Vid införande av RFID bör personalen få möjlighet till att gå en utbildning i hur de 

skall använda sig av RFID och vad RFID är för något. Om personalen inte har kunskap 

om RFID finns det möjlighet att det skapas en motvilja till implementeringen, samt 

att information om hur ett införande av RFID skulle kunna hjälpa dem i arbetet bör 

även finnas och måste framföras på ett lämpligt sätt. Det är även viktigt att inkludera 

personalen vid implementeringen och ta hänsyn till deras idéer för att det är 

personalens dagliga arbete och de handlar om, vilket gör att de har godast insyn i alla 

processer (Halling 2012). 

Ett införande av RFID kommer som tidigare nämnts att skapa möjlighet att omplacera 

personal från inlagring samt plockning till att fokusera på produktionen som kommer 

öka CrossControls lönsamhet. Det är viktigt att plockningen i ett lager sker effektivt 

eftersom 55 procent av kostnaderna i ett lager utgörs av plockningen (De Koster et 

al. 2007). Även vid inlagringen är det viktigt att RFID införs, detta eftersom i nuläget 

sker inrapporteringen av gods för hand där artikelnumret skrivs in siffra för siffra och 

detta skapar utrymme för att ett fel kan uppstå. 

RFID är i dagsläget inte standardiserat vilket kan få vissa konsekvenser vid ett 

införande, då det är leverantörens uppgift att förse godset som sänds iväg med RFID-

taggar finns det en eventuell risk att inte alla leverantörer har möjlighet att genomföra 

detta eftersom utrustning till att programmera dessa taggar kommer att behövas. 

Mindre företag kommer förmodligen tycka att detta blir en onödig investering om det 

endast är ett fåtal kunder som efterfrågar ett RFID system (Jules 2006). 
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En aspekt som även bör noteras är även att den mänskliga faktorn spelar in när material 

läses av med någon form av manuell scanner, om utövaren är ouppmärksam när denne 

ska läsa av godset kan streckkoden och QR-koden läsas av flera gånger och inlagringen 

eller materialuttaget blir således påverkat, vilket kommer att ge en negativ effekt i 

tillverkning om för mycket material läggs in fast det egentligen inte finns något 

material i lager när det väl behövs eller om för mycket material avläses vid uttag men 

saldot indikerar att det inte finns något, vilket medför en onödig lagerhållningskostnad 

(Hunt et al. 2007). 

Vid användandet av mobila enheter som till exempel läsplattor och handdatorer finns 

även där vissa risker, dessa risker är till exempel att enheten skulle kunna vara oladdad 

vid användartillfället, att miljön där enheten används är olämplig och att användaren 

inte är tillräckligt utbildad på användandet av enheten. Därför är det viktigt att 

CrossControl ger möjlighet till utbildning vid införande av mobila enheter eller 

läsplattor, där även ledningen går kursen och visar intresse för implementeringen så 

att personalen ser att intresset från ledningen finns. Detta skapar en god grund för att 

personalen skall ta tillfället i akt för att sätta sig in och lära sig de tekniska 

implementeringarna (Halling 2012). 
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6 Slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala verktyg skulle kunna användas för att 

effektivisera hanteringen vid inlagringen samt plockning. 

 

Efter en jämförelse av identifieringssystemen är det RFID som är den mest lämpliga 

teknik för företag med liknande förutsättningar som fallföretaget har, en tillämpning 

av denna teknik i deras inlagring samt plockning är att rekommendera. Eftersom det 

är en teknik som på senare år har slagit igenom bland företag och genererar att arbete 

kring att rapportera i nyanlänt gods minimeras då det sker automatiskt bland flera 

företag idag. Genom att använda RFID kommer personalen kunna fokusera på att 

tillverka produkter i stället, vilket kommer göra att lönsamheten ökar och företaget 

växer och blir mer etablerade. Även att anskaffa läsplattor för att ge stöd åt 

plockningen när de skall hämta material från lagret är ett förslag som vi har. På 

läsplattan skall det finnas en karta över var i lagret som materialet ligger samt att man 

skall kunna ha den aktiva order som plockas på plattan för att enkelt kunna pricka av 

det material som har plockats.  

Vi skulle rekommendera CrossControl att införa RFID för att sedan kunna omplacera 

delar av personalen vid hanteringen av lagret till att börja jobba med produktionen 

alternativt kunna fokusera på att förbättra inlagring och lagret, men även att de 

införskaffar läsplattor där materialuttag snabbt kan göras och för att kunna se status 

samt positionen på materialet som skall plockas. Att integrera läsplattan i 

lagerhanteringen är dock ett projekt som borde göras lite längre fram i tiden eftersom 

CrossControl inom en snar framtid har en plan på att köpa ut ägaren av den andra 

halvan av dagens stora lager. Efter att CrossControl har köpt ut ägaren blir det 

lämpligt att göra en karta över lagret som visar information om produkternas 

placering. Även en optimering av lagret är en sak som CrossControl skulle kunna 

tänka på att göra, där de placerar material utifrån antingen uttagsfrekvensen eller 

placerar material som används till en specifik produkt nära varandra. CrossControl 

bör även kontrollera potentiella leverantörer av RFID. Kompabiliteten med 

affärssystemet är även viktigt att kontrollera innan anskaffning av digitalt verktyg sker, 

när det kommer till streckkod är den kompatibel med Monitor som är företagets 

affärssystem, vad det gäller RFID och QR-kod går det att få specialanpassat 

monitorsystem som fungerar med RFID och QR-kod. 

Det som skulle kunna sätta stop för införandet av denna teknik är att det är svårt att 

hitta leverantörer som har RFID som teknik vid leverans av varor. Leverantören skall 

programmera taggarna åt CrossControl och detta kan vara svårt då tekniken inte har 

en bred standard. 
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6.1 Praktiska bidraget 

Denna studie kommer hjälpa tillverkande företag att i framtiden använda rapporten 

för att analysera vilket typ av identifieringssystem som skulle lämpa sig bäst, utifrån 

deras förutsättningar som företag både för att förenkla men även i förlängning för att 

effektivisera lagerhantering och produktion. 

Ett införande av RFID kommer ge möjlighet för CrossControl att omplacera delar av 

sin personal från inlagringen samt plockningen till att istället fokusera på att tillverka 

produkter som kommer generera en ökad lönsamhet för CrossControl som kommer 

kunna expandera och öka sin konkurrenskraft på marknaden. Att införa läsplattor i 

plockningen för att minska pappershanteringen är även ett förslag. 

6.2 Teoretiska bidraget 

Jämförelsemodellen av de olika identifieringssystemen bygger på tidigare teori som är 

sammanställt för att lättare få en bild över vad de olika identifieringssystemen kräver 

vid olika kategorier. Kategorierna har jämförts mot ett tillverkande företags 

förutsättningar för att stärka det Jules (2006), Hunt et al. (2007) och Ashford (2010) 

säger om olika identifieringssystem.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Vidare studier kan vara att undersöka hur ett införande av RFID påverkar företagets 

resultat, hur personalen upplever förändringen men även hur leverantör och speditör 

blivit påverkade av förändringarna.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuer hos CrossControl. 

Personalen vid inleverans samt plockning 

• Vill du medverka i en intervju?  

Om ja:  

• Vill du vara anonym i din medverkan? 

• Hur ser ditt dagliga arbete ut? 

• Vad fungerar bra i ditt arbete i dagsläget?  

• Vad skulle kunna förbättras? 

• Vad tänker du på när du hör digitalisering?  

• Hur ser du på användningen av digitala verktyg?  

• Tror du att digitala verktyg kan effektivisera och förenkla ditt arbete?  

• Vilka digitaliseringsmetoder (såsom verktyg, program, applikationer) kan hjälpa till att 
förenkla och effektivisera ditt arbete?  

• Vad fungerar bra i ditt arbete i dagsläget?  

• Vad skulle kunna förbättras? 

Ledningen: 

• Vad tänker du på när du hör digitalisering? 

• Hur ser du på användningen av digitala verktyg? 

• Tror du att digitala verktyg kan effektivisera och förenkla arbetet vid inleveransen samt 
plockningen, varför/varför inte? 

• Påverkar Actuant ert införande av nya tekniska lösningar och i så fall hur? 

• Hur ser Crosscontrol på den ekonomiska biten vid införande av tekniska lösningar? 
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Bilaga 2 – AFE, bevis på att avbetalning kan ske på max två år. 

           AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE QD-324, rev  R

(TO BE COMPLETED IN ENGLISH FOR ALL EXPENDITURES EXCEEDING $ 2.500 excl.VAT) 

CURRENCY UNIT IN THIS REPORT = $ SEK-US$ Rate 8,60

ENTITY NAME: CrossControl Sweden to be filled by finance

PART I - TO BE COMPLETED BY ORIGINATOR

BACKGROUND: RETURN ON INVESTMENT: [ATTACH CALCULATION]

PROJECT NUMBER: PAYBACK PERIOD in years <1

AFE #: [GUIDELINE IS A 2 YEAR MAXIMUM PAYBACK]

ORIGINATED BY: Susanne Jeffrey

REQUEST DATE: August 16th, 2016 INTERNAL RATE OF RETURN: IRR 1273%

1st ACTIVATION DATE: FY2017 [MINIMUM ACCEPTABLE RATE OF RETURN IS 20%]

ASSET NAME:

ASSET NR.:

1 WAS THIS PROPOSED EXPENDITURE INCLUDED IN THE CURRENT YEAR PLAN? [CIRCLE ONE] YES NO

Plan AFE-nr.: FY17 127 906,98$   

2 DOES THIS AFE REPLACE ANOTHER PLANNED EXPENDITURE OR ASSET ON THE BOOKS? YES NO

IF YES?

EXPLAIN: Replacing the broken/old selective soldering system and increasing throughput

3 DESCRIPTION OF EXPENDITURE: [PLEASE ATTACH PROJECT SUMMARY IF MORE SPACE IS NEEDED]

The selective soldering system will replace manual soldering (current situation with broken machine).

4 JUSTIFICATION OF EXPENDITURE: [PLEASE ATTACH PROJECT SUMMARY IF MORE SPACE IS NEEDED]

NB Bombardier quality standard require automated soldering process

5 COMPLETE PART A) IF PROPERTY WILL BE PURCHASED, OR PART B) IF PROPERTY WILL BE LEASED

A) PURCHASE:

FAIR MARKET VALUE OF ACQUIRED PROPERTY (BEFORE TAX) Amount $127 907

AMOUNT TO BE CAPITALIZED, IF DIFFERENT THAN FAIR MARKET VALUE:

ESTIMATED ECONOMIC LIFE OF ASSET 10

DEPRECIABLE LIFE OF ASSET 15

B) LEASE:

FAIR MARKET VALUE OF LEASED PROPERTY Amount -$                

WILL THIS LEASE BE CLASSIFIED AS OPERATING OR CAPITAL? [ATTACH ANALYSIS] *  

AMOUNT OF LEASE PAYMENT (MONTHLY) Amount -$                

EFFECTIVE DATES OF LEASE START: END:  

INTEREST RATE IMPLICIT IN LEASE

ARE THERE LEASE RENEWAL/EXTENTION OPTIONS (IF YES, PLEASE DESCRIBE):

  *IF YOU NEED ASSISTANCE DETERMINING LEASE CLASSIFICATION CONTACT CORPORATE TREASURY

PART II - APPROVALS

Approval needed SIGNATURE APPROVALS DATE

ACTUANT CHIEF EXECUTIVE OFFICER no Randy Baker > $ 1.000.000,--

ACTUANT CHIEF FINANCIAL OFFICER no Andy Lampereur > $ 500.000,--

SEGMENT LEADER no Roger Roundhouse > $ 100.000,--

SEGMENT FINANCE LDR OR CORP CONTROLLER no David Ace/ Matt Pauli > $ 100.000,--

ES BUSINESS PRESIDENT yes Jan Smit > $ 50.000,--

ES FINANCE LEADER yes Rob Videler > $ 25.000,--

GLOBAL CONTROLLER yes Bart Withag > $ 10.000,--

RESPONSIBLE MEMBER MANAGEMENT TEAM yes Andrew Kristensen ALL

FINANCE MANAGER yes Fredrik Vilhelmsson ALL

HRM-MANAGER (training)/IT-MANAGER (HW or SW) yes ALL

PROJECT MANAGER / BUDGET RESPONSIBLE yes ALL

FACILITY PURCHASE MANAGER SSC EMEA yes ALL

ORIGINATOR yes Daniel Lindberg ALL

ALL INFORMATION TECHNOLOGY (IT) AFE IN EXCESS OF $50,000 MUST ALSO BE REVIEWED BY CORPORATE IT.

ACTUANT IT LEADER > US $50,000

PART III - OTHER REQUIREMENTS

-ERP SYSTEM AFE's MUST BE ACCOMPANIED BY A 5 YEAR COST OF OWNERSHIP ANALYSIS (SEE CORPORTE IT FOR ASSISTANCE)

-THIS AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE FORM IS TO BE USED FOR ALL CAPITAL EXPENDITURES OF USD 2500 OR MORE AND MUST BE COMPLETED

AND APPROVED PRIOR TO ACQUISITION OF ASSETS. 

-ALL SUBMITTED AFE's THAT DO NOT UTILIZE THIS FORM WILL NOT BE APPROVED.

-THREE COMPETITIVE BIDS MUST BE OBTAINED FOR AFE'S >  USD 25,000 [ATTACH]

FIXED ASSET IDENTIFICATION (NAME & NUMBER)

The selective soldering system in place has broken down and we are unable to repair it. There are no spare parts available and the machine has broken frequently in 

the last year. The selective soldering system is both required in order to avoid manual handling and perform more efficient soldering. Apart from doubling the efficiency 

of soldering (compared to manual), some of our customers will not accept manual soldering and we risk loosing sales. Instead of buying an equivalent machine (to 

the one that broke down) we would like to invest in a faster one, as this will meet our future requirements and avoid shift work.

 


