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Sammanfattning 
 

För att vara konkurrenskraftig inom dagens industri krävs utveckling och förbättring av 

verksamheten. Att genomföra förändringar är ofta en utmaning där motstånd från 

medarbetare kan uppstå. Produktionssystem med hög komplexitet och oförutsägbara 

händelser ställer höga krav på spårbarhet och en väl fungerande kommunikation. För att 

uppnå detta genomförs ofta förändringsarbeten i form av införande av 

identifieringsteknik. Åsikterna om hur ett förändringsarbete bör utformas är många 

varför organisationen kan ha svårigheter att planera och genomföra arbetet.  

 

Studiens syfte är att ta fram en modell för införande av identifieringsteknik i interna 

flöden hos producerande företag. Att följa modellen ska förenkla förändringsarbetet och 

undvika motstånd hos medarbetare genom delaktighet. För att utforma modellen har 

tillgänglig teori insamlats och testats på fallföretaget Edsbyverken vars målsättning är 

att införa ny identifieringsteknik i produktionen.  

 

I arbetet med att hitta en lämplig identifieringsteknik till fallföretaget genomfördes en 

nulägesanalys i form av intervjuer och observationer med personal på fallföretaget samt 

benchmarking på tre externa företag. Produktionen analyserades och problembilden hos 

fallföretaget kartlades. Den bristande kommunikationen och behovet av att skapa 

delaktighet framkom som nyckelfaktorer. 

 

I studien framkom det att RFID eller en streckkodsvariant är de lämpligaste 

identifieringsteknikerna för fallföretaget. Vid implementeringen rekommenderar 

projektgruppen att införandet hos fallföretaget sker i tre olika nivåer. 

 

Modellen för införande av identifieringsteknik kom till slut att innehålla fem steg; 

nulägesanalys, kartläggning av tillgängliga lösningar, benchmarking, pilotprojekt och 

slutligen implementering. Ledningens engagemang och delaktighet bland medarbetare 

är faktorer som bör prägla varje steg för ett lyckat resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

To remain competitive in today’s industry requires development and improvement of 

businesses. To implement change is a challenge where resistance from employees might 

arise. Production systems with high complexity and unpredictable events places high 

demands on traceability and good communication. To achieve good communication and 

traceability in production organizations often implement identification technology. 

Theory related to implementing change in production is widely spread which makes it 

difficult for organizations to plan and execute the change process. 

 

This study aims to develop a model for organizations who want to implement 

identification technology in manufacturing systems. The model will simplify the 

implementation and avoid resistance from employees through participation in the 

change process. When developing the model, theory in change management has been 

collected and evaluated. Theory was examined at the Swedish company Edsbyverken 

who wanted to implement identification technology in their production.   

 

To identify a suitable identification technology for Edsbyverken and understand the 

origin of the problem, analyses of the current situation along with interviewing 

employees were made. Through this process lack of communication and the need for 

creating participation emerged as key factors. Furthermore the project group 

benchmarked three successful companies in the work to find a suitable solution. 

 

The most suitable techniques for Edsbyverkens production proved to be RFID or bar 

code/QR-code. When implementing chosen technology the project group recommends 

dividing the implementation process into three levels to avoid adaption problems.  

 

This study concluded a model which contains five steps for implement identification 

technology; current situation analysis, identify suitable technologies, benchmarking, 

pilot project and implementation. Management commitment and participation among 

employees are factors that should distinguish every step in order to achieve successful 

implementation.  
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden och en problembeskrivning gällande studien. 

 

1.1 Introduktion/Bakgrund 
 

Med tanke på den stora konkurrens som råder inom dagens industri är det av 

fundamental vikt att sträva efter utveckling och förbättring av verksamheten för att vara 

konkurrenskraftig (Bessant et al., 2005; Dawson & Andriopoulos, 2014). När 

organisationer genomför förändringar är det vanligt att problem i form av motstånd från 

medarbetare försvårar arbetet (Sörqvist, 2004). Love et al. (1998) nämner att en vanlig 

förklaring till detta är att medarbetare inte ges insyn och delaktighet i 

förändringsarbetet.   

Govindarajulu & Daily (2004) lyfter fram att personal som är delaktiga i 

förändringsarbetet blir mer medvetna om förändringens nytta som i sin tur leder till 

större förståelse och positivare inställning. 

 

Produktionssystem präglas ofta av komplexitet och osäkerhet då många händelser och 

förändringar påverkar produktionen (Cheng & Simmons, 1993). Detta ställer därmed 

krav på en väl fungerande kommunikation. Heide et al. (2012) menar att 

kommunikation mellan centrala verksamhetsprocesser bör stå i centrum i 

kommunikationsarbetet. För att uppnå en så bra kommunikation som möjligt i ett 

produktionssystem är det därför grundläggande att använda en väl fungerande 

identifieringsteknik. 

 

Att införa identifieringsteknik är ett förändringsarbete som kräver god planering och 

engagemang från hela organisationen för ett lyckat resultat. Mängden teori som finns 

tillgänglig angående hur ett framgångsrikt tillvägagångssätt i ett sådant 

förändringsarbete kan se ut är omfattande och resurskrävande att sätta sig in i. Todnem 

(2005) menar att de många tillgängliga metoder och teorier vid förändringsarbete ofta 

saknar empirisk grund vilket försvårar processen.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att ta fram en modell för införande av identifieringsteknik i interna 

flöden hos producerande företag. Modellen är tänkt att fungera som en vägledning i 

förändringsprocessen hos företag vars ambition är att införa identifieringsteknik i 

produktionen.  
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1.2.1 Frågeställningar 
 

Vilka förutsättningar krävs hos ett företag för att införa en identifieringsteknik i sin 

produktion?  

Hur kan tillvägagångssättet se ut för att framgångsrikt införa identifieringsteknik i 

produktion?  

Vilka identifieringstekniker lämpar sig bäst för fallföretagets produktion?  

 

1.2.2 Avgränsningar 

 

Då ett önskemål finns från fallföretaget att först och främst presentera ett förslag 

gällande identifieringsteknik för utlastningsavdelningen kommer förbättringsförslagets 

fokus ligga på detta. Däremot presenteras det också förslag gällande andra avdelningar 

och vidare implementering i produktionen. 

 

Det finns flera olika avancerade identifieringstekniker och avgränsning görs till de 

tekniker som anses lämpliga för fallföretagets produktion utefter teori, analys av 

produktionen och resultatet från benchmarkingen. De identifieringstekniker som anses 

passande för fallföretaget bedöms vara streckkod och RFID. 
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2 Metod 
 

I detta avsnitt ges en redogörelse över studiens utförande. En förklaring ges till val av 

metod följt av en kritisk granskning. 

 

2.1 Fallstudie 

 

Fallstudier är en mycket vanligt förekommande kvalitativ metod som används i de flesta 

vetenskapliga studier, ofta genom en empirisk studie på ett känt problem med avsikt att 

åtgärdas (Lundahl & Skärvad, 1999). Fallstudie är lämpligt att använda då ett problem 

ska undersökas på djupet oavsett om studien har en tidsbegränsning eller inte (Bell, 

2000). Ejvegård (2003) nämner att detaljrikedomen i fallstudier kan vara både 

begränsad eller omfattande, vilket därför gör metoden användbar inom många olika 

vetenskapliga undersökningar.  Att använda sig av fallstudiemetoden ger möjlighet att 

fokusera på exempelvis en specifik händelse eller avdelning hos ett företag (Bell, 2000). 

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) används fallstudier ofta för att formulera hypoteser, 

utveckla teorier eller pröva teorier och exemplifiera. Metoden nämns ofta då det är 

viktigt att förstå ett system och hur det fungerar innan ett problem bör angripas eller 

åtgärdas. 

 

I detta projekt genomfördes en fallstudie på Edsbyverken AB i Hälsingland i arbetet 

med att ta fram en lämplig identifieringsteknik och ett tillvägagångssätt för 

implementering baserat på den teori som finns tillgänglig idag. Erfarenheter från 

fallstudien har använts vid utformning av modellen för införande av 

identifieringsteknik. Strukturen i fallstudien har inspirerats av Yin (1989) fem steg att 

genomföra en fallstudie: 

 

 Utgå från forskningsfrågan 

 Förtydliga de antagen, utgångspunkter och föreställningar som finns i studien 

 Välj objekt att analysera 

 Definiera metod vid datainsamling, sammanställning av data samt analys 

 Förtydliga tolkningen som gjorts 

 

Det är enligt Yin (1994) lämpligt vid prövning av en teori att använda sig av enbart ett 

fall. Även Lundahl och Skärvad (1999) nämner att fallstudier ofta betyder undersökning 

på ett eller fåtal fall vilket ger grund till denna studies förfarande där fallstudien utförs 

på ett företag. Ett kvalitativt förhållningssätt hålls genom hela fallstudien då detta är 

lämpligt vid studerande av processer och händelser (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Metodens tillvägagångssätt i denna studie kan beskrivas som teoriprövande då teori 

testas i en fallstudie mot ett fallföretag för att se hur väl teorin fungerar i praktiken. 

Utfallet av studien kommer påvisa hur stark teorin är och synligöra eventuella 

utrymmen för förbättringsmöjligheter. (Esaiasson et al., 2007) 
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2.2 Litteraturinsamling 
 

Nedan presenteras hur litteratur insamlats i studien. 

 

2.2.1 Primärdata och sekundärdata 

 

Data som används kan vara av olika art. Primärdata kan vara sådan information som 

påträffas under arbetets förlopp och är ofta intervjuer, protokoll eller annan information 

som insamlats av projektgruppen (Bell, 2000; Walliman, 2005). 

Primärdata till detta projekt insamlades via benchmarking, intervjuer och observationer. 

 

Sekundärdata är data som sammanställts in i ett tidigare skede och hämtas ofta från 

vetenskapliga artiklar eller böcker (Bell, 2000; Walliman, 2005). 

 

I detta arbete används vetenskaplig teori som hämtats från kurslitteratur, facklitteratur 

och vetenskapliga artiklar. Vid framtagning av sekundärdata till detta projekt har 

artikeldatabaserna Google Scholar och Emerald använts. Både svenska och engelska 

sökord har använts för att nå ett bredare utbud av sekundärdata. Exempel på sökord som 

använts är: ”change management”, ”förändringsarbete”, ”förändringsarbete 

människan”, ”bar code production”, ”bar code manufacturing”, ”RFID”, ”RFID 

manufacturing”, ”RFID fördelar”, ”streckkod fördelar”, ”manufacturing control”, ”QR-

Code”, ”identifieringstekniker”, ”spårbarhet”, ”spårbarhet i produktion”, ”traceability”. 

Kurs och facklitteratur har hämtats från Högskolan i Gävles bibliotek. 

 

2.3 Datainsamling 
 

Nedan presenteras hur data insamlats i studien. 

 

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

I motsats till kvantitativ forskning avser kvalitativa metoder att svara på händelser som 

sker eller personers ageranden (Biggam, 2008). För att få svar genomförs ofta 

fallstudier, observationer och semistrukturerade intervjuer (Biggam, 2008). Vidare 

nämner Bell (2000) att en kvalitativ forskare ofta är mer intresserad av insikt än 

statistik. Kvantitativ insamling av data används mer när en forskare vill få statistiska 

resultat till analyser som ofta är generaliserbara genom sin breda mängd insamlad data 

(Bell, 2000; Biggam, 2008). Kvantitativ data samlas ofta in genom enkäter. Neville 

(2007) menar att en kvalitativ forskare många gånger har en strävan att gå in på djupet i 

ett ämne vilket ofta leder till fokus på enskilda fall. 

 

En viktig insikt är att forskningsstrategin inte avgör om projektet bör präglas av 

kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod. Snarare en kombination av syftet, 

frågeställning och forskningsstrategi torde ligga till grund för detta. Det är sedvanligare 
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att en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod används vid projekt (Biggam, 

2008;Neville, 2007). Det finns en uppfattning att kvantitativ forskning ses som mer 

vetenskaplig då en överblick på ett större problemområde enklare kan nås (Neville, 

2007). Dock bör denna åsikt beaktas med försiktighet då kvalitativ forskning ofta 

möjliggör en djupare förklaring till ett problem än det kvantitativa alternativet (Neville, 

2007). 

 

I denna studie har kvalitativa studier genomförts för att samla in empiriskt material som 

presenteras under resultatet och sedan analyseras. En djupare insikt på fallföretaget samt 

benchmarkingföretagens verksamhet eftersträvades. Därmed ansågs kvalitativ forskning 

vara lämplig för ändamålet. Då Neville (2007) menar att en djupare förståelse i ett 

problem nås via kvalitativ forskning går detta i linje med hur information insamlats i 

denna studie. 

 

2.3.2 Benchmarking 

 

Benchmarking är en metod som används för att utveckla en företagsprocess. Genom 

besök, intervjuer, observationer och jämförelser med andra företag sprids kunskap, 

information och erfarenheter om framgångsrika arbetssätt. Målet med benchmarking är 

att uppnå förbättring och effektivare processer inom företaget. (Takenaka, 2005) 

 

Det finns ett antal olika varianter av benchmarking. Sektorbenchmarking bedrivs med 

företag inom samma sektor. Industri/funktionell benchmarking sker med företag och 

partners inom samma industri. Generisk benchmarking sker mot icke-konkurrenter 

inom olika branscher vilket möjliggör mer omsorgsfullt urval av samarbeten med 

framgångsrika företag inom det specifika förbättringsområdet. Internal benchmarking 

sker inom företaget där olika avdelningar jämförs med varandra. Competetive 

benchmarking sker mellan konkurrenter vilket kan vara väldigt praktiskt om båda parter 

har ett gemensamt intresse. Det är dock av vikt att samarbetets riktlinjer klargörs för att 

inte känslig information hamnar hos konkurrenten. (Takenaka, 2005) 

 

Projektgruppen har valt att genomföra benchmarking hos ett antal företag som använder 

sig av identifieringsteknik. Den insamlade informationen användes som 

inspirationskälla till studien och i modellens utformning samt i arbetet med att hitta en 

lämplig identifieringsteknik till fallföretaget. Generisk inriktning valdes för att nå ett 

större spann av företag inom flera branscher. De företag som kontaktades bedriver 

produktion eller hanterar gods. Företagen är framstående inom sin bransch, valet 

stämmer in på det Lundahl och Skärvad (1999) kallar särskilt framgångsrika fall vilket 

gör deras arbetsprocesser intressanta. Kontakten med företagen inleddes via e-post (se 

bilaga I) för att sedan övergå i telefonkontakt vid mötesbokning. 
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Benchmarking utfördes på 3 företag: 

 

Ahlsell Sverige, Logistikcentrum i Hallsberg (Se bilaga VI) 

Sandvik AB, Materials Technology i Sandviken (Se bilaga VII) 

DB Schenker AB, Terminal i Gävle (Se bilaga VIII) 

 

Benchmarkingen skedde i form av observationer, intervjuer och kontakt via e-post. 

 

2.3.3 Observation 

 

Observation är en forskningsmetod som kan användas till att samla in information om 

händelser, aktiviteter eller objekt (Walliman, 2005). Observationer bidrar till att 

forskaren får en helhetsbild och metoden är också ett bra komplement till intervjuer 

(Anderson & Schwencke, 2013; Ejvegård, 2003). 

 

Anderson och Schwencke (2013) menar att det är viktigt att förbereda sig noga inför en 

observation för att få en bättre förståelse för händelserna under observationen. Det är 

också viktigt att ha i åtanke att personerna som observeras kan känna obehag av att vara 

iakttagna och att de därför kan agera annorlunda (Anderson & Schwencke, 2013). 

 

Enligt Anderson och Schwencke (2013) kan observationer antingen genomföras i form 

av deltagande eller icke deltagande form. En deltagande observation innebär att 

forskaren själv är involverad i arbetet eller aktiviteten som observeras (Anderson & 

Schwencke, 2013). Oavsett vilken sorts observation som genomförs är huvudmålet att 

samla in information genom att iaktta och observera och sedan på ett så objektivt sätt 

som möjligt tyda informationen (Bell, 2000). 

 

I samband med de ostrukturerade intervjuerna med arbetsledarna hos fallföretaget 

skedde en rundvandring i produktionen, för att få en ökad förståelse och en bättre 

inblick i de olika processerna och händelseförloppen. Den genomförda rundvandringen 

kan delvis ses som en observation då händelseförloppen i de olika stationerna iakttogs 

och noterades samtidigt som arbetsledaren förklarade händelserna i detalj. 

 

Under benchmarkingen genomfördes även rundvandringar hos företagen tillsammans 

med en av företagets anställda och upplägget var snarlikt tillvägagångssättet hos 

fallföretaget. Detta för att få en tydlig bild av hur identifieringstekniken används i 

praktiken hos företagen. Under rundvandringen beskrevs ingående hur tekniken 

tillämpades, samt hur implementeringsprocessen gick till. Projektgruppen iakttog 

processerna och förde anteckningar under rundvandringen. 

 

2.3.4 Intervjuer 

 

Intervjuer är en metod för att samla in information där intervjuaren antingen för en 

dialog eller ställer frågor till personer (Lundahl & Skärvad, 1999). Enligt Tasker (2000) 
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är intervjuer en flexibel metod då möjligheten finns att ställa följdfrågor vilket leder till 

utförligare svar. Att använda sig av intervjuer som metod för att samla in data är 

framförallt vanligt inom fallstudier, observationer och urvalsundersökningar (Lundahl & 

Skärvad, 1999). 

 

Personliga intervjuer är enligt Andersen och Schwencke (2013) särskilt användbart då 

information om ett problem ska insamlas. Intervjuer leder till bättre förutsättningar att 

klarlägga en problembild då bättre förståelse och djupare inblick ges i problemet. En 

fördel med intervjuer gentemot frågeformulär är att en relation kan byggas upp med 

informanten vilket kan resultera i utförligare och mer ingående svar på frågorna. 

(Andersen & Schwencke, 2013) 

 

Ejvegård (2003) menar att intervjuer kan vara tidskrävande gällande förberedelse samt 

efterarbete. Det är därför av vikt att förbereda de enskilda intervjuerna grundligt för att 

undvika onödigt arbete (Ejvegård, 2003; Andersen & Schwencke, 2013). Vidare menar 

Andersen och Schwencke (2013) att ett bra förarbete kännetecknas av att man ser till att 

vara väl påläst inom ämnet, samt funderar noga över vad man vill få ut av intervjuerna 

och därefter välja ut lämpliga informanter. För att få konkreta svar är det viktigt att 

intervjufrågorna utformas på ett tydligt sätt och kompletteras med delfrågor (Andersen 

& Schwencke, 2013). 

 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att intervjuer kan utföras på olika sätt och man 

brukar därför skilja på intervjuer som är standardiserade eller icke standardiserade. När 

standardiserade intervjuer utförs är frågorna förutbestämda och ställs i samma form och 

ordning till alla som intervjuas. Intervjuer som inte är standardiserade följer inget 

förutbestämt mönster och frågorna kan istället utformas på olika sätt så länge svaren 

leder till att den nödvändiga informationen insamlas. Semistandardiserade intervjuer 

kan beskrivas som en kombination av dessa då vissa frågor kan vara förutbestämda och 

även följdfrågor kan förekomma. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

Walliman (2005) menar att strukturen på intervjun bör styras av vilken typ av 

information man vill samla in. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan intervjuer delas 

in efter hur pass strukturerade de är. En strukturerad intervju har främst fokus på 

information medan en fri intervju även syftar till att få uppgifter om informantens 

personliga åsikter och värderingar (Lundahl & Skärvad, 1999). Walliman (2005) 

rekommenderar att strukturerade intervjuer används då exempelvis statistik ska samlas 

in medan ostrukturerade intervjuer är fördelaktigt då ett område ska undersökas och få 

flera olika perspektiv på detta. Om en kombination av strukturerade och ostrukturerade 

används, brukar detta kallas semistrukturerade/halvstrukturerade intervjuer där det ges 

utrymme för utveckling av svar på frågorna samtidigt som intervjuaren i grunden 

använder sig av tydliga och definierade frågor (Walliman, 2005). Lundahl och Skärvad 

(1999) menar att också svarsalternativen i en intervju kan delas in efter graden av 

strukturering. En intervju med strukturerade svarsalternativ har förutbestämda alternativ 

medan ostrukturerade svarsalternativ innebär att respondenten svarar med sina egna ord 

(Lundahl & Skärvad, 1999). 
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Att använda sig av öppna frågor vid intervjuer innebär enligt Andersen & Schwencke 

(2013) att frågorna är formulerade så att den intervjuade kan svara på frågorna med sina 

egna ord. Fördelen med öppna frågor är det vanligtvis får en utförligare beskrivning 

vilket ger en bättre förståelse jämfört med om det finns förutbestämda svarsalternativ 

som då kan begränsa svaret (Andersen & Schwencke, 2013). Walliman (2005) lyfter 

även fram att öppna frågor ger möjlighet att lyfta fram problem som inte framkommit 

tidigare. 

 

Intervjuer som har genomförts på fallföretaget och benchmarkingen var 

semistandardiserade och halvstrukturerade. Ändamålet var att samla in information om 

nuläget och ett behov fanns av att kunna ställa följdfrågor efter den information som 

framkom. En tydlig bild var uppsatt över vilken information som skulle insamlas men 

utrymme fanns även för utveckling av svaren då frågorna var öppna. Intervjuer på 

fallföretaget genomfördes med logistikchef, produktionschef, kvalitets/miljöchef, 

planeringschef, samtliga åtta arbetsledare i produktionen samt med åtta stycken 

truckförare som enligt arbetsledarna har god insyn i det dagliga arbetet. Under 

benchmarkingen genomfördes intervjuer med en anställd på företaget. Frågorna som 

ställdes under intervjuerna vid benchmarkingen skickades i förväg ut via e-post till 

informanterna (se bilaga II). Detta för att ge så bra förutsättningar som möjligt att 

besvara frågorna. På så vis gavs möjlighet att fundera över svaren och eventuellt ta reda 

på mer information.  

 

Intervjufrågor som skickades till chefer och arbetsledare på fallföretaget finns i bilaga 

III. Frågorna som ställdes till truckförarna på fallföretaget hittas i bilaga IV. 

  

2.4 Kvalitetssäkring 

 

Vid insamling av information är det centralt att kritiskt granska denna för att fastställa 

dess giltighet och tillförlitlighet (Bell, 2000). Det är också viktigt att förmå se insamlad 

data i ett bredare perspektiv för att bedöma dess generaliserbarhet (Olsson & Sörensen, 

2011). 

 

2.4.1 Reliabilitet 

 

När information samlas in är det viktigt att den är giltig och trovärdig. Reliabilitet har 

att göra med huruvida det sättet informationen insamlas på ger samma resultat vid 

upprepade tillfällen om omständigheterna är likvärdiga (Bell, 2000). Det som utmärker 

en mätning av hög reliabilitet är enligt Lundahl och Skärvad (1999) att få slumpmässiga 

fel förekommer. Vem som utför mätningen och under vilka förhållanden den genomförs 

ska inte påverkar resultatet. Ett sätt att skydda sig mot att slumpen påverkar mätningen 

är att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av ett standardiserat 

tillvägagångssätt som säkrar att mätningarna eller informationsinsamlingen utförs på ett 

likvärdigt sätt. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
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Om ett svar på en konkret fråga skiljer sig beroende på vilken situation den ställs ses 

svaret inte som tillförlitligt (Bell, 2000). Ett annat exempel på en mätningsmetod som 

inte är reliabel är om man använder sig av ett gummiband som måttstock. Om 

exempelvis längden på några plankor ska mätas kommer ett töjbart material visa olika 

resultat på samma längd om det uppstår svårigheter i att sträcka ut måttbandet efter 

plankorna. För att få ett exakt mätresultat krävs här en fast måttstock. (Ejvegård, 2003) 

 

Om intervjuer används som informationsinsamlingsmetod är det viktigt att tänka på att 

omständigheterna kring intervjun kan påverka resultatet. Om personerna som intervjuas 

befinner sig i olika situationer riskerar man att svaren påverkas därefter och att bristande 

reliabilitet uppstår. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

I denna studie har intervjuer genomförts som underlag till nulägesbeskrivningen och att 

beskriva problembilden på fallföretaget. För att alla intervjuade arbetsledare skulle ges 

liknande förutsättningar att besvara frågorna skickades frågorna ut i förväg. Intervjuerna 

med arbetsledarna genomfördes under liknande omständigheter på respektive 

arbetsledares kontor följt av en rundvandring på avdelningen. Truckförarna intervjuades 

när en tidslucka uppstod i deras schema för att de skulle kunna svara på frågorna 

avslappnat. Samtliga intervjuade upplevdes vara bekväma i intervjusituationerna och 

deras svar avstämdes för att bekräfta att rätt tolkning gjorts. Även vid benchmarking 

skickades frågorna i förväg till respektive respondent för att ge samma förutsättningar 

inför besöket. Direkt efter intervjuerna renskrevs anteckningarna då de fanns färskt i 

minnet.  

 

2.4.2 Validitet  

 

Validitet betyder att rätt objekt eller företeelse mäts, alltså att tillvägagångssätt och 

frågeställningar som används är rimlig för att ge svar på problemet i studien. 

Exempelvis bör ett lands storlek mätas i antal kvadratkilometer för att validiteten ska 

vara hög. (Ejvegård, 2003). Bell (2007) nämner att det är av vikt att frågorna som ställs 

ger svar på det som efterfrågas, annars är arbetet gjort i onödan. En fråga man bör ställa 

sig är om vem som helst kan använda sig av samma tillvägagångssätt och nå samma 

resultat. Esaiasson et al. (2007) menar att genom likhet mellan teoretiska definitioner 

och operationella indikatorer uppnås validitet som är av betydelse för att de slutsatser 

studien når ska vara trovärdiga. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det lika viktigt att 

ha god validitet som reliabilitet, något som även Ejvegård (2003) nämner och 

understryker att om dessa krav inte uppfylls är studien inte vetenskaplig. 

 

Handledare på fallföretaget hänvisade till de arbetsledare som sedan intervjuades vid 

nulägesanalysen, detta för att nå en korrekt beskrivning som återspeglade verkligheten. 

Dessa arbetsledare rekommenderade i sin tur personal som har god insikt i det dagliga 

arbetet och på så sätt hade mycket information och erfarenheter att bidra med kring de 

interna transporterna. Projektgruppen utgår ifrån att information från intervjuerna som 

genomfördes är tillförlitlig även om rekommendationerna skulle kunna gjorts för att 
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framhäva en viss bild av situationen. Under alla intervjuer avstämdes de anteckningar 

som fördes mot respondenten för att säkerställa att informationen och svaren uppfattats 

på korrekt sätt. Vidare avstämdes nulägesbeskrivning och förbättringsförslagen med 

personal i produktion för att kontrollera att lösningarna var kompatibla med 

verkligheten samt för att skapa förankring. Att stämma av lösningar och 

förbättringsförslag med berörda medarbetare ökar förståelsen för förändringen 

(Sörqvist, 2004).  

 

Under benchmarkingen efterfrågades intervju med en person med god kunskap om 

utlastningsmomentet och den identifieringsteknik som används på företaget. För att 

säkerställa att rätt information kom fram vid informationsinsamlingen utgick 

projektgruppen genomgående från frågeställningarna och syftet med arbetet. 

 

2.4.3 Generaliserbarhet 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) handlar generalisering av resultaten om att få ut så 

mycket som möjligt av studien och kunna se insamlad data i ett större perspektiv. Man 

bör analysera och fundera över om resultatet som framkommit exempelvis kan 

användas eller tillämpas inom fler områden än det som från början var målet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Lundahl och Skärvad (1999) påpekar att det bör skiljas på analytisk 

generalisering och statistisk generalisering. Resultatet från en fallstudie kan exempelvis 

generaliseras till att se mönster, utforma teorier samt att det empiriska materialet kan 

jämföras med tidigare teori. Detta är något som Yin (1989) benämner som analytisk 

generalisering. Däremot menar Lundahl och Skärvad (1999) att resultatet från en 

fallstudie inte kan generaliseras till att gälla för en population i statistisk synvinkel. 

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att utmaningen i att generalisera sina resultat är att 

man kan begränsas gällande att dra slutsatser, exempelvis med tanke på studiens syfte. 

Slutsatser som berör andra områden kan istället bli aktuella att testas i nya studier. Det 

finns enligt Olsson och Sörensen (2011) ett antal förutsättningar för att studien skall 

vara generaliserbar. Exempelvis bör reliabiliteten och validiteten gällande variablerna 

vara hög, kontroll av bakomliggande variablers inverkan har gjorts och att upplägget i 

studien bör vara utformat så att frågorna som ställdes i början kan besvaras på ett 

metodologiskt korrekt sätt. 

 

Målsättningen i studien var att utforma en modell för införande av identifieringsteknik. 

Teorin som efterföljts i fallstudien är både renodlad teori om förändringsarbete men 

även teori om spårbarhet och identifiering i produktion. Införandet av 

identifieringsteknik är en sorts förändringsarbete och när modellen utformades lades 

mycket fokus på att beakta mänskliga delar i förändringsarbete, vilket gör att modellen 

som utformats även bör sägas kunnas gälla förändringsarbete generellt. När stegen i 

modellen utformades togs även benchmarkingen i beaktning då flera lärdomar och 

insikter gavs i denna metod.  
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2.5 Arbetsgång 

 

Studien inleddes med litteraturstudier för att insamla kunskaper inom området (se figur 

1 nedan). Litteraturstudierna har sedan pågått under arbetets gång då kompletterande 

kunskaper har inhämtats efter behov. Kontakt togs med företag som var intressanta att 

besöka under benchmarkingen. Efter genomförd benchmarking sammanfattades teorin 

kring införandet av identifieringsteknik. Därefter genomfördes en nulägesanalys utefter 

Yins fem steg att genomföra en fallstudie. I detta moment insamlades information via 

intervjuer och observationer på fallföretaget. Förbättringsförslag arbetades sedan fram 

med teori och nulägesanalys som grund. Avslutningsvis utformades, utefter teori, analys 

och lärdomar en modell för införande av identifieringsteknik som kan fungera som 

vägledning för företag.  

 

 
 

Figur 1. Arbetsgång   

 

2.6 Kritisk granskning av metod 

 

Studien genomfördes genom en fallstudie då det ansågs vara det mest lämpade 

tillvägagångssättet för att nå svar på syftet och frågeställningarna. Om fler fallstudier 

hade genomförts inom samma studie hade en pålitligare grund till den slutliga modellen 

uppnåtts. I studien genomfördes benchmarking på olika företag inom olika branscher. 

Det kunde möjligtvis varit lämpligt att kontakta företag inom samma bransch för att få 

inspiration från mer likvärdiga företag, detta hade dock inte gett möjlighet att nå så stort 

spann av företag med så pass begränsad tid för studien.  

 

Det innebär alltid risker att genomföra intervjuer, och för en ovan intervjuare kan frågor 

omedvetet uppfattas som ledande av respondenten. Att personerna som intervjuades på 

fallföretaget i förväg fått information om studiens syfte, skulle kunna påverka svaren 

genom att de anställda diskuterat med varandra om ämnet. Samtliga respondenter 

bedömdes dock besvara frågorna individuellt utefter sina egna åsikter. Vidare skulle 
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intervjuer kunna genomförts med flera medarbetare för att få ett bredare perspektiv och 

därmed en mer omfattande problembeskrivning. Detta gjordes inte med anledning av 

studiens tidsbegränsning.  

 

I fallstudien genomfördes benchmarkingen före nulägesanalysen då projektgruppen 

ansåg sig ha en klar problembild efter information från fallföretaget. Däremot stod det 

klart under nulägesanalysen, att fler problem relaterade till den bristande 

identifieringstekniken behövde lösas. Om vetskapen om dessa problem funnits innan 

benchmarkingen, hade inspiration kunna inhämtats för att lösa även dessa problem. 

Detta gav dock möjlighet för projektgruppen att tillsammans med personalen arbeta 

fram lösningar anpassade för fallföretaget, och blev en lärdom inför utformandet av 

modellen. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för att analysera problemet. 

Avslutningsvis presenteras en summering av viktiga faktorer vid förändringsarbete. 

 

3.1 Vanligt förekommande problem i produktionssystem 

 

Cheng och Simmons (1993) menar att komplexitet och osäkerhet är två problem som är 

typiska i produktionssystem. Produktionssystem kännetecknas också av att de är 

dynamiska eftersom många händelser präglas av oförutsägbarhet och osäkerhet. Många 

olika händelser och förändringar inom företaget påverkar produktionen. Exempelvis kan 

det handla om större förändringar som nya produktionsprocesser, nya produkter, nya 

distributionskanaler eller förändrat ägarskap. Ofta påverkar dessa förändringar även 

företagets mål och strategier. Produktionen påverkas även i design och 

planeringsstadiet, exempelvis när det gäller kapacitetsförändringar, nya material och 

verktyg. Starkt bidragande till osäkerheten och bristen på kontroll i produktionssystem 

är också händelser på operationsnivå. Det kan då handla om materialbrist, 

personalfrånvaro, kasseringar och trasiga maskiner. (Cheng & Simmons, 1993) 

 

Att styra och kontrollera ett produktionssystem är komplext med tanke på de 

förändringar som hela tiden sker på olika nivåer. Modeller kan upprättas över flödet och 

händelser i produktionen men de ger ofta inte en korrekt bild av verkligheten. (Cheng & 

Simmons, 1993) 

 

En produktion där personalen arbetar mycket efter rutiner har svårt att ta till sig snabba 

förändringar och nya rutiner om de inte själva varit delaktiga i framtagandet. När 

förändringar genomförs i produktion är det av högsta vikt att det finns kunskap hos 

personalen hur de ska bemöta dessa. (Rother, 2009) 

 

3.2 Spårbarhet och identifiering 

 

Spårbarhet innebär enligt Jönsson (1985, 16) ”möjligheten att spåra/härleda historia, 

användning eller lokalisering av en artikel eller produkt eller aktiviteter med hjälp av 

dokumenterad identifiering”. Spårbarheten behövs för att kunna se vart den fysiska 

produkten befinner sig, samt att man i aktuella dokument ska kunna få information som 

beskriver produkten och hur den behandlats. 

 

Enligt Töyrylä (1999) kan man minska och förebygga fel som uppstår inom både 

tillverkning och distribution. När ett fel inträffat i produktionen kan man snabbt och 

enkelt identifiera vilka produkter och detaljer som drabbats, och återkalla dessa. Inga 

onödiga kassationer eller återkallanden behöver då göras vilket annars hade kunnat leda 

till dålig publicitet och kostnader. Genom att använda identifieringstekniker kan man 

också förbättra produktionens kvalitet och säkerhet. Orsaker till avvikelser och 
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uppstådda problem kan identifieras vid analyser och mätningar, vilket gör att dessa kan 

undvikas i framtiden (Töyrylä, 1999). Enligt Cheng och Simmons (1993) förbättras 

också kvalitén genom att det finns möjlighet att följa upp prestandan och händelser 

bakåt i tiden, vilket gör att man kan se trender och variationer. Om uppsatta mål finns 

för produktionen, kan man se vad som krävs för att uppnå dessa. Denna information 

underlättar även planeringen för framtiden. (Cheng & Simmons, 1993) 

 

Spårbarheten gör det också möjligt att få statusuppdateringar om den aktuella 

situationen i produktionssystemet. Exempel på statusinformation kan vara 

genomloppstider, resursutnyttjande, tillgängliga maskiner, storlek på buffertlager eller 

transporttid. Eftersom statusinformationen är ett resultat av hur produktionssystemet är 

utformat innebär det att förändringar kan göras och att det är kontrollerbart (Cheng & 

Simmons, 1993). Med statusuppdateringar och information om vart produkter befinner 

sig kan man erbjuda sina kunder statusinformation om orders. Detta kan särskilt vara 

viktigt om problem och förseningar uppstår (Töyrylä, 1999). Mehrjerdi (2011) menar 

också att statusuppdateringar ger företagets beslutsfattare viktig information som de kan 

använda i sitt arbete. 

 

En annan fördel är att spårbarheten kan fungera som bevis vid inträffade fel eller 

klagomål. Vid klagomål från kunder har man bevis för vad som hänt, och kan slippa 

undan ersättningskostnader och samtidigt få ett ökat förtroende från sina kunder. 

(Töyrylä, 1999) 

 

Krav på spårbarhet kan vara ett beslut som den egna organisationen fattat men kan 

också komma från myndigheter. Kravet kan gälla den egna verksamheten men kan även 

innefatta företagets leverantörer, distributörer och återförsäljare. En fördel med att ställa 

krav på spårbarhet även hos sina leverantörer kan vara om en återkallning måste göras 

på grund av bristande kvalitet på råmaterialet som köpts in. Om leverantören kan spåra 

vilka partier som är drabbade, blir inte arbetet med återkallningen lika omfattande. 

(Jönsson, 1985) 

 

3.3 Kommunikation 

 

Enligt Heide (2012) är det en grundläggande förutsättning att kommunikationen 

fungerar för att en organisation ska nå framgång och att alla medarbetare ska kunna 

arbeta mot att uppnå organisationens mål. Eftersom ledningens uppgift är att 

organisationens mål uppfylls kan kommunikationen därför ses som en ledningsfråga. 

Kommunikation sker på flera olika sätt mellan olika människor inom en organisation 

och det är ofta något som det inte reflekteras särskilt mycket kring. När 

kommunikationen däremot inte fungerar blir detta påtagligt och är något det pratas om 

och klagas på (Heide et al., 2012). Forslund (2013) menar att konflikter inom arbetslivet 

är vanliga och att anledningen till dessa ofta är bristande kommunikation eller bristande 

resurser. Ett sådant problem löses genom en utökning av resurserna som leder till bättre 

förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb. (Forslund, 2013) 
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Kommunikation inom organisationer har historiskt sett handlat mycket om vertikala 

informationsprocesser. Det vill säga att fokus har legat på att kommunikation från 

ledningen om beslut och målsättningar ska nå ut till medarbetarna. Horisontella 

kommunikationsprocesser där medarbetare och olika avdelningar kommunicerar med 

varandra bör prioriteras mer i kommunikationsarbetet. För att ett kommunikationsarbete 

ska vara värdeskapande krävs det att företagets centrala verksamhetsprocesser står i 

centrum. Tanken bör vara att både cheferna och medarbetarna ska stöttas i sin 

kommunikation. (Heide et al., 2012)  

 

Att ledningen kommunicerar och samarbetar med medarbetarna är grundläggande för att 

rätt beslut ska kunna fattas. Medarbetarna i produktionen besitter kunskapen om arbetet 

vilket gör att de kan avgöra vilka lösningar som fungerar och inte. Möjligheten att hitta 

nya lösningar ökar även då medarbetarna ofta har idéer som en utomstående inte ser. 

(Osono et al., 2008)   

 

3.4 Identifieringstekniker 

 

Huvudsyftet med identifieringstekniker är att automatiskt identifiera olika objekt och 

överföra information och data om objekten till ett datasystem. Eftersom insamlingen av 

data sker automatiskt minskas bland annat antalet felregistreringar. Det finns flera olika 

tekniker för identifiering av produkter och detaljer. Beroende på vilken information som 

ska förmedlas lämpar sig teknikerna olika bra och de skiljer sig också åt beroende på 

hur stora investeringar som behöver göras. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

3.4.1 RFID (Radio Frequency Identification) 
 

I RFID-tekniken används så kallade taggar som går att läsa av. Dessa fästs med hjälp av 

till exempel självhäftande etikett (se figur 2 nedan) på objektet. RFID-taggar finns i en 

mängd olika storlekar och former. Taggens huvudsakliga uppgift är att lagra data för att 

sedan sända ut och/eller ta emot data (Hunt et al., 2007). Jones och Chung (2007) 

skriver att taggen i stort består av tre delar; ett elektroniskt chip där data lagras, antenn 

som överför signaler mellan tagg och scanner/avläsare samt materialet för 

sammanhållning och fästning på produkten som ska spåras.  
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Figur 2. RFID-tagg. (Finkenzeller, 2010. s. 20) 

 

3.4.1.1 Passiv tagg 

 

En passiv tagg behöver ingen strömkälla för att skicka ut data lagrad på chippet. Istället 

används antennen vid överföring av ström från avläsaren. Denna variant är den absolut 

vanligaste och det billigaste alternativet på marknaden och livslängden är i de närmaste 

obegränsad. En nackdel är att signalen har en väldigt begränsad räckvidd. Avstånd 

kortare än en meter är i vissa fall en regel för att en framgångsrik dataöverföring kan 

genomföras till avläsaren. (Jones & Chung, 2007) 

 

Hunt et al. (2007) nämner att det krävs kraftiga avläsare för att passiva taggar ska vara 

användbara. Huang et al. (2006) skriver att de gånger då RFID-taggen appliceras på 

varje enskild produkt bör den vara återanvändbar för att minska kostnaderna. 

 

3.4.1.2 Aktiv tagg 

 

En aktiv tagg har en strömkälla genom ett batteri placerat vid taggen. Hur kraftigt 

batteri som behövs beror på hur långt signalen ska färdas till avläsaren. I extrema fall 

kan RFID-taggen avläsas på flera hundra meters avstånd. Strömkällan är i stand by-läge 

för minimal åtgång vilket ger en lång livslängd på upp till några år. Strömkällan 

aktiveras när en avläsare eller scanner läser av taggen för dataöverföring. En aktiv tagg 

kan kombineras med till exempel GPS-teknik vilket gör att aktiva taggar används mer 

till leveranser med högt krav på spårbarhet. (Hunt et al, 2007) 

 

3.4.1.3 Semi-aktiv tagg 

 

Ett alternativ är ett batteri placerat vid taggen som inte har i syfte att sända produktdata 

till avläsaren, utan för att driva en extra sensor. Sensorn kan till exempel vara en 

termometer som vid en viss uppnådd temperatur skickar ut varningssignal till avläsaren. 

Dessa används ofta i dagligvaruhandeln på varor som är temperaturkänsliga. (Jones & 

Chung, 2007) 
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3.4.1.4 Programmering av taggens innehåll 

 

Möjligheten att programmera data till en RFID-tagg kan se olika ut beroende på vilket 

minne taggen har. Hunt et al. (2007) skriver i huvudsak om två vanligt förekommande 

varianter av RFID-minne: 

 

 Read/Write: Data kan skrivas om oändligt antal gånger vilket ger goda 

förutsättningar att spara dynamisk data som förändras åtskilliga gånger under 

produktion, till exempel lagerplatser.  

 

 Read-Only: Efter programmering kan datainnehållet enbart läsas och ej 

omprogrammeras, likt en streckkod. Vanligt förekommande data till Read-Only 

är statisk data som serienummer. 

 

Hunt et al. (2007) understryker att det går att kombinera dessa minnen, ett vanligt 

alternativ är Write-Once-Read-Many (WORM) där köparen själv programmerar data en 

gång som sedan kan läsas oändligt antal gånger.  

 

3.4.1.5 Scanners, avläsare & datasystem  

 

För att läsa av RFID-taggar används handburen scanner eller stationär avläsare (se figur 

3 nedan). Handburet alternativ förekommer ofta de gånger då personal letar upp 

material och stationär avläsare mer vanligt då material passerar stationer. Båda 

alternativen är uppkopplade mot företagets datasystem. Det är viktigt att tekniken är 

kopplad mot företagets datasystem där informationen lagras vid avläsning av tagg via 

scanner/avläsare. Exempelvis kan data förvaras i företagets databas eller användas till 

att dirigera produkten vidare. (Jones & Chung, 2007) 

 

 
 

Figur 3. RFID-avläsare. (Finkenzeller, 2010. s. 37) 
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3.4.1.6 Användningsområden och fördelar med RFID 

 

Som en fördel upplyser Connolly (2008) möjligheten för företag att få större kontroller 

av exakt placering på produkter genom att kombinera RFID med produktion och 

lagerföring. Landt (2005) skriver att en framgångsrik implementering av RFID ökar 

effektiviteten och underlättar i produktion. Vidare menar Connolly (2008) att 

möjligheten för företag att presentera exakt antal produkter på lager via hemsidor. 

Samtidigt minskar behovet att köpa in stora orderkvantiteter som i sin tur leder till lägre 

kapitalbindning. Även Jones och Chung (2008) och Mehrjerdi (2011) nämner 

möjligheten till lägre kapitalbindning som en stor fördel med RFID och fyller i att en 

högre grav av kundservice kan uppfyllas.  

 

Med RFID kan statusrapport enkelt lämnas om var i produktionskedjan en produkt 

befinner sig. Mehrjerdi (2011)  skriver att en av de största fördelarna med RFID är att 

operatörer direkt efter skanning får information om produktens historia och framtid, 

förutsatt att denna information programmeras in i ett tidigare skede. RFID är också en 

användbar teknik att använda för att få bukt på reklamationer. Risken för mänskligt 

felande minskas då en automatisk kontrollavläsning minimerar risken för att fel 

produkter skickas. Med ett utvecklat RFID-system kan en defekt produkt lättare spåras 

och grundorsaken åtgärdas snabbare. (Mehrjerdi, 2011) 

 

3.4.1.7 Nackdelar med RFID 

 

Jones och Chung (2007) nämner att den billigare passiva RFID-taggens bristande 

signalräckvid och teknikens investeringskostnader är att ta i beaktande. Vidare kan 

arbetet för en lyckad implementering vara komplext och kräva fler investeringar för att 

systemet ska flyta på optimalt (Jones & Chung, 2007). Hunt et al. (2007) nämner den 

relativt höga kostnaden per tagg som en nackdel med tekniken. Enligt Singer (2003) kan 

det vara svårt att implementera RFID i hela leverantörskedjan då dessa ständigt växer 

sig större. En undersökning bör därför göras för att se hur tekniken kan användas hos 

företaget för att man ska få så positiv inverkan som möjligt. Vidare talar Singer (2003) 

om att processer ofta måste designas om för att RFID ska nå sin fulla potential och vara 

lämpad företaget. Däremot är det också av största vikt att den människa som är berörd 

av förändringen måste vara delaktig i utformning av processen (Mead, 1951). 

 

3.4.1.8 Framtidsutsikter 

 

Jones och Chung (2007) och Hunt et al. (2007) är överrens om att RFID har stora 

möjligheter att utvecklas vidare i framtiden. GPS och avancerade trådlösa tekniker 

utvecklas ständigt och möjligheten till att kombinera dessa med RFID utvärderas 

konstant (Jones & Chung, 2007). Wang et al. (2010) menar att RFID är en av de mest 

lovande teknikerna med väldigt god potential att effektivisera processer i framtiden. 

 

Prisutvecklingen är en avgörande faktor för RFID i framtiden, kan priset sänkas 
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ytterligare möjliggör det fler marknader med RFID. Enligt Hunt et al. (2007) går priset 

sakta men säkert nedåt då efterfrågan ökar världen över. Vid år 2017 bör affärer utan 

kassörska finnas med hjälp av RFID (Hunt et al., 2007). Utvecklingen kommer däremot 

inte gå smärtfritt utan en hel del utveckling krävs innan RFID blir allmänt ”accepterat” 

(Singer, 2003). Singer (2003) poängterar att potentialen för RFID är enorm och företag 

som vill fortsätta utveckla sig nästintill måste implementera RFID någonstans i 

verksamheten för att vara kompatibel med framtiden. 

 

3.4.2 Streckkod 

 

Streckkoder är en kombinerad optisk och elektronisk teknik som idag förekommer i de 

flesta branscher och har blivit en synonym med produktidentifiering. Grunden till 

tekniken lades redan under 1950-talet men den fullskaliga satsningen tog inte fart innan 

tidigt 1970-tal då tekniken blev nationell standard i USA (Hunt et al., 2007).  

 

Streckkoden finns i flera olika format. Den vanligaste varianten av streckkod är EAN, 

European article number, som inspirerats av amerikanska streckkoden UPC, Universal 

product code. (Finkenzeller, 2010) 

 

3.4.2.1 Teknisk beskrivning 

 

Streckkoden som ses på figur 4 nedan är endimensionell och består av vertikala vita och 

svarta ränder med varierande mellanrum. Strecken utgör en kod som programmerats 

med data om produkten den ska identifiera. De olika strecken symboliserar olika data 

och information, till exempel vilken tillverkare, produktnummer och vilket land 

produkten kommer ifrån (Finkenzeller, 2010). Enligt Frazelle (1996) förekommer 

streckkoden i en mängd olika varianter och antalet siffror är upp till tillverkaren. 

 

 
Figur 4. EAN 13-kod. (Jonsson, 2008. s. 414) 

  

Streckkoden kodas med data och skrivs ut med hjälp av skrivare för att fästas på vald 

produkt. Scanner (se figur 5 nedan) används för avläsning av streckkod. Dessa finns 

tillgängliga i en mängd olika utföranden där de tekniska specifikationerna varierar. 

Scannern kan vara både handburen och stationär beroende på vad situationen kräver. 

(Hunt et al., 2007) 
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Figur 5. Handdator för avläsning av etikett. (Conolly, 2008. s. 109) 

 

3.4.2.2 Fördelar och användningsområden 

 

Att använda streckkodsteknik i produktionen kan ge flera fördelar. Streckkoden är 

internationell standard vilket är en stor fördel vid internationella affärer. Priset är en 

återkommande faktor då en streckkod idag kostar enstaka ören att köpa in. Avståndet en 

streckkod kan scannas på blir allt längre, någon meters avstånd fungerar på avancerade 

varianter som dock ställer höga krav på synlighet mellan streckkod och scanner. (Hunt 

et al., 2007) 

 

Scanningsmomentet av streckkoden är i regel snabb, 1-4 sekunder. Tekniken har därför 

många användningsområden, inom produktion och lagerföring nämns 

produktidentifikation, produktplacering och operatörsidentifiering som några. Även 

identifiering av dokument och verktyg är förekommande. I produktion och utlastning 

kan stationär streckkodsscanner användas för att snabbt och enkelt läsa av streckkoden i 

samband med exempelvis förflyttning. (Finkenzeller, 2010) 

 

3.4.2.3 Nackdelar med streckkod 

 

Streckkoden är väldigt känslig för störning och skymmande sikt. Om lort, repor eller 

annan skada uppstår på mönstret kan det omöjliggöra avläsning. En risk med 

streckkoder kan vara att obehörig personal scannar streckkoden och på så sätt kommer 

över känslig information. Vidare när streckkoden är kodad och utskriven kan den inte 

kodas om. Starkt ljus kan även påverka scannerns avläsningsmöjlighet negativt (Hunt et 

al., 2007). De vanligaste streckkoderna är begränsade då de enbart rymmer en mindre 

mängd data (Connolly, 2008). 
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3.4.2.4 Framtidsutsikter 

 

Hunt et al. (2007) skriver att streckkoden kommer bli mer och mer ersatt av annan 

teknik i framtiden. Däremot är det en beprövad teknik som används världen över vilket 

tyder på att streckkoden även i framtiden kommer vara en populär identifieringsteknik. 

Det som talar emot streckkoden är att utvecklingsmöjligheterna är begränsade vilket kan 

bli anledningen att tekniken halkar efter. (Hunt et al., 2007). Connolly (2008) skriver att 

varianter av streckkoder utvecklats för att vara med kompatibel med dagens produktion, 

som till exempel QR-koden. 

 

3.4.2.5 Alternativa streckkoder 

 

Som alternativ till den traditionella endimensionella streckkoden finns tvådimensionella 

alternativ, exempelvis QR (Quick Response). QR-koden (se figur 6 nedan) uppfanns 

1994 av ett företag vid namn Denso som ingick i Toyotas koncern och var från början 

avsedd att användas i biltillverkning (Soon, 2008). QR-koder har flera 

användningsområden och används idag ofta i produktion för att identifiera fraktsedlar 

och följesedelsinformation (Lo et al., 2013). 

 

 
Figur 6. Exempel på QR-kod (Hunt et al., 2007. s. 20) 

  

Genom att använda tvådimensionell kod kan enligt Jonsson och Mattson (2011) mer 

information lagras samt att det även möjliggör lagring av mer avancerad data, 

exempelvis grafik och foton. En fördel mot den endimensionella streckkoden är att 

koden är mindre känslig mot skador tack vare det flerdimensionella innehållet som ger 

större chans att avläsning lyckas (Jonsson & Mattsson, 2011). Lo et al. (2013) skriver att 

upp till 30 % av koden kan vara skadad men ändå kan scannas av, vilket gör koden 

lämplig att använda i tillverkningsmiljöer där skador kan förekomma på detaljer och 

lastpallar. Även Soon (2008) lyfter fram denna egenskap och vidareutvecklar att 

personen som skriver ut QR-koden har möjligheten att välja hur stor del av koden som 

kan skadas men ändå scannas framgångsrikt. Genom att en scanner med teknik för QR-

kod fokuserar på ett större område än en vanlig streckkodsscanner möjliggör det att en 

QR-kod kan scannas i 360 grader. Vidare kan QR-koden fortfarande läsas av även om 

den fästs på ett ojämnt underlag. Koden kan också avläsas inverterat, om koden fästs på 

genomskinligt material (Soon, 2008). QR-koder kan idag scannas med både smartphone 
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och handburen eller stationär scanner (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

3.5 Förändringsarbete 

 

Förändringar, utveckling och omstruktureringar sker ständigt i arbetslivet och kan ha 

flera olika orsaker. Vanliga anledningar till att förändringar blir nödvändiga att 

genomföra kan bland annat vara ökad konkurrens, nedskärningar, ökade krav på 

lönsamhet, nya mål för verksamheten, ökat informationsflöde eller utveckling av 

arbetsverktyg.  I ett framgångsrikt förändringsarbete är det centralt att genomföra 

förändringarna på ett konstruktivt sätt och att de personer som är delaktiga är 

tillfredsställda med förändringarna (Angelöw, 2010). Enligt Rieley och Clarkson (2001) 

är det vanligt att organisationer vid förändringsarbete misslyckas med att uppnå det 

resultat man önskade, eftersom för mycket fokus hamnar på att utforma aktiviteter. För 

att i slutändan uppnå det resultat som önskas, bör man hela tiden utforma och planera 

förändringsarbetet på ett stödjande sätt sett till det eftersträvade resultatet. (Rieley & 

Clarkson, 2001) 

 

3.5.1 Förändringsprocessen 

 

Vid införandet av en förändring i verksamheten är det enligt Sörqvist (2004) mycket 

viktigt att lyckas vid det första försöket. Ett misslyckat försök med en förändring leder 

till att personalen får en negativ upplevelse och därmed i framtiden kan vara tveksamma 

till andra projekt. För att lyckas med arbetet redan från början är det centralt med 

grundlig förberedelse och att genomföra förändringarna efter en väl genomtänkt 

planering. (Sörqvist, 2004) 

 

Juran och Godfrey (2000) skriver att standardisering är vanligt inom industrin och är ett 

förfarande som kan användas för att förenkla den interna kommunikationen. Petersson 

et al. (2009) nämner att standardisering med fördel används vid förändringsarbeten då 

målet är att skapa stabilare och användarvänligare arbetsmoment.  

 

Sörqvist (2004) rekommenderar att införandet ska följa de fyra faserna introduktion, 

försök, införande, expansion och integration. I introduktionsfasen genomförs förstudier 

och ledningsseminarier som sedan ligger till grund för beslutsfattande gällande 

förändringsarbetet. Därefter genomförs försöksfasen där det nya arbetssättet prövas i 

verksamheten. Att börja med att testa förändringsprojektet är viktigt eftersom 

personalen får erfarenhet i arbetssättet och de positiva effekterna bidrar till att skapa en 

tro på förändringarna. Erfarenheterna som insamlas här är viktiga när implementeringen 

sedan ska genomföras i hela verksamheten. I införandefasen gäller det att ha en bra 

planering och använda sig av en strategi som är lämplig sett till företagets 

förutsättningar. I vissa fall lämpar det sig bäst att införa förändringarna stegvis medan 

man i andra fall exempelvis kan börja arbetet med en kickoff. Efter att 

förändringsarbetet har införts kan det utvecklas ytterligare genom att involvera även 

kunder och leverantörer i processen (expansionsfasen). Till sist genomförs 
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integrationsfasen där förbättringsarbetet är en central del i verksamheten och hela tiden 

utvecklas. (Sörqvist, 2004) 

 

3.5.2 Nulägesanalys 

 

En viktig del när en organisation ska förändra är att genomföra en analys av den 

nuvarande situationen i verksamheten. Målet med nulägesanalysen är att inhämta 

information som kan användas till att se inom vilka områden man behöver förbättra sig. 

Informationen gör också att man kan belysa den problembild som finns, vilket ger 

motiv till att genomföra förändringsarbeten. Vid belysningen av problemen som finns är 

det en fördel om ekonomiska argument kan hittas till att genomföra förändringar 

eftersom det ofta har stor påverkan på beslutsfattandet. Detta kan göras genom att 

kartlägga kvalitetsbristkostnader. Om kunderna påverkas av den bristande kvaliteten är 

även det viktigt att belysa. (Sörqvist, 2004) 

 

Ett bra sätt att skapa sig en bild av nuläget och samla in tankar och idéer är att intervjua 

berörd personal. Både personal från ledningen och produktion bör intervjuas för att få 

en bild av deras inställning och syn på arbetet. Personalens unika kompetens och 

erfarenhet av arbetet bör användas när ett förbättringsarbete ska utformas och 

implementeras. Att involvera medarbetarna ger också förbättringsarbetet förankring 

genom hela organisationen. (Sörqvist, 2004) 

 

3.5.3 Delaktighet 

 

Mead (1951) menar att de som påverkas av förändringar i allra högsta grad bör vara 

delaktiga vid framtagningen och utformningen av förändringarna. Juran och Godfrey 

(2000) menar att detta även kan kopplas till förändringsarbete inom industrin och lyfter 

även fram att detta är den absolut viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt 

förändringsarbete. 

 

När ett förändringsarbete genomförs ökar möjligheterna att få ett lyckat resultat om så 

många som möjligt av medarbetarna är delaktiga (Angelöw, 2010; Sörqvist, 2004). Ett 

starkt samband finns mellan att skapa delaktighet hos medarbetarna och hur väl ett 

förändringsarbete lyckas (Lines, 2004). När medarbetarna är involverade i processen 

gällande målsättning och förändringarnas utformning leder det enligt Angelöw (2010) 

till att de känner delaktighet. Att få personalen att känna delaktighet handlar också om 

att dela information och fakta, skapa förutsättningar för dialog, lyssna på allas åsikter, 

respektera allas åsikter samt ge tid för återkoppling. Att förändra inom en organisation 

kan ses som en läroprocess där medarbetarnas delaktighet och tro på förändringarna kan 

vara direkt avgörande för hur väl man lyckas (Angelöw, 2010). Vikten av detta 

understryks av Love et al. (1998) som nämner att de företag som inte får in personalen i 

förändringsarbetet utan istället talar om hur det ska göras kommer stöta på stort 

motstånd och negativa åsikter om ledningen.  
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Sörqvist (2004) menar att delaktighet har stor påverkan på vilken attityd en person får 

till förändringar.  Personalens attityd påverkar i hög grad förändringsarbetet då en 

negativ attityd kan leda till motstånd mot viktiga moment och åtgärder i 

förändringsarbetet. Vilken inställning en individ har till ett förändringsarbete kan skilja 

sig och beror ofta på tidigare erfarenheter. Det är vanligt att individer till en början är 

smått skeptiska mot förändringar för att sedan få en positivare inställning när de ser 

förändringens fördelar. Om ett större motstånd bland personalen finns kan det lätt sprida 

sig och växa genom rykten. Att skapa förutsättningar för delaktighet och motivera 

personalen är därför av högsta vikt för att förändringsarbetet ska få förankring hos 

medarbetarna (Sörqvist, 2004). Govindarajulu och Daily (2004) lyfter fram att personal 

som är delaktig i förändringsarbetet blir mer medvetna om förändringens nytta som i sin 

tur leder till större förståelse och positivare inställning kring förändringsarbetet. Detta 

leder även till att medarbetarna tar fler egna initiativ i pågående och framtida 

förändringsprojekt. 

 

3.5.4 Ledningens engagemang  

 

För ett lyckat förändringsarbete i syfte att förbättra är ledningens engagemang av högsta 

betydelse (Sörqvist, 2004; Bergman & Klefsjö, 2012). Det är också ledningen som har 

huvudansvaret att driva arbetet och se till att förändringarna genomförs på ett optimalt 

sätt utifrån företagets förutsättningar (Sörqvist, 2004). Bergman och Klefsjö (2012) 

betonar att ledningen även har ett stort ansvar i förändringsarbetet när det gäller att 

motivera de anställda. Genom att ledningen är trovärdiga och tydliga i sin 

kommunikation ger det förändringsarbetet förankring hos medarbetarna samt ger dem 

förståelse och motivation. Ett bra ledarskap kännetecknas också av att man agerar som 

en förebild och får medarbetarna att känna sig uppskattade, trygga och stolta i sitt arbete 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Basnet (2000) menar att ledningen bör lägga mer fokus på 

att skapa förutsättningar för en trivsam miljö i produktionen. Detta görs genom att 

lyssna på medarbetarnas krav och önskemål.  

 

När ett förändringsarbete införs bör de som leder arbetet se till att medarbetarna får testa 

det nya arbetssättet. De har då möjlighet att prova sig fram och komma med 

förbättringsförslag (Moran & Brightman, 2001). Om medarbetare inte ges delaktighet i 

arbetet kan det istället resultera i omotiverad okunnig personal som försvårar 

implementeringen (Govindarajulu & Daily, 2004). 

 

Bamford och Forrester (2003) menar att förändringsarbeten med långsiktig planering 

kan hindras av att ledningen har ett kortsiktigt ekonomiskt tänk. En företagsledning som 

prioriterar kortsiktiga ekonomiska resultat är ofta inte villiga att avsätta resurser för 

strategiska förändringar, vilket på lång sikt kan få negativa konsekvenser (Bamford & 

Forrester, 2003). En annan anledning till att många förändringsarbeten misslyckas är 

enligt Sörqvist (2004) att många företagsledningar inte har det engagemang som krävs. 

Förbättringsarbetet blir ofta nedprioriterat då andra projekt ses som viktigare, vilket ofta 

beror på att man inte har en tillräcklig insikt och erfarenheter i detta. Kunskaperna om 
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hur man på ett effektivt sätt förändrar i förbättringssyfte är ofta bristfälliga även om 

många företagsledningar har en viss grundläggande kunskap om förändringsarbete och 

varför detta är viktigt. Framförallt saknas ofta insikt om att chefer och arbetsledare i hög 

grad påverkar medarbetarna genom sitt agerande och engagemang i förändringsarbetet. 

För att ledningen både ska få en bättre kunskap och förståelse i detta är det viktigt med 

satsningar på utbildning och att resurser avsätts för att ge ledningen stöd i arbetet. 

(Sörqvist, 2004)  

 

3.5.5 Utbildning 

 

Sörqvist (2004) menar att utbildning och kunskap är av central vikt när det gäller 

individers attityd. Eftersom resultatet av förändringsarbetet är starkt påverkat av 

personalens inställning är det av avgörande betydelse att de har kunskap och insikt. 

Eftersom förändringar ofta möts av motstånd är utbildningen ett sätt att hantera och 

förebygga detta. Även risken för att rykten sprids och att missuppfattningar sker 

minskar om en förståelse kring arbetet finns. Förutom att förmedla kunskap skall 

utbildningen även leda engagemang hos medarbetarna och att de kan påverka och vara 

delaktiga. Om ett nytt arbetssätt ska införas bör man samtidigt som inlärningen sker av 

det nya arbetssättet försöka avvänja de gamla vanorna och arbetssättet. Utbildning 

gällande förändringsarbete startas med fördel på ledningsnivå och går sedan nedåt i 

organisationen. Efter att den högsta ledningen utbildats fortsätter man med de operativa 

cheferna och sedan medarbetarna, på detta sätt omfattas hela organisationen. (Sörqvist, 

2004) 

 

3.5.6 Benchmarking 

 

Enligt Takenaka (2005, 3) är definitionen av benchmarking:”a business excellence tool 

for finding, adapting, and implementing leading practices to achieve superior 

performance”. Sörqvist (2004) menar att syftet med benchmarking är att förbättra sin 

egen verksamhet genom att jämföra och lära sig av framgångsrika exempel. För att få ut 

så mycket som möjligt av benchmarkingen kan man utveckla arbetet från att endast göra 

företagsbesök till att bygga upp samarbetsrelationer med partners som kontinuerligt lär 

av varandra (Sörqvist, 2004). Takenaka (2005) understryker betydelsen av att inom 

benchmarking undvika fokus på flera områden samtidigt vilket kan försämra resultatet. 

Sörqvist (2004) lägger tonvikten på att man bör jämföra de processer eller faktorer som 

har störst inverkan på verksamhetens resultat alternativt har störst förbättringsmöjlighet. 

Det är också av vikt att inse att benchmarking inte enbart är insamling av data utan 

desto större fokus bör läggas på att lära sig arbeta på rätt sätt (Takenaka, 2005). 

Bergman och Klefsjö (2012) påpekar att lärdomar som nås genom benchmarking inte 

kan införas i företaget utan att anpassas för att vara brukbart. Även Takenaka (2005) 

belyser detta och nämner att benchmarking inte är samma sak som kopiering utan 

snarare ett sätt att förbättra processen genom delad kunskap. 
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3.6 Sammanfattning av viktiga faktorer vid införande av identifieringsteknik 

 

Vid införandet av identifieringsteknik finns omfattande teori att tillgå och utforma 

arbetet efter.  En mängd olika områden bör tas i beaktning för att uppnå spårbarhet och 

därmed en lyckad implementering av identifieringsteknik (se figur 7 nedan). 

 

Enligt Sörqvist (2004) är det centralt att personal utbildas i förändringsarbetet med 

tanke på att deras inställning till förändringen påverkas av den insikt och kunskap de har 

i ämnet. Vidare är utbildning viktig för att avvänja de gamla vanor som finns i det 

nuvarande arbetssättet (Sörqvist, 2004). Angelöw (2010) menar att delaktighet är en 

väsentlig del för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt. Delaktigheten handlar 

bland annat om att skapa förutsättningar för dialog, lyssna och respektera allas åsikter 

samt ge tid för återkoppling. För att rätt beslut ska kunna fattas inom en organisation är 

kommunikation och samarbete mellan ledning och medarbetare väsentligt (Osono et al., 

2008). Samarbetet mellan ledning och medarbetare kräver ett starkt engagemang från 

ledningen (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta är av vikt då ledningen har huvudansvaret 

för att driva förändringsarbetet framåt (Sörqvist, 2004).     

 

Benchmarking är en användbar metod för att förbättra sin egen verksamhet genom att 

lära av andra företag (Sörqvist, 2004). De lärdomar som inhämtas genom benchmarking 

måste dock anpassas utefter det egna företagets förutsättningar för att fungera optimalt. 

Vidare kan enligt Sörqvist (2004) en nulägesanalys genomföras för att enkelt belysa och 

lyfta upp problem till ytan. För att samla in information i nulägesanalysen är det 

användbart att genomföra intervjuer med företagets ledning och medarbetare för att på 

så sätt få en bild av deras inställning och syn på arbetet.   

 

Vilken teknik som är bäst lämpad beror på vilken information som ska förmedlas. 

Teknikerna skiljer sig åt både tekniskt och användarmässigt men även gällande hur stora 

investeringar som behövs göras. (Jonsson & Mattsson, 2011)  

 
Figur 7. Sammanfattning av viktiga faktorer vid införande av identifieringsteknik 
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4 Fallstudie 
 

I detta avsnitt presenteras en företagsbeskrivning av fallföretaget samt det empiriska 

materialet som insamlats på fallföretaget och på företagen som deltog i 

benchmarkingen. 

 

4.1 Företagsbeskrivning fallföretag 

 

AB Edsbyverken grundades 1899 och har huvudkontor och tillverkning beläget i 

Edsbyn, Hälsingland. Distriktskontor för utställningar finns i Stockholm och Göteborg. 

Edsbyverken har 280 personer anställda och har en omsättning på över 400 miljoner 

kronor.  Företaget är ett helägt dotterbolag till EdsbynSenab AB.  

 

Tillverkningsfokus ligger på möbler ända sedan uppstart men de har även varit en av 

världens största skidproducenter. De har ett gediget utbud av möbler för kontor och 

offentlig miljö med stor möjlighet till kundanpassade lösningar och idag är ungefär 

hälften av försäljningarna kundanpassade. Den huvudsakliga marknaden är 

Skandinavien men viss leverans sker även till mindre EU-länder och till Japan. Basen i 

företagets utbud består av kontorsmöbler med fokus på planmöbler, bord, förvaring och 

arbetsstolar. De tillverkar även sedan 2004 soffor och fåtöljer.  

 

Edsbyverken uppfyller idag de hårda kraven för märkningen Möbelfakta på 2/3 av deras 

produkter. Även merparten av kontorsmöbelsortimentet är Svanenmärkt vilket de var 

först med i Sverige. Detta går i linje med att företagets miljöpolicy som sedan länge 

varit högt prioriterad. När det gäller val av material och ingående komponenter finns ett 

livscykelperspektiv och de är även certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

Edsbyverkens organisation är uppbyggd enligt figur 8 nedan.  
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Figur 8. AB Edsbyverkens organisationsuppbyggnad. (Interna dokument Edsbyverken, 

2014) 

 

4.1.1 Orderprocessen 

 

I figur 9 nedan visualiseras orderprocessen på Edsbyverken. Kund lägger en order på de 

produkter som de vill köpa. Förutom kunduppgifter lämnas information om önskat 

leveransdatum och eventuella avvikelser från normala leveransvillkor. Speciella 

önskemål om leveranstider måste godkännas av chef för order/offertavdelning. Denna 

avdelning samt avdelning för produktutveckling har det övergripande ansvaret för all 

handling av order och förfrågan.  

 

Följande varianter av produkter kan förekomma vid order: 

 

 Standardprodukter – Enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. 

 Modifierad standard – Produkter innehållandes standarddetaljer med smärre 

avvikelser som ej kräver ny ritning. 

 Kundanpassade produkter – Produkter som kräver ny ritning  

 

Kundanpassade produkter registreras när önskemål specificerats via signerad ritning. 

Slutligen sänds en orderbekräftelse till kund från order/offertavdelningen. Det är idag 

ungefär 50 % kundanpassade orders. 
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Figur 9. Orderprocessen. (Interna dokument Edsbyverken, 2014) 

 

4.1.2 Leveransprocess 
 

I figur 10 nedan visualiseras leveransprocessen hos Edsbyverken. Efter att produkten 

tillverkats skapas sändning på ordern. En kontroll sker därefter att samtliga detaljer som 

ingår i följesedeln finns med. Efter att produkten lastats aviseras kunden efter önskemål. 

Efter genomförd leverans rapporteras detta till ekonomiavdelningen som fakturerar 

kund. 

 
Figur 10. AB Edsbyverkens leveransprocess. (Interna dokument Edsbyverken, 2014) 

 

4.2 Nulägesbeskrivning och problemidentifiering 

 

I detta avsnitt beskrivs Edsbyverkens produktion utefter information som insamlats. 

 

Edsbyverkens produktion är maskinorienterad och kan klassas som en funktionell 

verkstad där flexibiliteten är stor och olika produkter kan produceras samtidigt. 

Tillverkning

Leveranshandlingar

Avisering

Leverans

Rapportering 
ekonomiavdelning

Fakturering

Faktura till kund
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Produktionsytan är fördelad på ett plan på över 40 000 m
2
. Till den interna transportern 

används handtruckar, gaffeltruckar och långgaffeltruckar. Företaget använder sig av 

affärssystemet Movex version 11.7.  

 

4.2.1 Identifieringsteknik på Edsbyverken  

 

I dagsläget ska samtliga lastbärare i produktionen vara märkta. En tillverkningsorder tas 

fram efter kundens önskemål. Utifrån tillverkningsordern genereras 

materialrekvisitioner och följekort. 

 

Materialrekvisition används för att kvittera ut det material som behövs för att 

genomföra tillverkning av en artikel. På följekorten finns artikelns benämning och 

artikelnummer samt beskrivning av varje operation i tillverkningsprocessen. Dessa 

följekort fungerar som identifiering av artikeln och skall följa denna genom hela 

tillverkningsprocessen fram till trävittlager (mellanlager) där artikeln lagerläggs. 

 

Följekort gällande orders från standardsortiment är vita medan kundanpassade orders 

varierar mellan gul, grön och blått följekort. Detta för att enkelt visualisera vilken typ av 

order en detalj tillhör.  

 

De detaljer som är färdigbearbetade på en avdelning placeras på en ruta som målats 

grön för att visa att de är färdiga för vidaretransport till nästa avdelning. Detaljer som 

hämtats från en grön ruta placeras på en blå ruta hos den avdelning som ska 

vidarebearbeta detaljerna. 

 

4.2.2 Avdelningar  

 

Nedan presenteras en genomgång av Edsbyverkens avdelningar tillsammans med 

problembeskrivning (se bilaga V för överskådlig layout över produktionen). 

 

4.2.2.1 Ankommande gods 

 

Råmaterial anländer till avdelning för ankommande gods på lastbilar från externa 

leverantörer. Godset lastas av och lagerställs på lämplig plats. Vart godset placeras 

noteras till en början på papper för att sedan skrivas in i affärssystemet. Råmaterialet 

transporteras sedan ut till avdelningarna efter dagsbehovet. 

Personalen upplever att det är god kontroll över det ankommande godset och vart det är 

placerat. Däremot upplevs hanteringen bestå av många olika steg och mycket 

pappersarbete. Det manuella pappersarbetet ökar risken för mänskligt felande och 

upplevs många gånger som dubbelarbete. En mer automatiserad teknik skulle enligt 

personal förenkla arbetet med ankommande gods och spara in mycket tid. 
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4.2.2.2 Maskinhall 1 och 2 

 

I maskinhallarna genomförs sågning, kantbearbetning, borrning samt C-toppning.  

Maskiner som används är borrar, fräsmaskiner, genomgångspress och kantlistmaskiner. 

Råformat MDF och spånskiva anländer från avdelningen för ankommande gods och går 

efter bearbetningen vidare till ytbehandlingsavdelning. 

 

Det har genom intervjuerna framkommit att det är svårt att veta vart en pall ska placeras 

och tid går åt för att leta efter en ledig plats, vilket leder till att pallen ibland placeras på 

olämplig plats. När en pall ska hämtas kan svårigheter uppstå att hitta pallen eftersom 

ingen standard finns över var pallar ska placeras. Detta leder till att truckförarna får 

svårigheter att hitta rätt pall i tid. Letandet leder till onödigt arbete och tidsspill. Då 

mycket arbete sker manuellt bäddar det för mänskligt felande som exempelvis 

felskrivningar på följekort. Mycket extraarbete som uppstår i denna avdelning beror ofta 

på att fel även begåtts i andra avdelningar av produktionen vilket leder till en 

dominoeffekt. Enligt personalen skulle produktionen flyta på bättre om man har koll på 

vart detaljer finns. Man tror också att mycket tid finns att spara genom att använda sig 

av en mer automatiserad teknik och minska andelen manuellt arbete. 

 

4.2.2.3 Ytbehandling 1 och 2 – Täckmålat och klarlack 

 

Vid ytbehandlingarna behandlas detaljer i en lina. Detaljer anländer ifrån 

maskinhallarna. Bearbetningen sker genom putsning och lackering med hjälp av UV-

lampor. En sprutbox finns för att sprutlackera detaljer efter kunders önskemål om färg. 

Detaljerna går efter kontroll vidare till monteringsavdelning.  

 

Efter intervju med personal är det tydligt att det idag finns problem vid avdelningen vad 

gäller ankommande och bearbetade detaljer. När material lämnar föregående avdelning 

rapporteras det i affärssystemet att detaljen är färdig hos dem. Däremot registreras ingen 

information om detaljerna har transporterats av truckförare till ytbehandlingen vilket 

leder till att personal vid ytbehandling inte vet om materialet står på plats eller 

fortfarande är kvar hos föregående avdelning. Detta leder till oreda, irritation, och 

tidsspill. Mycket onödig tid går åt till att åka runt och leta efter material. Detta problem 

kan även lokaliseras när detaljer är färdigbearbetade hos ytbehandlingen och ska 

levereras till nästa avdelning för montering. Då truckförare inte automatiskt informeras 

om att detaljer blivit färdigbearbetade, leder det till ökad risk att material blir stående 

och personalen får vänta. 

 

Att förbättra spårbarheten skulle enligt medarbetarna på avdelningarna leda till minskat 

tidsslöseri, bättre ordning samt bättre flyt i flödet vilket ger en bättre effektivitet och 

arbetsmiljö för personalen. Önskemål finns om att kunna kombinera nuvarande följekort 

med ny teknik då följekorten ger snabb information om ordern som ofta underlättar 

arbetet. Det finns ingen tvekan om att personalen tror att förbättrad spårbarhet skulle ge 

positiv inverkan på det dagliga arbetet. 
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4.2.2.4 Montering kontor 1 och 2 

 

I monteringarna monteras detaljer ihop till färdiga produkter som sedan förses med 

emballage och etikett innan de ska vidare till utlastningsavdelningen med 

långgaffeltruck. 

 

Enligt personal lagerställs inkommande detaljer där plats finns och inte utefter speciella 

anvisningar. Detta leder till att lagret är väldigt oorganiserat och ställer stora krav på 

personalens kännedom och kunskap när detaljer ska lokaliseras. Enligt personalen är 

den rutin de samlat på sig av avgörande betydelse för att kunna hitta detaljer på lagret. 

Som nyanställd har man en lång upplärningstid för att kunna klara av jobbet. Personalen 

vid monteringen spenderar mycket tid till att leta efter detaljer vilket skapar irritation 

och osäkerhet. Vidare har ofta truckförarna problem att hitta ledig plats vid inlastning av 

detaljer. Ett annat problem är att båda monteringsavdelningarna har samma namn i 

affärssystemet vilket skapar förvirring och oklarhet om vid vilken avdelning detaljer 

befinner sig. 

 

Följekorten som används för att identifiera detaljerna faller ofta av eller blandas ihop 

vilket leder till osäkerhet. En bättre spårbarhet skulle ge bättre kontroll och ordning i 

lager. Det skulle även bli lättare att genomföra inventering av lager samt att 

truckförarnas och monteringspersonalens dagliga arbete underlättas. 

 

4.2.2.5 Montering tapetsering 

 

Vid tapetseringen sker bearbetning av stolar, bordsskärmar och skärmväggar. Förutom 

skruvar levereras allt material från externa leverantörer. Den större delen av arbetet 

består av montering och klädsel av stolar. När produkterna är färdigbearbetade 

emballeras de och märks med etiketter. Därefter ställs de i lager för att sedan 

transporteras vidare till utlastningen av en långgaffeltruck. Avdelningens 

materialförsörjning sker från externa leverantörer och monteringens alla steg från start 

till emballering sker vid denna avdelning. Personalen upplever inga större problem 

gällande spårbarheten i monteringens olika steg. Däremot ges ingen information till 

förarna av långgaffeltruckarna, vilket föranleder att färdiga produkter kan bli stående 

vid avdelningen. 

 

4.2.2.6 Produktionsplanering, kvalitet och miljö 

 

Produktionsplaneringen tar fram tillverkningsorders över vad som ska produceras. 

Utifrån tillverkningsordern genereras materialrekvisitioner och följekort. Personal som 

jobbar med kvalitet och miljö ansvarar för att dessa områden uppfylls gentemot 

kundernas krav och att reklamationer med mera behandlas.  

 

Att förändra planeringen och styra produktionen är idag komplicerat då man i 

produktionen ofta följer utskrivna följekort. Om en order hastigt behöver planeras om 
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eller partistorlekar behöver öka eller minskas är det idag komplicerat. Möjligheten att nå 

ut med snabb information är begränsad då förändringar måste kommuniceras muntligt 

för att säkerställa att informationen nått ut. Att i produktionen inte vara allt för beroende 

av att förlita sig på information i pappersform, skulle förbättra förutsättningarna att styra 

produktionen och nå ut med viktig information. 

 

Ur ett kvalitetsperspektiv finns hos företaget ett önskemål om att uppnå en bättre 

spårbarhet. Svårigheter finns i dagsläget gällande att gå till botten med externa 

reklamationer och interna urlägg av felproducerade och skadade detaljer, vilket de idag 

har problem med. Reklamationer från kunder om saknade eller felsända kollin 

förekommer veckovis och är i dagsläget svårt att förebygga eftersom utlastningen 

saknar ett moment som garanterar att rätt kollin sänds iväg. Saknade och felsända kollin 

leder till bland annat merkostnader i form av extraleveranser samt att kundrelationer 

försämras. Vidare finns ett behov av att kunna spåra fel i produktionen som orsakat 

kasseringar och urlägg. Det är idag komplicerat att avgöra om dessa fel kan härledas till 

hantering, maskininställningar eller bristande kvalitet i materialet. 

 

För att behålla svanenmärkning finns det hårda krav på spårbarhet som ska garantera att 

produkter med svanenmärkning håller hög kvalitet, och att materialet är framtaget under 

hållbara förhållanden.  

 

4.2.2.7 Interna transporter 
 

De interna transporterna sker på Edsbyverken i stort med hjälp av gaffeltruckar och 

långgaffeltruckar.  

 

I figur 11 nedan visualiseras truckarnas arbetsgång. Långgaffeltruckar tar emot material 

på avdelning för ankommande gods och placerar dessa i lager. Material transporteras 

sedan ut till avdelningar och ställs på respektive ruta för inkommande material som är 

en blå ruta markerad på fabriksgolvet. Det material som är färdigbearbetat på varje 

avdelning ställs med hjälp av gaffeltruck på ruta för avgående material som är målad 

som grön ruta på fabriksgolvet. Långgaffeltruck förflyttar material från ruta för 

avgående gods till nästa avdelnings ruta för inkommande gods.  Vidare ansvarar förare 

av långgaffeltruckarna för att transportera emballerat gods från montering 2 och 

tapetseringen till utlastningsavdelningens ruta för inkommande gods. 

 

Gaffeltruckar finns internt på varje avdelning som hanterar förflyttning av material från 

ruta för inkommande material (blå ruta) till lagerplats eller maskin. Då detaljer är 

färdigbearbetade på aktuell avdelning placeras dessa på ruta för avgående material (grön 

ruta). 
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Figur 11. Visualisering av truckarnas arbetsgång vid interna transporter. 

 

Personal anser att dagens identifieringsteknik är en gammal lösning som inte anpassats 

när företaget har vuxit sig större. Detta har lett till att många olika lösningar finns på de 

olika avdelningarna. Ingen gemensam standard över hur pallställ ska organiseras 

används till exempel. Detta gör att det finns en delad åsikt hos alla truckförare att det är 

väldigt svårt för ny personal att veta vilka arbetssätt som gäller. Truckförarna har oftast 

en aning om var detaljerna befinner sig men det kan förbättras genom standard eller 

bättre spårbarhet. Då personal ofta lånas mellan avdelningarna anser de att det är av 

ännu större vikt att det finns tydligare och standardiserade arbetssätt. 

 

Kommunikationen mellan truckförare och de olika avdelningarna upplevs idag som 

bristfällig vilket leder till att mycket tid går åt till att leta detaljer. Det upplevs finnas ett 

informationsglapp mellan avdelningarna och att viktig information ibland faller mellan 

stolarna. På grund av detta måste avdelningar ofta anropa långgaffeltruckförare för att 

informera om att detaljer är klara att hämtas på en annan avdelning. Det händer att 

truckförare åker och hämtar detaljer själva istället för att vänta på att detaljerna körs dit 

av långgaffeltruckarna. Åsikten om att det behövs en förändring är något samtliga 

respondenter har gemensamt. 

 

En teknik som underlättar det dagliga arbetet samt förbättrar kommunikationen och 

informationsflödet är något som efterfrågas. Någon form av scanning av streckkod eller 

tagg på produkt som sedan kopplas mot lagerplats är enligt personalen ett måste. En 

handdator som kan användas till att lagra vilken plats en produkt ställs på ses som 

intressant. Om handdatorn är direktuppkopplad mot affärssystemet eller om den ska 
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tömmas på information genom dockning spelar enligt personalen ingen större roll. Det 

skulle vara lämpligt om information angående vad som behövs göras för tillfället enkelt 

kunde förmedlas elektroniskt till samtliga truckförare. Vidare finns också önskemål om 

att det ska finnas ett standardiserat sätt hur pallställ organiseras och mellanlager 

benämns. Till exempel att höjden på pallställen benämns som A-Ö och bredden 1-X för 

att enkelt kunna lokalisera detaljer. Detaljer som lagerställs på pallställ eller annan 

lagerplats kan enligt personal kopplas genom att artikelnummer scannas av och 

kolliantal knappas in för att sedan kopplas mot pallplatsen den ställs på. Lämpliga namn 

på alla lagerplatser bör användas för enkel lokalisering. 

 

4.2.2.8 Utlastning 

 

I denna avdelning sker utlastning av gods till lastbilar från externa åkerier. 

Sträckfilmning sker också på det gods som inte går direkt till kund utan först via 

terminal. Detta för att minimera skador. I snitt lastas och sänds 60-80 orders per dag. I 

figur 12 nedan visualiseras utlastningsmomentet. 

 

Inledningsvis hämtas de färdigemballerade kollina från emballeringsstationerna på 

montering 1 med gaffeltruck. Det finns även färdigemballerade kollin på 

utlastningsavdelningens blåruta som transporterats dit av långgaffeltruckarna från 

montering 2 och montering tapetsering. Gaffeltruckförarna arbetar efter en 

utlastningslista innehållandes de kollin som ska avgå efter lastdagar och hämtas och 

placeras på utlastningsrutorna under dagen. Färdigemballerat gods transporteras så fort 

som möjligt vidare av truckförarna för att undvika att de blir stående och detaljerna 

anländer oftast i rätt ordning enligt utlastningslistan.  

 

Utlastningslistan har brister då den endast innehåller information om ordernummer och 

dess totala volym. Ingen information om antal kollin eller typ av produkt truckförarna 

ska leta efter finns vilket gör det väldigt svårt att veta om samtliga kollin är med eller 

vad de ska kolla efter. Erfarna gaffeltruckförare går på rutin men nya truckförare har det 

desto svårare att hitta rätt kollin. Kollin transporteras slutligen till 

utlastningsavdelningen och ställs sedan på lämplig utlastningsruta. Vilken plats det blir 

skrivs sedan ner av gaffeltruckföraren under radnummer på utlastningsordern. Eftersom 

alla gaffeltruckförarna arbetar efter samma utlastningslista händer det att de börjar 

hantera samma order vilket kan resultera i att kollin som ingår i samma order placeras 

vid olika utlastningsrutor.  

 

Efter att godset ställs på plats vid utlastningsrutorna genomförs senare under dagen en 

kontroll av utlastningsavdelningens kontorspersonal för att kontrollera att samtliga 

detaljer som ska skickas enligt följesedeln står på utlastningsrutorna. Detta görs allt 

eftersom då de ser på ett ungefär att alla kollin bör stå på plats. Om något kolli saknas 

vid kontroll måste truckförare leta reda på detta vilket kan vara väldigt tidskrävande då 

kollin kan finnas på någon av de fyra olika emballeringsstationerna. Då ingen 

information ges till truckförare om när åkare anländer kan det göra att det blir tidsnöd 
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att leta reda på resterande kollin. Gaffeltruckpersonal sträckfilmar de kollin som ska 

vidare via terminal innan de når kund. Ska godset direkt till kund behövas ingen 

sträckfilmning innan de lastar in kollin från utlastningsrutan. Det förekommer dock i 

enstaka fall att sträckfilmning görs på de kollin som går direkt till kund, efter önskemål. 

Ett ”P” ska finnas i ordermärkningen om sändningen ska sträckfilmas, emellertid uteblir 

detta om önskemål om sträckfilmning inkommer sent. Detta måste kontorspersonal 

informera truckförare om i efterhand. 

 

När en åkare anländer till utlastningen, meddelar denne sin ankomst och personal lastar 

in godset på lastbilen. När allt gods har lastats på lastbilen signeras fraktdokument av 

chaufför och personal på utlastningsavdelningen att samtliga kollin är lastade samt att 

avisering görs till kund efter önskemål. Det är dock ingen garanti att rätt kollin lastats 

då det enligt personal händer att gods ställs ner tillfälligt på utlastningsrutor efter 

kontorspersonalens genomförda kontroll, exempelvis på grund av platsbrist. 

Truckföraren lastar då samtliga kollin ståendes i rutan vilket leder till att felskick 

förekommer. Det finns därför önskemål och behov av ett kontrollmoment om rätt kollin 

lastats enligt order och att det utförs av den som lastar in på lastbilen. 

 

Personal nämner också att de orders som är uppdelade, till exempel bordsskivor och 

bordsben, idag inte rapporteras enskilt utan tillsammans. Detta leder till att truckföraren 

inte vet om alla delar är färdiga eller om enbart en detalj är klar för leverans. Om 

truckföraren upptäcker att en detalj fortfarande är i produktion ställs de färdiga 

detaljerna på en avlastningsplatta i väntan på de kvarvarande detaljerna. Detta tar upp 

mycket plats och kan skapa oordning. 

 

Många av problemen som finns i utlastningsmomentet (se figur 12 nedan) kan enligt 

personal lösas genom att information automatiseras och kan läsas av direkt i till 

exempel en handdator. Många gånger åker truckförare förbi varandra och letar samma 

saker. Osäkerhet råder bland truckförarna om när åkare anländer vilket leder till 

svårigheter i planeringen.  
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Figur 12. Layout över utlastningens arbetsmoment 

 

4.3 Sammanfattning benchmarking 

 

Nedan presenteras en sammanfattning av lärdomar från benchmarking hos Ahlsell, 

Sandvik och Schenker. Fullständiga resultatet från benchmarkingen finns att läsa på 

bilaga VI, VII och VIII. 

 

På Ahlsells logistikcentrum används RFID som identifieringsteknik. Personal använder 

sig av handdatorer och en stationär scanner vid utlastningsportarna. Systemet är inte 

direkt kopplat mot deras affärssystem utan är idag ett separat mjukvaruprogram med 

möjlighet att anpassas efter affärssystemet i framtiden. Den aktuella utlastningsordern 

visualiseras på en skärm som tydligt visar vilka detaljer som ska lastas ut. Skulle 

felaktig detalj lastas ut går ett larm. Vid implementeringen av detta som pågick under 1 

år utvecklades en arbetsgrupp bestående av personer med god insikt i det dagliga arbetet 

på Ahlsell för att tillsammans utveckla tekniken utefter de förutsättningar som fanns. Att 

redan från start involvera personalen som berörs av förändringarna har hela tiden varit 

en utgångspunkt i arbetet. På så sätt minimerades eventuellt motstånd samt gav 

personalen möjlighet att vara delaktiga och påverka i teknikvalet. Arbetsgruppen 

framarbetade rutiner och manualer över arbetssätt och var även delaktiga i utbildningen 

av övrig personal innan den fullständiga implementeringen. Tekniken testades i ett 

pilotprojekt under 3 månader och en mängd förutsättningar och förbättringsmöjligheter 



 

38 

 

med identifieringstekniken upptäcktes under detta projekt. Pilotprojektet anses av 

företaget själv vara väldigt lyckat. 

 

På Sandviks utlastning används en streckkodsteknik som kallas Scanware. Tekniken 

bygger på att en streckkod kopplas till varje detalj och scannas av med hjälp av 

handdatorer. Tekniken är direkt kopplad mot affärssystemet vilket gör att information 

om produkten och vilken plats den står på finns lagrat och förenklar personalens arbete 

med lokalisering. När en detalj placeras i lager eller mellanlager registreras denna mot 

streckkoden. Detta är enligt Sandvik extra viktigt eftersom de inte använder sig av några 

förutbestämda platser vid lagring. Enligt Sandvik leder användandet av tekniken till en 

god kontroll på lokaliseringen av detaljer. Efter lastning scannas detaljen av för att 

bekräfta att den är lastad på lastbil. 

 

På Schenkers terminal används en streckkodsteknik vid identifiering av paket och 

kollin. För avläsning av större kollin används handdator vid inleverans och utleverans. 

För mindre paket används en stationär scanner som automatiskt avläser streckkoderna 

när de passerar på ett rullband. Streckkodstekniken är direkt uppkopplad mot 

affärssystemet men en dockning av scannad information måste göras varje timme. Detta 

är enligt Schenker en fördel då det är enkelt att korrigera eventuella felavläsningar innan 

informationen når affärssystemet. 
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5 Analys och diskussion 

 
I detta avsnitt analyseras den data och information som insamlats för att beskriva 

nuläget. Fallföretagets nuläge kopplas mot teori och empiriskt material som leder till 

förbättringsförslag. 

 

5.1 Produktion, kommunikation och interna transporter 

 

Kommunikationen mellan avdelningarna och truckförare måste förbättras för att uppnå 

ett effektivt flöde genom hela produktionen. Det har framkommit att det finns många 

olika åsikter om de problem som finns i produktionen men det är idag komplicerat att 

hitta forum för att lösa problem tillsammans då kommunikationen är bristfällig mellan 

avdelningarna (se figur 13 nedan). Heide (2012) menar att horisontella 

kommunikationsprocesser där medarbetarna och de olika avdelningarna ges möjlighet 

att kommunicera med varandra bör prioriteras i kommunikationsarbetet. Det är tydligt 

att frånvarande av kommunikationshjälpmedel mellan avdelningarna är ett stort problem 

på Edsbyverken. Problem som finns gällande kommunikation och bristande resurser kan 

enligt Forslund (2013) lösas genom en utökning av resurser. Edsbyverkens ledning är 

medveten om problemen som uppstår till följd av bristande kommunikation och 

spårbarhet och är angelägna att lösa problemet genom en ekonomisk resursutökning.  

 

Att snabbt och enkelt veta vart detaljer befinner sig skulle förminska den icke 

värdeskapande tid som idag förekommer på de flesta avdelningarna i produktionen. Till 

följd av det icke standardiserade arbetssättet som idag råder spenderas mycket av 

truckförarnas arbetstid på att åka runt och leta efter detaljer. När en detalj är 

färdigbearbetad vid en avdelning och ska transporteras till nästa avdelning finns idag ett 

informationsglapp. Medarbetarna vid de enskilda avdelningarna ges idag information 

via affärssystemet när detaljer som ska ankomma till avdelningen är färdigbearbetade 

vid föregående station. Däremot är det inte möjligt att se vart de befinner sig. Antingen 

kan de redan ankommit till stationens ruta för ankommande material, men de kan även 

stå kvar vid föregående stations ruta för utgående material. Följden av detta är att det 

blir svårt att planera när bearbetningen kan starta.  

 

Förarna av långgaffeltruckarna som ska transportera avgående material mellan 

avdelningarna får ingen information om när detaljer är färdigbearbetade och ska hämtas. 

Det är därför vanligt förekommande att de befinner sig på andra ställen i produktionen 

när detaljer är färdiga vilket leder till medarbetarna vid den berörda avdelningen 

antingen får vänta eller själva får åka mellan avdelningarna och leta efter gods, vilket 

egentligen inte ingår i deras ordinarie arbetsuppgifter. Detta skapar irritation och 

osäkerhet hos både truckförare och medarbetarna vid varje avdelning. Heide et al. 

(2012) påpekar att en dåligt fungerande kommunikation leder till klagomål vilket är 

något som stämmer i denna situation där det upplevs finnas en stark ”vi och dem”-

känsla mellan avdelningarna.   
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Att sträva efter att förminska risken för mänskligt felande genom automatisering av 

informationsflöde är något som efterfrågas. Jonsson och Mattsson (2011) menar att 

antalet felregistreringar som uppstår till följd av den manuella hanteringen kan minskas 

genom en identifieringsteknik där data insamlas automatiskt. Det står klart att den 

irritation och oklarhet kring interna transporter av detaljer som enligt personalen uppstår 

dagligen kan förminskas rejält. Cheng och Simmons (1993) nämner att spårbarhet är ett 

bra sätt att få statusuppdateringar om den aktuella situationen i produktionssystemet. 

Detta styrker att en förbättrad spårbarhet är att eftersträva hos fallföretaget.  

 

Enligt Cheng och Simmons (1993) kännetecknas produktionssystem ofta av komplexitet 

och osäkerhet på grund av deras dynamiska natur. Då Edsbyverkens produkter ofta 

tillverkas efter kundanpassning ställer det krav på en flexibel tillverkningsmiljö där 

anpassning och kommunikation enkelt ska kunna förmedlas. I den rådande situationen 

har personal för produktionsplanering svårigheter att nå ut med information gällande 

förändringar i orders och partistorlekar. Ett effektivare och snabbare sätt att 

kommunicera mellan produktionsplaneringen och produktionen hade gynnat 

verksamheten på flera sätt. Bland annat skulle mindre efterkorrigeringar och merarbete 

behöva genomföras samt att ett bättre flyt i produktionen skulle uppnås. Enligt Töyrylä 

(1999) kan förändringar och fel i produktionen snabbt korrigeras genom 

kommunikationen och spårbarheten som uppnås genom användandet av en effektiv 

identifieringsteknik.  

 

Cheng och Simmons (1993) menar att många olika händelser och förändringar i ett 

produktionssystem bidrar till att öka komplexiteten. Med tanke på det breda 

produktutbud som fallföretaget erbjuder sina kunder med en stor andel kundanpassade 

produkter, samt det ständiga pågående materialflödet genom produktionen är det av vikt 

att sträva efter att minska komplexiteten. Hur material placeras i pallställ för lagring 

sker idag inte efter någon förutbestämd standard. Hur materialet placeras skiljer sig 

därför mycket mellan avdelningarna då de har olika interna lösningar angående hur 

detta görs. I dagsläget sker utplaceringen vid många avdelningar där plats finns ledig, 

vilket leder till problem vid lokaliseringen samt komplicerar arbetet för nyanställda. För 

att minska komplexiteten och förvirringen gällande placeringen i pallställ och få bättre 

kontroll på material och produkter vore standardisering gällande pallställens utformning 

och benämning fördelaktigt. Enligt Petersson et al. (2009) är det svårt att förbättra en 

funktion eller process som har flera olika lösningar och inte är standardiserad. Juran och 

Godfrey (2000) menar också att standardisering bidrar till att förbättra den interna 

kommunikationen. En standardisering av pallställens utformning ses som nödvändig för 

att ge identifieringstekniken så goda förutsättningar som möjligt att lyckas.  

 

I figur 13 nedan visualiseras de kommunikationsproblem som studien uppmärksammat 

genom intervjuer på fallföretaget. 
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Figur 13. Modell över kommunikationsproblem mellan avdelningar och osäkerhet vid 

utlastning 

 

5.2 Delaktighet och gemensamt förbättringsarbete 

 

När ett förändringsarbete genomförs ökar möjligheterna att få ett lyckat resultat om så 

många som möjligt av medarbetarna är delaktig i utvecklingsprocessen (Angelöw, 2010; 

Sörqvist, 2004). Efter att personal på fallföretaget blivit medvetna om 

förändringsarbetets syfte och bakgrund visades en stor hängivenhet och engagemang. 

Det stod klart att personalen var mycket angelägna att delge information och kunskap 

samt vara delaktiga i förändringsarbetet. Det råder ingen tvekan om att kunskapen finns 

att hämta från medarbetarna som utför arbetet då de har idéer som en utomstående inte 

ser (Osono et al., 2008). Att involvera personal redan från starten av förändringsarbetet 

är av vikt för att arbetet ska få förståelse och förankring. Den som inte involverar 

personal i detta skede kommer med största sannolikhet stöta på motstånd (Love et al., 

1998). Sörqvist (2004) menar att medarbetarna till en början kan vara skeptiska till det 

nya arbetssättet, men att de genom delaktighet får motivation och förståelse för 

förändringsarbetets avsikt. Att redan från start involvera personalen har i studien varit 

en utgångspunkt och självklarhet för att bana väg för förändringsarbetet. För att i 

framtiden lyckas med implementeringen och framtida förändringsprojekt 

rekommenderas fallföretaget att fortsätta involvera personalen i högsta möjliga mån.   
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För ett lyckat förändringsarbete i syfte att förbättra är ledningens engagemang av högsta 

betydelse (Sörqvist 2004; Bergman & Klefsjö, 2012). Ledningen besitter enligt 

Bergman & Klefsjö (2012) huvudansvaret vid förändringsarbeten och att motivera 

personal som påverkas av förändringarna. Därför ter det sig naturligt att från ledningens 

sida involvera personalen redan i ett tidigt skede i arbetet. Att skapa delaktighet hos de 

anställda kännetecknar ett bra ledarskap och får medarbetarna att kännas sig 

uppskattade, trygga och stolta i sitt arbete (Bergman & Klefsjö, 2012). När ett 

förändringsarbete visar sig framgångsrikt och personalen varit involverad finns det inget 

tvivel att personalen kommer känna sig delaktig och bidragande till framgången. Att 

med större delaktighet och bättre förutsättningar för personalen att kommunicera skulle 

ett bättre samarbete uppnås mellan avdelningarna och den rådande ”vi och dem”-

känslan elimineras.  

 

5.3 Kvalitet och reklamationer 

 

Edsbyverken upplever idag att bristen på spårbarhet i produktionen ger konsekvenser 

som felskickade produkter, reklamationer och svårigheter i att gå till botten med 

problem. Möjligheten att kunna spåra och lokalisera avvikelser i produktionen leder till 

att åtgärder snabbt kan vidtas och de detaljer som drabbats kan identifieras (Töyrylä, 

1999). Även Jönsson (1985) nämner att arbetet med att lokalisera fel blir mindre 

omfattande med en effektiv spårbarhet. Denna möjlighet ger i längden en högre kvalitet 

och kostnadsbesparingar i produktionen. Den manuella hanteringen med följekort i 

pappersform som idag används i produktionen skapar osäkerhet då mänskligt felande 

kan uppstå och följekort kan blandas ihop eller försvinna. Cheng och Simmons (1993) 

menar att en pålitlig teknik där mer utförlig information om detaljer lagras i en databas 

skapar förutsättningar att enkelt gå till botten med problem.  

 

För att erhålla en hög kvalitet gentemot kunderna och komma till rätta med problem 

gällande felskick och reklamationer krävs ett pålitligare kontrollmoment av kollin vid 

utleverans. Reklamationer gällande felskickade produkter kan enklare hanteras om 

tillförlitlig information finns internt om vilka produkter som skickats. Denna 

information kan till exempel ges genom RFID (Mehrjerdi, 2011). Tillgången till denna 

information leder till att kunderna känner större förtroende och att tidsbesparing görs 

gällande arbetet som behöver läggas på att hantera reklamationsärenden.  

 

5.4 Utlastning 

 

När truckförare hämtar gods vid emballeringsstationerna utgår de ifrån utlastningslistan 

som ger information om varje order. Informationen som delges truckförarna genom 

utlastningslistan ses som bristfällig då mycket information som skulle underlätta arbetet 

saknas. Detta går att lösa då mer information idag finns tillgänglig och skulle kunna 

delges truckförarna. För att minska truckförarnas onödiga arbete varje gång de hanterar 

en order är det nödvändigt att utlastningslistan omarbetas och blir mer utförlig. Cheng 
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och Simmons (1993) menar att osäkerhet ofta uppstår i produktionssystem där många 

förändringar och oförutsägbara händelser inträffar.  

 

Utöver det onödiga arbetet hos truckförarna kan tre osäkerhetsmoment identifieras. Det 

första momentet gäller osäkerheten i om samtliga kollin i ordern har hämtats då de blir 

färdiga vid olika tidpunkter vid emballeringsstationerna.  

 

Det andra osäkerhetsmomentet gäller oklarheten i om någon av de andra truckförarna 

har börjat hantera samma order. Detta är något som förekommer och kollin som tillhör 

samma order blir då placerade vid olika utlastningsrutor. Med dagens arbetssätt ställs 

krav på att ständig muntlig kommunikation förekommer mellan truckförarna eftersom 

de måste informera varandra om vilken order de hanterar, vilket inte är optimalt vid 

stressiga situationer.  

 

Det tredje osäkerhetsmomentet grundar sig i ovissheten om när åkarna anländer. Detta 

informationsglapp föranleder svårigheter att planera vilken order som ska prioriteras 

och hanteras först. Detta leder till att stressiga situationer ibland uppstår då åkare 

anländer redan innan ordern har ställts fram på utlastningsrutan. Informationsglappet 

skulle kunna undvikas genom en tätare kontakt med åkarna angående deras ankomsttid. 

Att genom spårbarhet få statusuppdateringar kan beslutsfattare få viktig information 

angående produktion och orders, eller i detta fall åkares ankomsttid (Mehrjerdi 2011). 

Med denna information kan arbetet enklare planeras och genomföras.  

 

I dagsläget finns problem gällande felskick eftersom kontrollmomentet innan lastning 

på lastbil genomförs för tidigt och därmed inte garanterar hög leveranssäkerhet. Det 

förekommer bland annat att kollin glöms eller skickas till fel kund. En bekräftelse på att 

rätt produkter skickas är av avgörande betydelse för att kunna garantera en hög kvalitet i 

leveranssäkerheten och säkerställa god kundtillfredsställelse. Genom kontrollmomentet 

ges enligt Töyrylä (1999) ett ”bevis” för att rätt produkter enligt ordern har skickats till 

kunden. Sättet man idag genomför det sista kontrollmomentet upplevs som ineffektivt. 

Den största orsaken till detta är bristen på information mellan de som hanterar orders på 

utlastningsavdelningen samt att det sista kontrollmomentet genomförs i ett så pass tidigt 

skede av utlastningsprocessen. Då förflyttning av kollin fortfarande kan ske vid 

utlastningsrutorna efter att kontrollmomentet genomförts finns risk att fel saker skickas 

vilket gör kontrollmomentet otillförlitligt.  

 

Moran och Brightman (2001) nämner att ett förändringsarbete med fördel startas smått 

där det är enkelt att testa den nya lösningen. Under benchmarkingen drogs en lärdom att 

pilotprojekt är avgörande för hur väl en förändring implementeras. Projektgruppen anser 

därför att fallföretagets utlastningsavdelning vore en lämplig avdelning för 

pilotprojektet. Detta eftersom utlastningsavdelningen är det sista steget i flödet och har 

ett behov av en bättre kommunikation samt ett pålitligare kontrollmoment. Att införa ett 

pilotprojekt vid denna avdelning skulle ge företaget ett tillfälle att prova utvald teknik 

och insamla värdefulla erfarenheter inför vidare implementering. Sörqvist (2004) menar 

att man i denna fas vid införandet ger personalen erfarenhet av arbetssättet samt att de 
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positiva effekterna bidrar till en tro på förändringarna.  

 

5.5 Jämförelse mellan identifieringsteknikerna 

 

De bäst lämpade teknikerna för att lösa de kartlagda problemen i fallföretagets 

produktion anses av projektgruppen vara RFID eller streckkodsteknik. Dess enkelhet 

men samtidigt tekniskt fördelaktiga utformning tillsammans med att de är väl beprövade 

tekniker ligger till grund för valet. Att utvecklingsmöjligheterna anses vara goda vägs 

också in i analysen. Oavsett vilken av teknikerna fallföretaget använder kommer 

förbättringar ske gällande kommunikationen mellan emballeringsstationerna samt 

truckförare. Betydlig minimering av risken att fel kollin sänds sker vilket i sin tur leder 

till mindre reklamationer. Det som fallföretaget bör ta i beaktning är att 

streckkodstekniken är ett billigare alternativ och en mer beprövad teknik än RFID. 

Däremot bedöms utvecklingsmöjligheterna gällande RFID vara större (Jones & Chung, 

2007; Hunt e al., 2007;Wang et al., 2010). Med RFID ges godare förutsättningar att 

uppnå en helt automatiserad spårbarhet genom hela produktionen. Däremot krävs det 

enligt Singer (2003) ofta ett gediget arbete och processer behöver designas om för att 

RFID ska uppnå sin fulla potential. 

 

Streckkodsalternativet kräver fri sikt för att kunna läsas av samt att endimensionella 

streckkoder är känsliga för skador och lort. Då detaljer transporteras med hjälp av 

truckar och hanteras i många steg på fallföretaget finns det risk att skador på etiketter 

uppstår. I de produktioner där slitage kan uppstå på etiketten är QR-koden ett bra 

alternativ eftersom den är flerdimensionell och kan läsas av trots skador (Hunt et al., 

2007; Jonsson & Mattsson, 2011; Lo et al., 2013). QR-koden kan också fästas på ojämnt 

underlag och fortfarande vara möjlig att scannas av (Soon, 2008).  

 

Då RFID kan läsas av i olika vinklar och utan fri sikt anses den mer användarvänlig och 

automatiserad än streckkod som ställer krav på avläsning på nära håll. Ur ergonomisk 

synvinkel är därför RFID fördelaktigt. 

  

Projektgruppen vill lyfta fram det Bamford och Forrester (2003) säger att vid 

förändringsarbeten är viktigt med ett långsiktigt synsätt som inte ska hindras av 

kortsiktigt ekonomiskt tänk. Att välja det dyrare alternativet med bättre framtidsutsikter 

kan i det långa loppet ge fler förmåner än det billigare alternativet och betala av sig i 

längden.  

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

6 Förbättringsförslag till fallföretaget 
 

I detta avsnitt presenteras rekommendationer till Edsbyverkens införande av 

identifieringsteknik som arbetats fram i studien. 

 

Projektgruppen har genom studiens gång fått en bra överblick över nuläget och den 

problembild som finns hos fallföretaget. Efter att ha analyserat problemen som kartlagts 

har slutsatser dragits som sedan mynnat ut i rekommendationer och förbättringsförslag. 

Nedan presenteras ett förslag för hur Edsbyverken kan gå till väga för att förbättra sin 

spårbarhet och få bättre kontroll över produktion och utlastning. Genom att följa 

rekommendationerna kommer även en bättre kommunikation frambringas mellan 

avdelningarna. 

 

Edsbyverken arbetar i dagsläget med att framarbeta en ny layout som berör 

utlastningsavdelningen och montering 1 (se bilaga V). Layoutens utformning är till stor 

del färdigställd och förbättringsförslagen är därför anpassade efter denna nya layout. I 

den nya layouten kommer det bland annat finnas endast en emballeringsstation samt att 

mer yta kommer frigöras.  

 

Projektgruppen har valt att dela upp förbättringsförslagen vid implementering hos 

Edsbyverken i tre olika nivåer för att tillslut nå total spårbarhet (se figur 14 nedan). För 

att ha möjlighet att påbörja den första nivån krävs att ett antal förutsättningar uppfylls. 

Den första nivån kan ses som ett pilotprojekt för identifieringstekniken som valts där det 

finns utrymme för medarbetare att ge återkoppling och åsikter om förändringen innan 

den fullständiga implementeringen verkställs.  

 

Tanken är att identifieringstekniken ska påbyggas och bli mer omfattande i varje nivå 

som implementeras. För att inte göra nivå 2 för avancerad används fortfarande det 

nuvarande arbetssättet med följekort i pappersform. Detta för att lägga fokus på att 

förbättra kommunikationen samt skapa en vana och förankring av arbetssättet inför nivå 

3.  

 

 
Figur 14. Implementering i tre nivåer hos Edsbyverken  
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Under analysen har det konstaterats att streckkod och RFID bedöms vara de mest 

fördelaktiga och användbara identifieringsteknikerna för Edsbyverkens produktion. I 

nivåerna presenteras därför förslag i form av en streckkods-lösning och en RFID-

lösning. Vid streckkodsalternativet bör fallföretaget diskutera kring vilken variant av 

streckkod de bör använda. Projektgruppen anser att den traditionella endimensionella 

streckkoden eller den flerdimensionella QR-koden är lämpligast för ändamålet.  

 

Utrustningen och arbetsgången gällande alternativen med streckkod eller RFID-

tekniken är snarlika med undantag för det avslutande kontrollmomentet vid 

utlastningen. Detta tydliggörs närmare i förbättringsförslaget och implementeringssteget 

nivå 1. Den utrustning som presenteras under varje nivå är den utrustning 

projektgruppen rekommenderar bör finnas med i kravspecifikationen till leverantören av 

tekniken för att lösningen ska fungera optimalt. 

 

6.1 Förutsättningar 

 

Innan nivå 1 inleds krävs att följande förutsättningar finns. 

 

6.1.1 Långsiktighet och delaktighet 
 

Beslut som tas inom fallföretaget bör alltid präglas av ett långsiktigt tänkande. Att 

undvika kortsiktiga ekonomiska lösningar lägger grunden för att i framtiden nå 

framgång. Planeringen för framtida förändringsarbeten som genomförs på företaget bör 

alltid präglas av fokus på det resultat som långsiktigt vill uppnås.  

 

Projektgruppen anser att en grundläggande förutsättning för att långsiktigt lyckas med 

förändringsprojekt är att skapa förutsättningar för delaktighet bland personalen. 

Projektgruppens uppfattning är att personalen på Edsbyverken besitter stort 

engagemang vilket bör utnyttjas i förändringsarbeten även i framtiden. Genom 

delaktighet får förändringsarbetet förankring vilket minskar motstånd och lägger 

grunden för en lyckad förändring. Att utforma förändringsarbetet efter personalens 

kunskap är av väsentligt betydelse för att lösningarna ska vara tillämpbara. Att alltid 

skapa förutsättningar för delaktighet kommer i längden leda till en kultur där alla 

medarbetare känner att deras idéer och erfarenheter bidrar till företagets framgång. 

 

6.1.2 Utbildning 

 

För att personalen ska få kunskap i det nya arbetssättet krävs att de utbildas. Målet är att 

samtliga medarbetare ska utbildas för att ge en gemensam förståelse kring 

förändringsarbetet och dess syfte. Projektgruppen anser att de som bör utbildas först är 

de som direkt berörs under pilotprojektet. Däremot är det av vikt att samtlig personal 

hos fallföretaget får information om att ett pilotprojekt genomförs, detta för att skapa 

medvetenhet om att ett förändringsarbete pågår. Utbildningen i det nya arbetssättet bör 
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göras när pilotprojektet anses avklarat och de nödvändiga korrigeringarna är verkställda.  

 

Utbildningens främsta syfte är att förmedla kunskap gällande det nya arbetssättet men 

tanken är också att göra medarbetarna delaktiga och medvetna om att de kan bidra med 

idéer och synpunkter i projektet. Särskilt fokus bör läggas på att utbilda de som berörs 

av nya arbetssätt då de är av betydelse för att övergången till det nya arbetssättet blir så 

smidig som möjligt.  

 

6.1.3 Pilotprojekt 

 

Projektgruppen rekommenderar att Edsbyverken ska tänka stort men börja smått då en 

för bred satsning kan försvåra arbetet. Därmed vore ett pilotprojekt (nivå 1) en lämplig 

inledning på förändringsarbetet. Denna fas är tänkt att skapa möjlighet för medarbetarna 

att få erfarenhet och komma med förbättringsförslag. Då nya situationer och händelser 

kan uppstå vid ett förändringsarbete är det i detta skede lösningar kan arbetas fram som 

underlättar vidare implementering. Det är betydelsefullt att se de nya situationer som 

uppstår som en möjlighet till förbättring av arbetet och ta vara på dessa möjligheter. 

 

6.1.4 Kontakt med åkare 

 

För att nivå 1 ska fungera optimalt rekommenderas införande av ett nytt arbetsmoment. 

Arbetsmomentet innebär att kontorspersonal kontaktar åkare som ska anlända för att 

kontrollera tid för ankomst. Denna information ska sedan förmedlas till truckförare via 

handdator. 

 

6.2 Implementeringssteg  

 

Nedan presenteras implementeringen hos Edsbyverken i tre olika nivåer. 

 

6.2.1 Nivå 1 

 

Målbilden i nivå 1 är att säkerställa att korrekt kollin sänds till kund. Kommunikationen 

mellan emballeringsstationer och förare av gaffeltruck samt långgaffeltruck ska även 

förbättras. 

 

6.2.1.1 Utrustning 
 

Följande utrustning krävs för att genomföra Nivå 1. 

 

6.2.1.1.1 Etiketter 

 

Etiketter skrivs ut via etikettskrivare. Varje etikett som fästs på färdigemballerat kolli 
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ska innehålla en unik streckkod eller RFID-tagg. Vid avscanning bör information om 

kollit ses i handdator eller persondator. I figur 15 nedan syns ett förslag på hur etiketten 

kan utformas om streckkodsteknik alternativt RFID-tagg appliceras på nuvarande 

etikett. 

 

 
Figur 15. Etikett inklusive plats för streckkod/RFID-tagg 

 

6.2.1.1.2 IT-system 

 

I databasen finns information om varje kolli. Möjlighet ska finnas för personal att söka 

efter ordernummer och kolli med möjligheter att filtrera för att söka upp specifika 

orders och detaljer vid behov. 

 

För att arbetsgången i Nivå 1 ska fungera krävs det att följande information finns 

tillgänglig gällande varje enskild order: 

 

 Ordermärkning 

 Mottagare 

 Typ av detalj/detaljer 

 Antal kollin 

 Total volym 

 Leveransdatum 

 Vilken emballeringsstation kollit avgår ifrån 
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 Utlastningsruta 

 Status om ordern är klarrapporterad eller ej 

 

6.2.1.1.3 Handdatorer 

 

Samtliga förare av långgaffeltruckar, truckförare på utlastningsavdelningen samt 

personal vid emballeringsstationerna utrustas med handdatorer kopplat mot 

affärssystemet. 

 

6.2.1.1.4 Arbetslistor 

 

Arbetslistor bör finnas tillgängliga i handdatorerna för både förare av gaffeltruckar och 

långgaffeltruckar. 

 

6.2.1.1.5 Utlastningslistan för gaffeltruckförare 

 

Utlastningslistan ses som truckförarnas arbetsgång då informationen är aktuell eftersom 

den uppdateras av personal i utlastningsavdelningens kontor. Truckförare kan själva i 

handdatorn fylla i aktuell information samtidigt som de hanterar kollin. Till exempel bör 

det i en flervalsmeny kunna skriva in vilken utlastningsruta kollit ställs av på. 

 

När en detalj är färdigemballerad och scannats av markeras detta på utlastningslistan 

genom att ett X visas till vänster om ordermärkningen. På detta sätt vet truckförarna när 

en detalj ska hämtas och transporteras till utlastningsrutorna. Rutan ”avgående från” 

förklarar från vilken avdelning detaljerna kommer, vilket underlättar felsökningen om 

något kolli fattas. ”Aktuell position” ger information om vart kollina står. De kollin som 

ska sträckfilmas bör alltid ha ett ”P” i ordermärkningen så detta kan genomföras i god 

tid innan åkare anländer 

 

När samtliga detaljer i en order lastats av på vald utlastningsruta visas ordern som 

klarrapporterad och fullständig genom OK till höger i listan.  

 

Genom att förbättra utlastningslistan så utlastningsavdelningens truckförare får ta del av 

ytterligare information om varje order skulle deras arbete förenklas avsevärt och minska 

tidsslöseriet och merarbetet som idag finns. 

 

På figur 16 nedan visualiseras hur en standardisering av utlastningslistan kan se ut. När 

truckföraren lastar av ordern på en utlastningsruta kan vald ruta fyllas i, samtidigt som 

det vid behov ska gå att kontrollera vilken typ av detaljer som ingår i varje order för att 

underlätta lokalisering. 
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Figur 16. Standardisering av utlastningslista 

 

6.2.1.1.6 Arbetslista långgaffeltruckförare 
 

Arbetslistan är likartad utlastningslistan (se figur 17 nedan) men är på följande sätt 

anpassade för långgaffeltruckförarnas arbetsuppgifter. Listan uppdateras allteftersom 

kollin blir färdiga vid emballagestationerna vid tapetseringen eller montering 2. Under 

rutan ”avgående från” ses vilken avdelning kollin står på och under rutan ”transporteras 

till” visas vart kollin ska transporteras. När kollin sedan lämnats av vid utlastningens blå 

ruta klarrapporteras detta i handdatorn och bekräftas genom att OK visas till höger i 

listan.   

 

 

Figur 17. Standardisering av arbetslista för långgaffeltruckförare 

 

6.2.1.1.7 Avläsare och visualiseringsskärm (Endast RFID) 
 

Vid utlastningsporten installeras fyra stycken RFID-avläsare som automatiskt avläser de 

kollin som passerar (se figur 18 nedan). Avläsarna placeras i olika riktningar för att 

inget kolli ska missas. Bredvid utlastningsporten placeras en skärm där den aktuella 

ordermärkningen och dess kollin visualiseras. Allteftersom ordern lastas visualiseras det 

på skärmen vilka kollin som lastats och vilka som återstår. 
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Figur 18. Avläsare och visualiseringsskärm vid utlastningsport 

 

6.2.1.2 Arbetsbeskrivning 

 

När ett kolli har emballerats på någon av de tre emballeringsstationerna placeras det på 

avdelningens ruta för avgående gods där personalen scannar kollit. Informationen går 

automatiskt vidare till affärssystemet Movex att kolli står färdigt på rutan. 

Arbetsbeskrivningen visualiseras i figur 19 nedan. 

 

Om kollit står på någon av montering 2 eller tapetseringens emballagestationer beläget i 

fabrikens östra delar (se bilaga V) får förare av långgaffeltrucken denna information 

som transporterar kollit till utlastningsavdelningens blå ruta. När långgaffeltrucken 

lastat av och scannat kollit på blå ruta nås utlastningsavdelningens gaffeltruckar av 

denna information som hämtas och placeras på någon av utlastningsrutorna.  

De emballage som går via emballagestationen vid montering 1 hämtas som i dagsläget 

av gaffeltruckförare på utlastningsavdelningen och ställs på utlastningsrutorna. 

 

När kollit lastas av scannas varje kolli av för att sedan kopplas via flervalsmeny i 

handdatorn mot den utlastningsruta som valts. När samtliga kollin enligt ordern står på 

rutan klarrapporteras detta automatiskt som OK i utlastningslistan. På så sätt kan detta 

arbetsmoment ersätta den manuella kontroll som genomförs av kontorspersonalen på 

utlastningsavdelningen där kollina prickas av på en lista. Sträckfilmning sker efter detta 

om ordern har det önskemålet.  

 

När åkare anländer transporteras berörd order in på lastbilen. Som kontrollmoment 

scannas samtliga kollin av med handdator vid inlastningen för att säkerställa att ordern 
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är komplett och korrekt. Om RFID-teknik används sker istället detta moment genom 

automatiserad avläsning när kollin passerar de stationära avläsare som är placerade vid 

utlastningsporten, vilket bedöms som ett säkrare alternativ än att avläsningen görs med 

handdator.  

 

Som avslutning efter att allt gods har lastats på lastbilen signeras fraktdokument av 

chauffören och personal på utlastningsavdelningen. Detta bekräftar att samtliga kollin är 

lastade och avisering görs till kund efter önskemål. 

 

 
Figur 19. Modell nya utlastningsmomentet 

 

6.2.2 Nivå 2 

 

Målbilden i nivå 2 är att förbättra interna transporter och kommunikationen mellan 

avdelningarna. Detta för att eliminera informationsglappen (se figur 13). För att nivå 2 

ska kunna initieras krävs att all utrustning och arbetssätt för nivå 1 finns tillgänglig och 

efterföljs. 

 

6.2.2.1 Utrustning  
 

Följande utrustning krävs för att genomföra nivå 2.  
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6.2.2.1.1 Informationsflödet mellan avdelningar och långgaffeltruckförare 
 

För att eliminera det informationsglapp som idag finns mellan avdelningarna måste 

kommunikationen mellan avdelningarna och förarna av långgaffeltruckarna förbättras. 

Gaffeltruckförarna vid varje avdelning utrustas med handdatorer. I handdatorerna finns 

information tillgänglig om orders och rapportering sker allt eftersom material och 

detaljer transporterats. I figur 20 nedan visualiseras informationsflödet mellan 

avdelningarna. ”Aktuell position” hänvisar till om detaljerna befinner sig på avgående 

ruta (grön ruta) eller ankommande ruta (blå ruta) inom den aktuella avdelningen. 

Slutligen visas vilken avdelning som detaljerna ska transporteras vidare till i nästa steg.  

 

 

 
Figur 20. Informationsflöde mellan avdelningar 

 

6.2.2.2 Arbetsbeskrivning 
 

När en långgaffeltrucksförare transporterar detaljer till en avdelning och placerar dem 

på avdelningens ruta för ankommande gods rapporteras detta genom handdatorn. 

Gaffeltruckföraren på berörd avdelning notifieras då om att godset ankommit till 

avdelnings ruta för ankommande gods och kan bearbetas. Efter att detaljerna bearbetats 

transporterar gaffeltrucken dem till avdelningens ruta för avgående gods och rapporterar 

detta via handdatorn. Därmed nås förare av långgaffeltrucken denna information och 

kan transportera till nästkommande avdelning enligt listan. En visualisering av detta 

syns på figur 21 nedan.  
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Figur 21. Visualisering av truckarnas nya arbetsgång vid interna transporter 

    

6.2.3 Nivå 3 
 

Målbilden i nivå 3 är att uppnå en spårbarhet genom hela produktionen. För att nivå 3 

ska kunna initieras krävs att all utrustning och arbetssätt för nivå 1 och 2 finns 

tillgänglig och efterföljs. 

 

6.2.3.1 Utrustning 

 

Följande utrustning krävs för att genomföra Nivå 3.  

 

6.2.3.1.1 Standardisering av pallställ 

 

Då pallställen idag är utformade på olika sätt på olika avdelningar behövs en 

standardisering. För att möjliggöra spårning är det av vikt att alla avdelningar arbetar 

efter samma arbetssätt, detta för att detaljer ska kunna kopplas mot en specifik pallplats. 

I figur 22 nedan åskådliggörs ett förslag på hur standardiseringen kan se ut. 
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Figur 22. Standardisering av pallställ 

 

6.2.3.1.2 Etiketter 
 

För att möjliggöra koppling av detaljer till pallställ bör ett pallsystem införas där 

streckkod alternativt RFID-tagg fästs på pallar (se figur 23 nedan). Pallen kan antingen 

vara av traditionell träsort alternativt plastpallar, vilket är mer slittåligt och därmed 

miljövänligare. Det är även lättare att fästa etikett på plastytan.  

 

 

Figur 23. Europapall med etikett 

 

 

 

 

1                              2 3                             4

D

C

B

A



 

56 

 

6.2.3.1.3 Handdatorer 

 

En förutsättning för nivå 3 är att samtliga avdelningar i produktionen har tillgång till 

handdatorer.  

 

6.2.3.2 Arbetsbeskrivning 

 

När detaljer eller material placeras på pallar ska det kopplas mot pallen med hjälp av 

handdator. Pallen transporteras av långgaffeltruck till berörd avdelnings ruta för 

ankommande gods. Pallen hämtas av gaffeltruck som transporterar detaljerna till 

bearbetningsstation. När detaljerna lyfts av pallen kopplas de bort från pallen med hjälp 

av handdator. Detta innebär att det i systemet visas att detaljen bearbetas i station. Efter 

bearbetning lastas och kopplas detaljerna mot ny pall. Om detaljen fortsatt ska bearbetas 

på ny station transporteras den till avdelningens ruta för avgående gods för att sedan 

transporteras vidare till nästa avdelning. Om pallen istället ska lagerföras i pallställ 

transporterar truckförare denna till pallstället och kopplar pallen mot vald pallplats i 

pallstället. Därmed kan personal söka på enskilt artikelnummer och ordernummer för att 

se placering i produktion men även lagerstatus.  
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7 Modell för införande av identifieringsteknik 
 

I detta avsnitt presenteras den modell (se figur 24 nedan) som arbetats fram under 

denna studie. 

 

Under projektets gång och tillsammans med de erfarenheter som insamlats har 

projektgruppen utarbetat en modell som kan användas vid införande av 

identifieringsteknik. Den tillgängliga teori som finns om förändringsarbete och 

identifieringstekniker har använts och genomarbetats. Lärdomar och erfarenheter har 

införskaffats angående tillvägagångssättet och i vilken följd teorin bör användas. Detta 

har mynnat ut i en modell för införande av identifieringsteknik. En beskrivning av dess 

steg följer nedan. 

 

 

 

Figur 24. Modell för införande av identifieringsteknik 

 

7.1 Delaktighet och ledningens engagemang 
 

Projektgruppen vill poängtera att en förutsättning för att modellen ska nå sin fulla 

potential krävs ett starkt engagemang från ledningens sida och att medarbetare 

involveras i arbetet redan från projektstart. Delaktighet är viktigt på många sätt men 

framförallt eftersom förändringsarbetet ska anpassas efter medarbetarnas kunskap och 

erfarenheter samt att det även minskar motstånd och ökar engagemanget gällande 

projektet.  

 

Engagemanget från ledningen är viktigt då de har det yttersta ansvaret att föra arbetet 

framåt. Ett starkt engagemang speglar av sig på medarbetarna och ger goda 
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förutsättningar för att lyckas med arbetet.  

 

7.2 Nulägesanalys 
 

Att börja arbetet med att genomföra en grundlig nulägesanalys är viktigt för att kunna 

identifiera och få större överblick och klarhet i de problem som ska åtgärdas. I detta 

skede kan även icke tidigare uppmärksammade problem komma upp till ytan som också 

dessa behövs åtgärdas. Genom att identifiera och kartlägga även dessa problem ges en 

förutsättning att förändringsarbetet får ett bättre resultat.  

 

En lärdom som projektgruppen erhållit är vikten av att genomföra nulägesanalysen i ett 

tidigt skede då det visat sig vara fördelaktigt med tanke på att alternativa lösningar 

enklare kan identifieras under exempelvis benchmarkingen. Att redan i detta skede ha 

djupgående kunskaper om företagets aktuella situation förenklar arbetet med att se vilka 

lösningar som är lämpliga. Nulägesanalysen ger även förutsättningar för medarbetarna 

att vara delaktiga och få fram sin åsikt i ett tidigt skede vilket lägger grunden för ett 

lyckat arbete. 

 

7.3 Kartlägg tillgängliga lösningar 

 

När nulägesanalysen är genomförd ska fokus läggas på att kartlägga de tillgängliga 

identifieringstekniker som finns på marknaden. Vid kartläggningen av lämpliga 

alternativa lösningar är det väsentligt att beakta de förutsättningar som finns för 

verksamheten. Detta är viktigt för att hitta det alternativ som är mest lämpat för att lösa 

de problem som finns. Vid kartläggningen av lämpliga tekniker bör medarbetarna 

konsulteras om teknikernas användarvänlighet och lämplighet. På så sätt skapas 

delaktighet och engagemang från medarbetarna. 

 

7.4 Benchmarking 
 

I nästa steg rekommenderas att genomföra benchmarking i syfte att se hur andra 

företaget löst liknande situationer. I detta steg är det möjligt att upptäcka anpassade 

lösningar på den tillgängliga tekniken vilket ger möjlighet till inspiration för det egna 

projektet. Representanter från produktionen bör medverka vid benchmarkingen för att 

involvera de som utför arbetet och anbringa delaktighet bland medarbetarna. Det bör 

framhållas att en lösning som fungerar på ett företag inte nödvändigtvis fungerar i den 

egna verksamheten. Det är därmed viktigt med insikten om att benchmarking görs i 

inspirationssyfte. 

 

7.5 Pilotprojekt 
 

För att den valda identifieringstekniken ska implementeras så smidigt som möjligt bör 

arbetet börja genom ett pilotprojekt. Projektgruppen rekommenderar att pilotprojektet 
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med fördel genomförs på exempelvis en av företagets avdelningar. Vid valet av 

avdelning för pilotprojektet bör fokus läggas på den avdelning som har störst behov av 

tekniken och därmed mest förbättringsmöjligheter. I detta moment testas det nya 

arbetssättet för att synliggöra dess förbättringsmöjligheter. Det är av grundläggande 

betydelse att de berörda medarbetarna är utbildade och delaktiga i pilotprojektet samt att 

de ges möjlighet att dela sina nyligen erhållna kunskaper och lärdomar. Lärdomar som 

erhålls i detta steg kan användas till att utveckla och förbättra arbetssättet inför nästa 

steg i förbättringsprocessen. Det krävs därför att ledningen är engagerad och avsätter tid 

för detta till de berörda medarbetarna. En lärdom som framkommit under studien är att 

det för en lyckad implementering med fördel genomförs ett pilotprojekt innan 

fullständig implementering.   

 

7.6 Implementering 

 

Efter ett lyckat genomfört pilotprojekt bör arbetssättet fått förankring hos personal och 

viktiga erfarenheter insamlats. Vid implementeringen är det viktigt att all personal ges 

möjlighet av ledningen att utbildas innan vidare implementeringen sker. 

Implementeringen bör anpassas efter produktionens storlek och rekommendationen är 

att den genomförs stegvis för att underlätta anpassningen. Delaktighet under 

implementeringsprocessen skapas genom att lyssna på medarbetarnas åsikter och idéer 

till förbättringar. 

 

Att följa denna modell kommer resultera i en identifieringsteknik anpassad efter 

företagets förutsättningar samt en motiverad och delaktig personal, vilket går i linje med 

ett lyckat resultat.   
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8 Slutsatser 

 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser som dragits efter genomförd analys. 

 

Syftet med denna studie var att skapa en modell för införande av identifieringsteknik i 

interna flöden hos produktionsföretag. Modellen ska förenkla arbetet och användas som 

hjälpmedel i förändringsprocessen. 

 

För att svara på syftet användes tre frågeställningar: 

 

 Vilka förutsättningar krävs hos ett företag för att införa en identifieringsteknik i 

sin produktion? 

 Hur kan tillvägagångssättet se ut för att framgångsrikt införa identifieringsteknik 

i produktion?  

 Vilka identifieringstekniker lämpar sig bäst för fallföretagets produktion? 

 

Projektgruppen har kommit fram till ett antal förutsättningar för att ett producerande 

företag ska lyckas med implementeringen av identifieringsteknik. Det står klart att 

engagemanget hos ledningen är grundläggande för implementeringens framgång. En 

motiverad och engagerad ledning ger projektet de förutsättningar och resurser som är 

nödvändiga. En målinriktad och engagerad ledning skapar motivation samt ger 

förändringsarbetet förankring bland medarbetarna. Prioritet bör i förändringsarbetet 

läggas på att skapa delaktighet och motivation hos medarbetarna då detta banar väg för 

en lyckad implementering där produktionen är starkt bidragande till 

identifieringsteknikens utformning. Genom detta förbinds medarbetares kunskap in i 

förändringsprocessen som leder till en teknik anpassad efter produktionens villkor.   

 

Dessa förutsättningar bör i högsta grad prägla implementeringens tillvägagångssätt från 

nulägesanalysen till fullständig implementering. Studien tyder på att en noggrann 

nulägesanalys ska inleda processen för att få en klarhet i problembilden och dess 

omfattning. Därefter bör marknadens relevanta och tillgängliga lösningar gällande 

problemen kartläggas. I denna studie visade sig RFID och streckkodsteknik vara mest 

lämpade för fallföretagets produktion. Vidare görs med fördel benchmarking för att få 

inspiration och dra lärdom av andra företags lösningar. Ett pilotprojekt bör inleda 

implementeringen för att dra lärdomar av produktionens förutsättningar och skapa 

möjlighet till förbättringar. Därefter kan fullständig implementering genomföras 

tillsammans med en motiverad personal och en engagerad ledning. Att följa detta 

tillvägagångssätt bör enligt projektgruppen ge bra förutsättningar för en lyckad 

implementering av identifieringsteknik.  

 

 

8.1 Generell implikation av modellen  

 

Företag som använder den framtagna modellen får enkelt en översikt över ett 
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tillvägagångssätt vid införande av identifieringsteknik i produktionen. Med tanke på att 

detta ses som ett förändringsarbete bedömer projektgruppen att modellen även kan 

användas vid andra förändringsarbeten. Modellen är dock främst tänkt att vara 

användbar för ett företag som tänkt införa identifieringsteknik i produktionen eftersom 

detta var syftet i studien. Lundahl och Skärvad (1999) menar att resultatet från en 

fallstudie inte kan generaliseras till att gälla för en population i statistisk synvinkel men 

att det däremot kan användas till att utforma teorier.  

 

8.2 Företagsspecifik implikation av modellen  
 

Gällande modellen för införande av identifieringsteknik har de tre första stegen 

genomförts av projektgruppen vilket ger fallföretaget goda förutsättningar att 

genomföra de två sista stegen (pilotprojekt och implementering). Att fullfölja modellen 

och inleda implementeringen med ett pilotprojekt skapar möjlighet att testa tekniken. 

Projektgruppen bedömer att tekniken kommer ge ett pålitligt kontrollmoment vid 

utlastningen som säkerställer korrekt leverans efter order. Även en bättre 

kommunikation inom produktionen kommer att uppnås. En bra kommunikation bidrar 

till ett bättre flöde av detaljer och produkter genom hela produktionen samt ett bättre 

samarbete mellan avdelningarna. När fullständig implementering genomförts ska 

fallföretaget nått total spårbarhet genom hela produktionen. Personalen kommer känna 

delaktighet och inspiration för arbetet vilket ger god motivation för framtida 

förändringsarbeten. 

 

8.3 Förslag till fortsatta studier 

 

Under studiens gång har ett antal frågor dykt upp som kan användas som underlag till 

fortsatta studier inom området.  

 

 Hur kan identifieringstekniken utvecklas för att förbättra samarbetet med 

leverantörer? 

 Hur kan uppföljningen av implementeringen gå till väga? 

 Vilka faktorer kan mätas för att ge grund till investering i identifieringsteknik? 

 Vilka faktorer kan mätas för att utvärdera och se effekter av införandet av 

identifieringsteknik?  
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Bilagor 

Bilaga I 

 

Missiv 

 

Inledande kontakt med benchmarkingföretag 

 

Hejsan! 

Vi är två stycken studenter som studerar sista terminen av Industriell Ekonomi 

Inriktning Logistik på Högskolan i Gävle. Vi gör ett examensarbete där vi tar fram en 

modell för val av teknik för att förbättra utlastning och registrering av produkter.  

 

Nu letar vi aktörer i regionen som vi kan besöka för att få en bild av hur de arbetar. 

Tanken är att detta ska sammanställas mot teori och nya tekniker och resultera i en mall 

och guide för hur företaget kan gå tillväga vid val av teknik för ändamålet.  

Vi vill därför se över möjligheten att besöka er? 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om möjligheten finns.  

Tacksam för svar! 

MVH Emil & Jonathan 

Industriell Ekonomi – Industrial management & Logistics, Högskolan i Gävle 

0730-XXXXXX - 0739-XXXXXX 
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Bilaga II 

 

Intervjufrågor benchmarking 

Hej! 

 

Vi sänder i förväg frågor vi kommer ställa under vårt besök hos Er. Frågor ni anser är 

konfidentiella eller saknar information om behöver inte besvaras.  

Frågorna får gärna besvaras i förväg via e-post men kan också ses som en förberedelse 

inför besöket.  

1. Vad använder ni Er av för identifieringsteknik i produktion/utlastning? 

2. Varför infördes en identifieringsteknik och vilka aspekter låg till grund till valet?  

3. Hur såg processen ut vid införandet? (från projektstart till genomförd 

implementering) 

4. Hur lång tid tog införandet? (från projektstart till genomförd implementering) 

5. Krävdes det någon förändring av processer hos Er för lyckad implementering? 

Utveckla gärna ditt svar med eventuella exempel. 

6. Vilka upplevda fördelar har ni fått av tekniken? 

7. Hur utbildades personal i den nya tekniken?  

8. Hur stora ekonomiska resurser krävdes?                

Stort tack ännu en gång för ert deltagande. 

Med vänlig hälsning, 

Emil Malmgren & Jonathan Berg  

Industriell Ekonomi – Industrial management & Logistics, Högskolan i Gävle 

0730-XXXXXX - 0739-XXXXXX 
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Bilaga III 

 

Intervjufrågor till chefer och arbetsledare på fallföretaget 

 

Hej! 

 

Vi är två stycken studenter från Högskolan i Gävle som studerar sista terminen på 

Industriell Ekonomi. Vi har fått i uppdrag att genomföra vårt examensarbete här på 

Edsbyverken under april och maj månad. 

 

Vårt uppdrag är att kartlägga vilken teknik som kan användas inom er produktion för att 

skapa spårbarhet av produkter som leder till bättre kontroll (identifieringsteknik). 

Vi kommer under vecka 16 (tisdag – torsdag) ges en introduktion över produktionen och 

kommer då ställa frågor till er arbetsledare om hur produktionen går till och dess olika 

förutsättningar.  

 

Frågorna skickas i förväg i förberedande syfte.  

 

Exempel på upplägg: 

Först en beskrivning av hur arbetet går till på stationen så vi får en överskådlig bild av 

just din station. Detta för att kartlägga olika förutsättningar som finns på varje station 

och vilka eventuella begränsningar som bör has i åtanke vid införandet av tekniken. 

 

Sedan går vi igenom frågor nedan: 

 

1. Vilka eventuella problem kan kopplas till avsaknaden av identifieringsteknik idag? 

2. På vilket sätt skulle införandet av identifieringsteknik underlätta ert arbete?  

3. Tror du att det skulle gå att införa identifieringsteknik i denna del av produktion, 

ja/nej och varför? 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

 

Emil Malmgren & Jonathan Berg 
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Bilaga IV 

Intervjufrågor truckförare 

 

 

1. Vilka problem stöter du i det dagliga arbetet på kopplat till dagens 

identifieringsteknik?  

 

2. Hur skulle du vilja att tekniken fungerar för att på bästa sätt underlätta ditt arbete? 
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Bilaga V 

Överskådlig layout över Edsbyverkens produktion

 
Figur 25. Överskådlig layout över Edsbyverkens produktion 
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Bilaga VI 

Benchmarking - Ahlsell 

 

Företagsbeskrivning 

 

Ahlsell är ett tekniskt handelsbolag och erbjuder varor och tjänster inom el, VVS, och 

verktyg & maskiner. Idag har företaget 4 800 anställda och en omsättning på 21 

miljarder SEK/år. Företaget grundades 1877 under namnet John Bernström & Co. 

 

Detta besök gjordes på Logistikcentrum i Hallsberg (2014-04-07 10.00 – 12.00) 

tillsammans med Åsa Eriksson, verksamhetsutvecklare på Ahlsell. 

 

 

Identifieringsteknik hos Ahlsell 

 

Ahlsell upptäckte behovet av att få bättre kontroll på produkterna vid sin utlastning. Ett 

tydligt och återkommande problem var att man skickade iväg fel produkter vilket lett till 

både merarbete och onödiga kostnader för Ahlsell, leverantörerna och kunder. Denna 

problembild och behovet av att få bättre spårbarhet och att dåvarande system hade 

mycket felkällor samt att var utan utvecklingspotential lade grunden och initierade att 

detta projekt startades. 

 

En undersökning genomfördes av Ahlsell angående vilka tillgängliga tekniker som 

fanns på marknaden. Undersökningen genomfördes med huvudsakligt fokus på RFID 

och streckkod. Då fler möjligheter och bättre framtidsutsikter fanns med RFID så föll 

valet på detta. Kontakt togs med företaget Vilant som är en leverantör av RFID. Efter att 

ha lagt en tydlig kravspecifikation utifrån Ahlsells problembild skräddarsyddes en 

testversion (pilotprojekt) där tekniken anpassades efter förutsättningarna.  Denna 

implementerades sedan mot en av Ahlsells terminaler som var lämplig till pilotprojektet 

med bland annat utskick av många olika produkttyper. En arbetsgrupp bestående av 

personer med god insikt i det dagliga arbetet på Ahlsell bildades för att tillsammans 

utveckla tekniken utefter förutsättningarna som fanns. På så sätt hittades en bra lösning 

gällande hur tekniken kunde anpassas efter förutsättningarna. Att redan från start 

involvera personalen som berörs av förändringarna har hela tiden varit en utgångspunkt 

i arbetet. På så sätt minimerades eventuellt motstånd samt gav personalen möjlighet att 

vara delaktiga och påverka i teknikvalet. Pilotprojektet varade i 3 månader och under 

denna tid upptäcktes en mängd förutsättningar och förbättringsmöjligheter gällande 

identifieringsteknikens utformning och funktion. Arbetsgruppen framarbetade rutiner 

och manualer över arbetssätt och var även delaktig i utbildningen av övrig personal 

innan den fullständiga implementeringen. Tidsaspekten från starten på projektet till 

fullständig implementering var från våren 2011 till våren 2012. Det tog 1 år tills 

investeringen betalat av sig. 
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Styrningen av Ahlsells RFID-teknik sker genom ett fristående mjukvaruprogram som i 

dagsläget inte är direkt kopplat till affärssystemet, men möjligheten finns i framtiden.  

Ahlsell använder sig av plastpallar som är märkta med RFID-taggar både i fronten och 

på sidan. Detta då det är viktigt ur ergonomisk synvinkel. Pallarna ska skickas tillbaka 

till Ahlsell efter leverans och vid skador eller utebliven pall debiteras detta till kund. 

Personalen använder handdatorer (5 st.) vid avläsning av taggarna vilket ger dem 

information kring den order de hanterar. Vid utlastningen verifieras ordern strax efter 

porten genom 4 stycken avläsare placerade på väggarna från olika vinklar. Vid 

utlastningsmomentet visualiseras det också på en skärm vilka orders som ska ut från 

varje port. Om fel order passerar avläsarna visualiseras det på skärmen i form av rött 

ljus och en ljudvarning. När utlastningen är korrekt utförd visualiseras det genom grönt 

ljus. Efter att en order lastats sker utskrift av fraktsedeln som en bekräftelse på att rätt 

produkter sänts iväg. En kopia sänds med transporten till kunden.  

 

Att använda sig av RFID-teknik har gett en rad fördelar för Ahlsell: 

 Kundnöjdhet 

 Minskade kostnader för reklamationer 

 Minskade fraktkostnader för felsänt gods 

 Minskat merarbete 

 Minskat svinn 

 Antalet reklamerade pallar har minskat märkbart 

 

Framtidsutsikterna gällande identifieringstekniken hos Ahlsell ser goda ut. Bland annat 

finns möjligheten att koppla tekniken mot affärssystemet samt att det finns möjlighet att 

utveckla tekniken ytterligare genom att samarbeta och integrera tekniken med sina 

leverantörer och med butikerna. 

 

 

Slutsats 

 

Det har visat sig att implementeringen av identifieringsteknik hos Ahlsell har varit 

mycket framgångsrikt. Det har visat sig vara av grundläggande betydelse att redan i 

utvecklingsprocessen involvera personalen både för att minska motstånd, och få ett så 

lyckat resultat som möjligt. Personalen inser genom detta syftet med tekniken och att 

flera fördelar kan uppnås, trots att det innebär ett extra arbetsmoment. Ahlsell 

understryker betydelsen av att genomföra ett pilotprojekt då man under denna del av 

projektet har möjlighet att anpassa tekniken optimalt efter de förutsättningar som finns.  
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Figur 26. Processdiagram över Ahlsell leveransprocess 
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Bilaga VII 

Benchmarking – Sandvik 

 

 

Företagsbeskrivning 

 

Sandvik grundades 1862 i Sandviken och är en verkstadskoncern inom 

metallbearbetning, materialteknik, gruv- och anläggningsindustri och har en 

världsledande position inom flera områden: 

 

 Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning samt komponenter i 

hårdmetall och andra hårda material 

 Maskiner och verktyg för gruv och anläggningsindustrin 

 Högförädlade produkter i avancerade rostfria stål  

 

Sandvikkoncernen omsatte 2012 99 miljarder SEK och har idag över 47 000 anställda i 

130 länder. Verksamheten bedrivs i fem affärsområden: Sandvik Mining, Sandvik 

Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och 

Sandvik Venture.  

 

Besöket genomfördes på utlastningen vid Sandvik Materials Technology (2014-04-09 

09.00 – 10.00) tillsammans med Daniel Ferm, Loading security – and complaint 

coordinator. 

 

Identifieringsteknik och Sandvik 

 

Tekniken som används vid Sandviks utlastning kallas Scanware. Denna teknik bygger 

på att varor har en streckkod som scannas av med hjälp av en handdator. Utlastningen 

tar emot produkter från samtliga Sandviks avdelningar. Efter att en produkt tillverkats 

ställs den där utrymme finns i närheten av tillverkningsplatsen (mellanlager). Efter 

mellanlagret ställs produkter in på utlastningsavdelningen där streckkod klistras på 

produkten. Produktens streckkod programmeras med ordernummer och allmän 

produktinformation samt den plats produkten står på. Detta sker genom att läsa av med 

handdator kopplat till affärssystemet. När en order ska sändas skrivs en fraktsedel ut 

innehållandes de produkter som ska skickas. Information om produkten och vilken plats 

den står på finns då presenterat så att lastare enkelt kan navigera sig och hitta produkten. 

När en produkt som ska med ordern lastas scannas streckkoden av vilket bekräftar att 

produkten lastats. När samtliga produkter hittats och lastats får lastare och förare signera 

att ordern är färdig för leverans och fraktsedeln skickas med.  

 

Tekniken är väldigt manuell och började användas runt 80-90talet men har utvecklats 

stegvis sedan införandet. All ny personal utbildas i tekniken med hjälp av handledare. 

Tekniken har fungerat bra men den manuella hanteringen gör ibland att mindre fel kan 

uppstå och produkter försvinner eller tar lång tid att hitta.  
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Slutsats 

 

Sandvik arbetar med en identifieringsteknik som passar deras verksamhet och har 

använts under en längre tid. Eftersom det inte finns någon specificerad plats för lagring 

är det väldigt viktigt för dem att koppla vald plats mot den unika streckkoden för att 

undvika att gods tappas bort.  

 
Figur 27. Processdiagram över Sandviks leveransprocess 
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Bilaga VIII 

Benchmarking – Schenker 

 

 

Företagsbeskrivning 

 

Schenker grundades 1872 i Österrike och är en global koncern och är en av världens 

störta leverantörer av logistiktjänster. De bedriver landtransporter, flygtransporter, 

sjötransporter och lagring.  Omsättningen uppgick 2013 i koncernen till 197 miljarder 

SEK och har 95 000 anställda i 130 länder.  

 

Besöket genomfördes på Schenkers Terminal i Gävle (2014-04-10 10.00 – 11.30) 

tillsammans med Tomas Nyholm, Förman. 

 

 

Identifieringsteknik Schenker AB 

 

Schenker använder sig av streckkodsteknik vid identifiering av paket och kollin vid 

terminalen. Tekniken har använts i ungefär 8 år och har bland annat gett fördelar som 

bättre kontroll, bättre kundservice genom spårbarhet samt minimerat andelen fel som 

uppkommit av mänskliga faktorn. Ny personal utbildas i tekniken genom upplärning. 

Vid Schenkers terminal finns 40 portar som vid utlastning går efter geografisk 

indelning. Gods ankommer till terminalen vid port 15-20 och varje last blir avlästa med 

hjälp av handdatorer för att bekräfta att leveransen har ankommit. Det används två olika 

sorters handdatorer. Den ena är direkt uppkopplad mot affärssystemet (handdator 1) och 

det andra är ”offline” (handdator 2) vilken har möjlighet att korrigera eventuella 

felavläsningar. Handdator 1 hanteras av åkare och genomförd scanning kopplas direkt 

mot affärssystemet. Handdator 2 töms mot affärssystemet en gång i timmen med all 

insamlad information. Vid inlastningen inspekteras även godset av mottagaren och 

chauffören för att kontrollera och upptäcka eventuella skador eller försvunna kollin. Om 

något är fel med lasten görs en reklamation i systemet. Lasterna passerar sedan en 

maskin (CSN840 Pallet) från Mettler Toledo för dimension och viktbestämning. 

Maskinen tar även en bild av varje enskild last. Efter detta sorteras lasterna ut till den 

port där de sedan ska avgå ifrån. Under dagen skrivs fraktsedlar ut som placeras i 

särskilda fack som är uppdelade efter lasternas destination. När åkarna är färdiga och 

har lastat av ankommande gods hämtas fraktsedeln med information om vad de ska 

leverera. Vid utlastningen läser åkarna av varje last som placeras på lastbilen för att ge 

information om att det lämnat terminalen. Fraktsedeln skickas även med till slutkund. 

 

Laster med mindre paket sorteras på en enskild avdelning där en maskin (CS9000 

MultiCapture) från Mettler Toledo används. Maskinen genomför automatisk 

dimensionering, vägning, och scanning av streckkod under rörelse samt är direkt 

uppkopplad mot affärssystemet. Detta kan ses som ett extra kontrollmoment för att se 

att paketen är på rätt plats innan utlastningen. Paketen sorteras sen efter destination och 

placeras huvudsakligen i burar inför lastningen. Vid lastningen läses paketen av med 
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handdator (handdator 2) för att registrera information om att paketen på fraktsedeln 

lämnat terminalen. Större delen av leveranserna sker på pall. Vid Schenkers terminal 

finns en ”pallpool” där pallar lagras mellan leveranserna. Pallarna är inte märkta med 

streckkoder men ska ändå skickas tillbaka efter genomförd leverans. Om mer än 5 -7% 

av antalet tillbakaskickade pallar bedöms som skadade debiterar Schenker en kostnad 

för detta.  

 

Slutsats 

 

En slutsats som kan dras är att man vid Schenkers terminal upplevt flera fördelar efter 

att man infört streckkodstekniken. Bland annat kan man ge sina kunder bättre service 

och har minskad felmarginalen. Genom att personalen vid utlastningen använder sig av 

handdator i offline-läge finns möjlighet att korrigera eventuella misstag och felaktiga 

scanningar. Maskinerna för automatisk avläsning bidrar till en effektiv avläsning med 

låg felmarginal. 

 
Figur 28. Processdiagram över Schenkers leveransprocess 

 

 

 

 

 

 


