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Förord 
Detta kandidatexamensarbete har gjorts på civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi på 
Kungliga Tekniska högskolan inom temat ”Resurseffektiv produktion för tillverkande företag”. 
Vi vill passa på att tacka våra handledare Ove Bayard och Bo Karlson, som varit ständigt 
behjälpliga och som med sina synpunkter hjälpt till att forma detta arbete. 
 
Vi vill även ta tillfället i akt att tacka företag X som gett oss inblick i deras organisation och 
som gett perspektiv åt arbetet genom att svara på våra frågor. 
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Sammanfattning 
Streckkoder introducerades redan på 1970-talet och har sedan dess använts för att hantera och 
lagra information i etiketter. Tack vare streckkodernas pålitlighet kan de än idag erbjuda 
tillverkande företag en möjlighet att effektivisera sina produktionsprocesser, vilket blir allt 
viktigare då kunderna ställer allt högre krav på ledtider. För att företag ska kunna införa ett 
AutoID-system måste både tid och kompetens finnas tillgängligt. Det medför svårigheter för 
små-och-medelstora företag (SME) där tid och sådana kompetenser är begränsade, samtidigt 
som SME ofta saknar incitament att genomföra tekniska förändringar. Därför ämnar detta 
arbete att konstruera ett förslag till en praktisk guide för SME och därigenom förenkla 
implementeringen av ett streckkodssystem. Detta gjordes genom att studera de faktorer som 
kännetecknar en framgångsrik streckkodsimplementering inom tre ämnesområden: (1) 
teknologiska krav, (2) organisatoriskt förändringsarbete och (3) AutoID-implementering. Efter 
att litteraturen studerats och en företagsstudie på ett SME genomförts, kunde en guide om 25 
steg konstrueras. Guiden beskriver nödvändiga handlingar för en lyckad streckkods-
implementering. För att bekräfta guidens funktion krävs att denna testas vid implementering av 
streckkodssystem i företag. 
 
Nyckelord 
AutoID, SME, AIDC, streckkoder, förändringsarbete, synlighet, tillverkning 
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Abstract 
Barcodes were introduced in the 1970s and have since then been used to manage and store 
information in labels. Thanks to the reliability of barcodes they can still offer manufacturing 
companies a chance to streamline their production processes, which becomes even more crucial 
when customer demands on lead times are increasing. For companies to be able to introduce an 
AutoID-system they need both time and adequate competences. This causes difficulties for 
small-and-medium enterprises (SME) where time and such competences are limited, while 
SME often lack incentives to implement technological changes. Therefore the intention is to 
construct a suggestion to a practical guide for SME and thereby simplify the implementation of 
a barcode system. This was done by studying the factors that characterize a successful barcode 
implementation project within three subject areas: (1) technological requirements, (2) 
organizational change management, and (3) AutoID-implementation. After the literature was 
reviewed and study of an SME was conducted, a 25-step guide was designed. The guide 
describes the necessary actions for a successful barcode implementation. A confirmation of the 
validity of the guide requires testing it during an implementation of a barcode system at a 
company. 
 
Keywords 
AutoID, SME, AIDC, barcodes, organizational change, visibility, manufacturing   
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Begreppslista 
AIDC - Automatic Identification and Data Capture 
Metod för att automatiskt identifiera, samla in och behandla data 
 
AutoID - Automatic Identification 
En annan benämning för AIDC  
 
MONITOR  
Affärssystem som är vanligt förekommande bland små-och-medelstora företag 
 
Organisatoriskt förändringsarbete 
Systematiskt tillvägagångssätt för att hantera förändring, både från organisations- och 
individperspektiv 
 
RFID - Radio Frequency Identification 
En typ av AutoID-system som använder elektroniska taggar med antenner för att lagra och 
hantera information 
 
SME - Small and Medium-sized Enterprises 
Små-och-medelstora företag definierat utifrån antalet anställda, balansomslutning och 
årsomsättning 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till ämnet vilket följs av arbetets syfte och avgränsningar. 
Därefter presenteras arbetets frågeställning och dess tillhörande underfrågor. 
  
1.1. Bakgrund 
Dagens teknologi har gjort det möjligt för tillverkande företag att utveckla sin IT-infrastruktur 
och på ett mer effektivt sätt samla information från viktiga delar i produktionsprocesserna. Med 
hänsyn till den teknologiska utvecklingen har den tillverkande industrin rört sig allt mer åt 
automatisk datainhämtning, med så kallade AIDC eller AutoID-system. Dessa system kan 
innebära viktiga konkurrensfördelar om de används rätt och kan spara tid, kraft och pengar 
[Ellram et al., 1999].  
 
Det finns ett stort antal olika teknologier bakom AutoID som möjliggör denna 
informationsinhämtning, bestående av både mjuk- och hårdvara. Men oavsett vilket 
teknologiskt spår som väljs, är det ofta implementeringen – och framförallt den långsiktiga 
etableringen – som kommer att avgöra det färdiga systemets funktionalitet. Samtidigt är det i 
många fall enklare för företag med stor investeringsbudget att få tillgång till den kompetens 
som är kritisk för projektets framgång. 
 
Således uppstår problem för små-och-medelstora företag (SME) som vill implementera ett 
AutoID-system, då de ofta har begränsade resurser för förändringsprojekt. De har dessutom 
svårt att avsätta tid för att införa ett nytt system. Därför är det kritiskt med en väl planerad och 
strukturerad projektgång för att förändringsarbetet ska bli lyckat och bestående.  
 
Dessutom är det viktigt för ett SME att tekniken är billig och skalbar samtidigt som den är både 
enkel och pålitlig, för att en implementering ska vara berättigad. Den teknik som behandlas i 
detta arbete, streckkoder, uppfyller nämnda kriterier och lämpar sig därmed väl för ett SME. 
 
1.2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att producera ett förslag till en praktisk guide för implementering av 
ett streckkodssystem i ett detaljproducerande SME.  
 
Arbetet ämnar vara ett verktyg för att leda en organisatorisk förändring i samband med en 
streckkodsimplementering. Ambitionen är att sammanställa och analysera befintlig litteratur ur 
ett SME:s perspektiv, samt att genomföra en företagsstudie med målsättningen att tillhandahålla 
koncept och resonemang ur en teknisk och organisatorisk synvinkel. 
 
Vidare syftar arbetet till att bidra till den forskning som behandlar hur ett SME med begränsade 
resurser kan implementera och dra nytta av AutoID som visualiseringssystem för att förbättra 
interna processer. Det finns redan omfattande forskning som kartlägger och analyserar 
storföretagens möjligheter och förutsättningar, och därför omvärderas dessa resultat i en 
småskalig kontext. 
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1.3. Avgränsningar 
I detta arbete har fem huvudsakliga avgränsningar gjorts. Dessa presenteras nedan och följs 
utav ingående förklaringar. De fem huvudsakliga avgränsningar innebär att arbetet berör: 
 

•   SME 
•   Detaljproducerande företag 
•   Streckkodsteknik 
•   Intern produktion 
•   Projekt med redan utförd förstudie 

 
SME 
Detta arbete behandlar SME, det vill säga företag som sysselsätter färre än 250 personer, har 
en omsättning under 50 miljoner euro och har en balansomslutning som är lägre än 43 miljoner 
euro [Tillväxtverket, 2015]. Denna avgränsning är gjord dels för att begränsa arbetets 
omfattning, men främst för att det saknas forskning inom AutoID-implementeringar i SME.  
 
Detaljproducerande företag 
Ytterligare avgränsningar har gjorts av företagstyp. Arbetet utreder detaljproducerande företag, 
det vill säga företag med intern produktion som huvudsaklig värdeskapande aktivitet. Med en 
detalj menas en enkel produkt som inte behöver genomgå komplex bearbetning och som längre 
ner i värdekedjan ingår i en annan, mer komplicerad produkt. Avgränsningen till producerande 
företag är naturlig för att rättvist kunna väga för- och nackdelar med streckkoder. På så sätt kan 
synligheten av produktionsflödet tas i beaktning, vilket inte går med exempelvis tjänsteföretag.  
 
Specifikt utreder arbetet detaljproducerande företag eftersom en implementering av streckkoder 
i ett sådant företag inte är en självklarhet. Det beror på ett mindre fördelaktigt förhållande 
mellan märkningskostnaden och produktens värde. Därmed undersöks streckkodsteknikens 
potentiella bredd och applicerbarhet i ett detaljproducerande SME. 
 
Streckkodsteknik 
Det finns flera olika tekniska lösningar för ett AutoID-system, med olika för- och nackdelar 
och som därmed är anpassade för olika förhållanden. Nyare AutoID-tekniker (såsom Radio 
Frequency Identification, RFID) utvecklas för att bli alltmer ekonomiskt tillgängliga, men 
kräver fortfarande alltför stora investeringar för att passa i ett SME:s budget [intervju företag 
X, se avsnitt 2.4]. Jämförelsevis kostar en RFID-tag 40 gånger mer än en streckkod [Bose & 
Pal, 2005]. Samtidigt har dessa modernare tekniker ofta mer avancerade egenskaper som inte 
är applicerbara på SME med enklare produkter och flöden. Således begränsas denna 
undersökning till streckkodssystem. Streckkodstekniken är från 1970-talet men fortfarande fullt 
duglig och i detta arbete undersöks dess relevans för dagens industri. Det har dessutom antagits 
att företagen använder affärssystemet MONITOR. MONITOR är ett vanligt förekommande 
affärssystem hos SME [intervju företag X], med inbyggda funktioner för streckkodshantering. 
 
Intern produktion 
Vidare beaktas i detta arbete endast den interna produktionen och det bortses därför från 
aktiviteter som inte är relaterade till den direkta tillverkningen. Det innebär att arbetet inte i 
vidare utsträckning berör lagerhållningsaspekter och externa dynamiker (såsom krav från kund) 
som i sig kan vara anledningar till att införa ett AutoID-system. Därmed avgränsas arbetet sett 
till företagets implementeringssyfte. De implementeringssyften som lyfts fram är relaterade till 
visualisering och produktionsplanering. 
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Projekt med redan utförd förstudie 
Slutligen utgår detta arbete från att en förstudie för projektet redan är genomförd och att 
företaget beslutat sig för att införa ett streckkodssystem. Det innebär att projektet är ekonomiskt 
berättigat och ett behov har identifierats. Alltså berör detta arbete endast hur en implementering 
av streckkodssystemet bör gå till. 
 
1.4. Frågeställning 
Med hänsyn till syftet och avgränsningarna, kan följande frågeställning formuleras: 
 

●   Hur kan ett streckkodssystem resurseffektivt implementeras i ett detaljproducerande 
SME? 

 
Frågeställningen kan delas in i tre underområden, med tillhörande underfrågor som lyder: 
 

●   Vilken streckkodsteknik är lämplig för att ett SME framgångsrikt ska kunna 
implementera och etablera ett streckkodssystem? 

●   Hur genomförs ett strukturerat, organisatoriskt förändringsarbete? Hur styrs en 
organisation att arbeta mot ett gemensamt mål och hur motiveras olika viljor att bidra? 

●   Finns det tidigare rekommendationer för AutoID-implementering och kan de i sådana 
fall användas i en guide för streckkodsimplementering i ett detaljproducerande SME? 
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2. METOD 
I detta kapitel presenteras den metod som använts i arbetet. Litteraturgenomgången leder till 
en teoretisk guide, varpå företagsstudien behandlas. 
 
2.1. Förklaring av tillvägagångssätt 
Det första steget i detta arbete var att studera och undersöka befintlig litteratur, för att med en 
teoretisk bakgrund kunna försöka besvara frågeställningen i största möjliga utsträckning. 
Litteratur undersöktes inom de tre underområdena: streckkodsteknik, förändringsarbete och 
AutoID-implementering. Kunskapen sammanfattades till en teoretisk guide för hur ett 
streckkodssystem implementeras i ett detaljproducerande SME. Därefter genomfördes en 
företagsstudie hos ett företag som passar in på den frågeställning och de avgränsningar som 
undersöks i detta arbete (se avsnitt 1.3). Företaget har valts att hållas anonymt och refereras till 
i rapporten som företag X. Studien bestod av tre besök hos företag X med intervju och 
diskussion. Avsikten med besöken var att lära känna organisationen och branschen i syfte att 
skapa förståelse för hur en effektiv streckkodsimplementering skulle kunna se ut under de 
förhållanden som berörs av detta arbete. Den tillämpade kunskapen som erhölls ur 
företagsstudien kombinerades med den teoretiska guiden. Detta resulterade i förslaget till den 
praktiska guiden för en resurseffektiv streckkodsimplementering i produktionen hos ett 
detaljproducerande SME. Metoden för arbetet illustreras i figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Illustration av arbetets metod. En litteraturstudie genomfördes inom frågeställningens tre underområden 
och kunskapen sammanfattades i den teoretiska guiden. Guiden anpassades sedan till detaljproducerande SME 
genom en företagsstudie hos företag X, vilket resulterade i förslaget till den praktiska guiden. 
 
2.2. Litteraturgenomgång 
Litteraturstudien genomfördes på forskningsartiklar inom frågeställningens tre underområden 
(streckkodsteknik, förändringsarbete och AutoID-implementering), som initialt studerades 
separat. Då dessa områden har varit ämne för forskning i årtionden är delar av litteraturen 
relativt åldrad. Därför har stöd för dessa resultat försökt påvisats genom komplementär 
undersökning av senare litteratur. Den litteratur som nedan beskrivs ligger till grund för den 
teoretiska guiden och därigenom även för den praktiska guiden. 
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2.2.1. Förändringsarbete 
Kurt Lewins [1947] modell för organisatorisk förändring har legat till grund för mycket av den 
forskning som bedrivits inom gruppdynamik och förändringsarbete. Trots att Lewins arbete är 
från 40-talet är det än idag relevant [Burns, 2004]. För att förändra en organisation krävs att de 
befintliga strukturerna tinas upp innan förändringen genomförs, för att sedan åter frysa de nya 
strukturerna tillsammans med de nya beteendena. Denna syn på organisatorisk förändring 
speglas i de tre stegen i Lewins modell:  
 
●   Upptining (unfreeze) 
●   Förändring (change) 
●   Frysning (freeze) 

 
Upptining 
Det första steget - upptining - ska säkerställa att organisationen förstår behovet av, och 
motiveringen till, förändringen. Utan denna förståelse finns risk att projektet stöter på motstånd 
och därmed drar ut på både tid och budget. Därför bör det tydligt definieras vad som ska ändras 
och att det finns stöd från ledningen, samt att explicit framhäva vilka fördelar för organisationen 
projektet ska ge. Nuvarande problem och visionen för framtiden kan användas för att visa varför 
förändringen behövs, när den nuvarande situationen känns otrygg kommer organisationen driva 
förändringen av sig självt. Det är även fördelaktigt att skapa en brådska i organisationen för att 
förstärka behovet och stärka engagemanget [Lewin, 1947], vilket är något som även John Kotter 
[1995] kommit fram till. Kotter har utvecklat en åttastegsmodell för hur en förändring ska gå 
till, som ligger i linje Lewins arbete, där betydande vikt läggs vid att förbereda organisationen 
och de anställda för att förändringsarbetet ska gå enkelt. Att kommunicera ut visionen och skapa 
förståelse för den, åstadkoms genom att fokusera på vad individen får ut av projektet och att 
återkoppla det till organisationens övergripande mål [Kotter, 1995]. Genom att specificera vilka 
mätpunkter som ska förbättras i målen ges riktning till arbetet samtidigt som det visar var fokus 
för projektet ligger. På så sätt kan riktningen på projektet sättas ovanifrån för att sedan engagera 
de anställda underifrån. Därmed inhämtas praktiska kunskaper och erfarenheter från de som 
främst berörs av förändringen, vilket har visat sig vara ett framgångskoncept [Oakland & 
Tanner, 2007]. Att engagera medarbetarna är något som kräver fokus och tid. Därför måste alla 
berörda övertygas om att förändringen är nödvändig både för organisationen och individen, 
genom att låta dem bilda sin egen uppfattning om förändringen. Det åstadkoms genom att under 
projektets gång fortlöpande kommunicera och svara på frågor. Det har visat sig vara viktigt att 
engagera medarbetarna till den grad att de är drivande krafter i arbetet, endast medgörlighet 
räcker ofta inte för att skapa en långt hållbar förändring [Loup & Koller, 2005]. 
 
Förändring 
Därefter initieras själva förändringsarbetet, förändring. I denna fas ska organisationen börja 
motarbeta den osäkerhet som skapades under upptining. Det är viktigt att fortsätta kommunicera 
och involvera medarbetarna, samtidigt som hinder för projektets framfart avlägsnas [Lewin, 
1947]. Att arbeta mot konkreta delmål vars resultat syns i organisationen ingjuter tro för 
projektet och skapar momentum, vilket driver på förändringsarbetet och därmed minskar 
totalkostnaden för projektet. Dock måste arbetet få ta den tid det behöver, annars kan hela 
förändringen misslyckas. Det tar tid för en organisation att ta till sig något nytt och detta måste 
tas i hänsyn. De anställdas relation till projektet måste kontinuerligt hanteras [Kotter, 1995].  
 
Då processerna är det som finns kvar efter projektets slut måste de ligga i fokus för 
förändringen: processerna behöver förstås, mätas och förbättras. Utformningen av processerna 
bör ligga i linje med organisationens kultur  och strategiska kontext för att säkerställa att 
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projektet drivs i en bidragande riktning, och inte motverkar organisationens värderingar. Denna 
linjering bör ske kontinuerligt under projektets gång för att hela tiden styra projektet i rätt 
riktning. Därför blir de mätpunkter som ska förbättras och utvärderas viktiga indikatorer på vad 
som ligger i fokus, och dessa bör tydligt formuleras. Mätpunkter för kostnader i projektet, 
operationell prestanda och de viktigaste resultaten bör upprättas, och dessa bör vara tydliga för 
organisationen så att det är tydligt vad som förväntas. Med dessa förväntningar följer ett krav 
på upplärning av de anställda som ska hantera det nya, för att öka möjligheterna till goda resultat 
direkt. Denna upplärning involverar även medarbetarna tidigt och hindrar därmed förändrings-
arbetet från att bli för toppstyrt [Oakland & Tanner, 2007]. Om det blir för toppstyrt kommer 
organisationen inte anamma förändringen tillräckligt och då blir den inte bestående. Det handlar 
om att förändra beteenden, attityder och värderingar, vilket inte kan göras utan allas deltagande 
och engagemang [Lewin, 1947]. 
 
Frysning 
Det sista steget är utformat för att förankra förändringen i organisationen och säkerställa att den 
blir en del av den nya kulturen, frysning. Steget går ut på att underhålla och skapa incitament 
för att behålla de nya beteendena, men även att omforma kringliggande system, processer och 
rutiner som är inkompatibla med förändringen. Detta ska skapa stabilitet i organisationen och 
en standardiserad arbetsgång [Lewin, 1947], vilket kan åstadkommas genom att påvisa de 
förbättringar som producerats och fortsätta kommunicera ut projektets vision. Det är även 
viktigt att ledningen och chefer personifierar det nya och därmed förstärker organisationens 
bild av att det nya är en del av organisationens kultur [Kotter, 1995]. Arbetet bör styras mot att 
hela tiden forma kulturen samtidigt som värdena i uttalade mätpunkter ska förbättras och skapa 
intressentvärde. På så sätt byggs ett långvarigt hållbart humankapital upp och det skapas 
incitament för de olika intressenterna att vara en del av organisationen [Beer och Nohria, 2000]. 
Det är viktigt att ta tillvara på de interna resurserna och föra över dessa till nästa projekt, därför 
bör framgångsfaktorer och överkomna hinder för projektet identifieras och dokumenteras. 
Således skapas förutsättningar för vidare arbete. Organisationen måste alltså gå igenom en 
frysnings-fas innan den åter kan gå igenom en upptining, då ett stabilt tillstånd att utgå ifrån 
behövs inför nästkommande projekt [Lewin, 1947]. 

2.2.2. Streckkodsteknik och AutoID-implementering 
Den tidigare genomförda forskningen inom AutoID-området är i hög grad anpassad efter stora 
och kapitalstarka företag. Det vill säga företag som har möjligheten att utnyttja extern 
kompetens för att utföra förändringsarbeten med syftet att införa ett AutoID-system [Nabhani 
et al., 2011]. Dessutom är den kunskap som finns tillgänglig inom förändringsarbeten väldigt 
spridd. Det innebär att en del modeller många gånger saknar tekniskt eller socialt djup. Bushnell 
[1987] redogör för en praktisk steglista där viktiga skeden i en streckkodsimplementering 
beskrivs. Däremot besitter inte listan något tekniskt djup, vilket medför att kunskapen måste 
inhämtas från annat håll för att komplettera Bushnells påståenden.  
 
BarcodesInc [2012] erbjuder detta tekniska djup med utförliga beskrivningar av den 
streckkodsteknik som finns tillgänglig. Olika streckkodstekniker beskrivs utifrån den miljö och 
de sammanhang de är lämpade för, vilket har använts för att utsortera den hårdvara som bäst 
passar ett detaljproducerande SME. Vilken streckkodsutrustning som bäst lämpar sig för ett 
företags ändamål avgörs framförallt av miljön och de krav som finns på systemet. En utförligare 
genomgång av tekniken återfinns i avsnitt 3.2.10. 
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Vidare baseras Bushnells praktiska lista på tidigare erfarenheter av streckkods-
implementeringar. Det medför att listan behöver vetenskapligt stöd, för att utreda om det finns 
kompletterande kunskap. Dai et al. [2012] drar slutsatser om streckkodsimplementering i sitt 
arbete och presenterar en modell för att sammanfatta dessa. Modellen kallas PADRE och har 
skapats utifrån förutsättningarna i ett SME med begränsad IT-infrastruktur. PADRE-modellens 
ingående dimensioner presenteras nedan tillsammans med en svensk översättning. 
 
●   Människor (People) 
●   Analysera (Analyze) 
●   Utforma (Design) 
●   Förändra (Reengineer) 
●   Utvärdera (Evaluation) 

 
De fem dimensionerna är enligt Dai et al. [2012] framgångsfaktorerna vid införandet av ett 
informationssystem. Den första, människor, innebär att de anställda på företaget måste ledas 
rätt för att de ska kunna bidra till projektet. Enligt Irani et al. [2001] är det de framförallt 
mänskliga och organisatoriska faktorer som avgör om implementeringen kommer att lyckas. 
Dai et al. [2012] förklarar inte utförligt i sitt arbete hur människor ska hanteras, varför 
kompletterande forskning använts av den typ som beskrivs i avsnitt 2.2.1. Nästkommande 
dimensioner är analysera och utforma. Då skapas en tydlig bild av hur produktionen ser ut i 
nuläget och hur den kan utformas för framtiden. När systemet har byggts upp (förändra) ska 
det utvärderas så att företaget kan dra lärdomar av projektet (utvärdera). Dai et al. [2012] har i 
sin artikel identifierat framgångsfaktorer för SME, vilket är viktigt för att SME tidigt ska kunna 
identifiera och överkomma de hinder som finns. Hodgson et al. [2010] redogör för att de tre 
vanligaste orsakerna till att SME misslyckas med att implementera ett AutoID-system är: 
kulturmotstånd, kunskapsbrist och begränsad IT-infrastruktur. 
 
Slutligen kan det påpekas att Dai et al. [2012] följer den övergripande struktur som Bushnell 
[1987] beskriver. Bushnells arbete får därigenom stöd i forskningen och bidrar därtill med 
praktiska detaljer.  
 
2.3. Teoretisk guide  
Guiden består av 25 steg som tillsammans bildar en kronologisk ansats till en modell. Tanken 
är att upprätta en tydlig struktur för att enkelt kunna studera varje enskilt steg, och för att 
användaren ska kunna identifiera var denne befinner sig i processen. Ordningen på stegen har 
satts med hänsyn till de orsak-verkan-samband som finns mellan stegen. Alltså, när ett steg 
påbörjas ska nödvändiga förutsättningar för dess genomförande redan vara skapade. Antalet 
steg kan anses överväldigande. Det är en följd av att stegen har valts att hållas precisa och 
konkreta, i syfte att göra den praktiska guiden tillämpbar. 
 
Nedan presenteras den teoretiska guiden som är baserad på modeller och insikter från 
vetenskapliga artiklar inom arbetets tre underområden: streckkodsteknik, förändringsarbete och 
AutoID-implementering. Kunskap från respektive underområde har gett upphov till olika steg 
i den teoretiska guiden. För att visa vilket underområde som främst påverkat utformningen av 
ett steg har steget markerats med (S) för streckkodsteknik, (F) för förändringsarbete och (A) för 
AutoID-implementering. Denna markering återfinns i rubriken till varje steg samt i figur 2. 
 
Guiden är teoretiskt anpassat för detaljproducerande SME. Det innebär att guiden har anpassats 
till SME om det möjliggjorts av det teoretiska underlaget. Den teoretiska guiden med 
beskrivningar följer nedan, tillsammans med en överblick i figur 2. 
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Figur 2. Figuren ger en överblick av den teoretiska guiden för streckkodsimplementering. Bokstäverna inom 
parentes visar vilket av arbetets underområden (S för streckkodsteknik, F för förändringsarbete eller A för 

AutoID-implementering) som främst ligger till grund för respektive steg. 
 
Steg 1. Genomför en förstudie (F) 
När företaget står inför ett beslut att implementera ett streckkodssystem är det viktigt att i den 
inledande fasen utvärdera om företaget i nuläget kan uppfylla krav från kunderna och utföra 
sina uppgifter på ett resurseffektivt sätt. Behovet av förändring blir berättigat då företaget inte 
är effektivt och inte kan tillmötesgå marknadens krav [Oakland et al., 2007; Jacobs et al., 2013]. 
Det finns annars risk att projektet blir nedprioriterat och inte får de resurser det behöver. 
Därmed drar projektet ut på tiden och orsakar stora kostnader. Följaktligen måste företaget 
förstå vad som eftertraktas av det färdiga systemet och vilka problem systemet syftar till att 
lösa. Om företaget besitter kunskap om vad det färdiga systemet kan prestera och vilka 
nyttoeffekter som följer, underlättas arbetet för projektgruppen. Vidare kan ett misslyckat 
projekt leda till intern identitetskonflikt och legitimitetserosion, det vill säga försämring av 
företagets rykte externt [Jacobs et al., 2013]. Innan projektet initieras bör det därför ha 
genomförts en kostnad-nytta-analys [Bushnell, 1987]. 
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Steg 2. Forma projektgruppen (F) 
När problemet är definierat måste en projektledare som besitter nödvändig kunskap om 
företagets mål och processer utses. Med den bakgrunden är det lämpligt att utse en projektledare 
som innehar relevant arbetslivserfarenhet av företaget och branschen, som förkroppsligar 
organisationens identitet och utstrålar förändringens vision [Jacobs et al., 2013]. Projektledaren 
måste också förstå vad företaget har för strategi på både lång och kort sikt, och använda sina 
tidigare erfarenheter för att bedöma om projektets utfall kan ligga i linje med de strategiska 
målen. Avsaknaden av relevant kompetens inom projekthantering och teknik är oftast de 
faktorer som leder till att AutoID-implementeringar misslyckas [Hodgson et al., 2010; Oakland 
& Tanner, 2007] och därför  har en tidig användning av konsulter visat sig vara ett effektivt 
medel för företag att genomföra ett förändringsarbete och på bästa sätt motivera medarbetarna 
[Beer & Nohria, 2000]. Konsulter kan användas för att utbilda och ge teknisk support [Oakland 
& Tanner, 2007], eller för att över lag bemyndiga de anställda som jobbar med projektet [Beer 
& Nohria, 2000]. 

 
Enligt de fem dimensionerna som presenteras av Dai et al. [2012] (se avsnitt 2.2.2) innebär den 
inledande fasen en utredning av vilka kompetenser som behövs inom projektgruppen. Rådet är 
att använda tvärfunktionella kompetenser och personer som kan bilda en personlig koppling till 
projektet. Gruppen bör sättas samman tidigt och låtas arbeta tillsammans under hela projektets 
gång, för att på så sätt behålla en enhetlighet och röd tråd genom arbetet [Loup & Koller, 2005]. 
Genom att tidigt involvera personer som kommer att påverkas av förändringen skapas 
engagemang för projektet samtidigt som synpunkter på systemet kan uppdagas tidigare. Antalet 
medlemmar i projektgruppen avgörs av organisationen storlek och vilken omfattning projektet 
har i förhållande till denna [Bushnell, 1987]. 
 
Steg 3. Tydliggör behovet och skapa brådska (F) 
Projektgruppen måste vara tydlig med att påvisa de brister i organisationen som projektet ska 
åtgärda. Då kan medarbetarna engageras från början och förändringsarbetet berättigas, vilket är 
kritiskt för projektets framgång. För att på ett framgångsrikt sätt skapa brådska, måste de 
anställda i organisationen känna att förändringen behövs [Lewin, 1947]. Det åstadkoms 
exempelvis genom att påvisa undermåliga siffror, ineffektiviteter eller otillräcklig prestanda 
inom företaget [Kotter, 1995]. 
 
Steg 4. Kartlägg processerna och arbetsgången (A) 
För att få en bild av hur tillverkningen ser ut idag och därmed få grepp om vad som behöver 
förändras, måste processerna analyseras. Detta motsvarar den analyserande fasen i PADRE-
modellen (se avsnitt 2.2.2) [Dai et al., 2012]. Fokus bör ligga på att förstå flödet genom fabriken 
och vilka aktiviteter som operatörerna utför. Då kan ett flöde anpassat för AutoID utformas. 
Dessutom bör kostnad-nytta-analysen, som uppdateras löpande under projektets gång, särskilt 
justeras under analysen av processernas utseende [Bushnell, 1987].  

 
Redan i detta steg måste företaget kunna dra slutsatser om sin framtid, samt förstå sina egna 
interna svagheter. För att åstadkomma detta, och för att skapa goda förutsättningar inför en 
organisatorisk förändring, utförs lämpligast en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) [Jacobs et al., 2013]. 
 
Steg 5. Datainsamling (A) 
Datainsamlingen syftar till att kvantifiera produktionsdata för att beskriva processerna och 
prestandan i produktionen. Framförallt är det viktigt att under denna process vara överens om 
vad som betraktas som effektivt och hur denna effektivitet ska mätas, samt vilka mått som är 
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prioriterade [Bushnell, 1987]. Projektet kommer sedan att ha som mål att försöka uppnå 
önskade värden på dessa mått, varför det är viktigt att måttsätta de värden som ska förbättras 
[Oakland & Tanner, 2007].  
 
Steg 6. Sätt upp en vision och målsättning (F) 
I formandet av en gemensam vision för projektet måste projektets målsättning linjeras med 
företagets övergripande strategi, för att hindra arbetet från att bli kontraproduktivt. Projektet 
måste ha en tydlig att målbild arbeta mot så att alla beslut kan tas i förhållande till denna. 
Dessutom måste visionen bestämmas på ett sådant sätt att riktningen kommer uppifrån och 
möjliggör engagemang nedifrån [Beer & Nohria, 2000]. För bästa resultat bör ledningen sträva 
efter att kontinuerligt jobba mot den bestämda visionen [Oakland & Tanner, 2007]. 
 
Steg 7. Skapa kännedom om visionen (F) 
För att få till stånd en förändring måste först kännedomen kring förändringens betydelse 
tydliggöras. Loup & Koller [2015] skriver att den första fasen i att genomföra en förändring är 
att skapa förtrogenhet med projektet. I denna fas måste projektets mål och tillvägagångssätt 
tydliggöras i organisationen. Samtidigt måste individen förstå vad denne har att vinna på 
projektet och varför det kommer att lyckas. På så sätt kan medarbetarna bidra till att föra 
projektet i rätt riktning. 

 
I syfte att etablera visionen i organisationen är det viktigt att projektgruppen bemöter kritik och 
besvarar frågor. Kontinuerlig kommunikation är en förutsättning för att projektet ska lyckas 
[Irani et al., 2001] och det hjälper medarbetarna att skapa sin egen uppfattning och förståelse 
för projektet och varför det behövs, enligt Loup och Kollers andra fas[2015]. Genom att på 
sådant vis dela kunskap och åsikter, kan ineffektiviteter och missanpassningar i organisationen 
upptäckas [Jacobs et al., 2013]. 
 
Steg 8. Utforma önskat utseende på processerna (A) 
När en fullständig kartläggning av processerna har gjorts och en vision har skapats, är nästa 
steg att utforma systemet [Dai et al., 2012]. För att systemet ska kunna uppfylla alla nödvändiga 
funktioner, måste dialog föras med operatörerna. I samband med diskussionen bör frågor som 
rör ergonomi och personalhälsa också beröras för att kunna säkerställa systemets långsiktiga 
hållbarhet. De målsättningar som satts upp för det nya systemets prestanda kan användas för att 
omforma de processer som beskrivits under kartläggningen (se steg 4) [Bushnell, 1987]. 
 
Steg 9. Sätt upp delmål (F) 
Genom att sätta upp delmål kan arbetsuppgifter konkretiseras. Delmålen hjälper till att bryta 
ner projektet i utförbara aktiviteter och möjliggör fördelning av arbete och ansvar. Om delmålen 
dessutom kan leverera delnytta, kan projektet ge vinster för företaget i ett tidigt skede [Kotter, 
1995]. 
 
Steg 10. Välj mjuk- och hårdvara (S) 
För att ta reda på vilken mjuk- och hårdvara som behövs kan extern hjälp oftast fås från 
leverantören. De erbjuder vanligtvis helhetslösningar som hjälp att välja lämpade produkter 
men även värdefull support vid beslut om mjuk- eller hårdvaruförändringar i produktionen 
[Bushnell, 1987]. Dessutom bör mjuk- och hårdvara väljas på sådant sätt att det nya systemet 
enkelt kan integreras med nuvarande arbetssätt. 
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Steg 11. Beställ mjuk- och hårdvara för testimplementering (A) 
Genom dialoger med operatörerna och projektgruppen bestäms omfattningen av test-
implementeringen och en första beställning av mjuk- och hårdvara kan genomföras. 
 
Steg 12. Avlägsna organisatoriska hinder (F) 
Organisatoriska strukturer som direkt hindrar personer från att bidra till projektet, eller som ger 
upphov till att visionen undermineras, bör avlägsnas för att möjliggöra projektets 
genomförande. Det är främst tre organisatoriska hinder som kan begränsa en anställd. Dessa är: 
 
●   Arbetsbeskrivningar som är otydligt formulerade 
●   Belöningssystem som inte uppmuntrar utveckling av projektet 
●   Interna krav på anställda som motsäger projektets vision 

 
Istället bör projektgruppen uppmuntra till nya idéer och gynnsamt risktagande med olika 
incitamentsprogram. Dessa kan användas för att förstärka engagemanget, men inte helt och 
hållet driva det. Annars finns det risk att engagemanget endast gäller så länge incitaments-
programmet varar och att förändringen därmed inte blir bestående [Beer & Nohria, 2000]. 
 
Steg 13. Engagera anställda (F) 
För att på riktigt engagera och nå ut behövs ständig kommunikation och uppmuntran till 
projektet. Vanligt använda informationskanaler innefattar möten och samlingar, veckobrev, 
informationsutskick och anslagstavlor. Dessa används med fördel kombinerat för att skapa en 
känsla av att hela organisationen är delaktig i förändringen [Loup & Koller, 2015]. 
 
Det är också viktigt att bemöta kritik från förändringsmotståndare eftersom de uttrycker 
farhågor andra inte vågar uttrycka och de kan vid konvertering vara starka förespråkare av 
projektet [Loup & Koller, 2015]. Motstånd till förändringen kan också indikera att förändringen 
hotar organisationens identitet [Jacobs et al., 2013]. Dock bör målet hela tiden vara att 
omvandla motstånd och medgörlighet till genuint engagemang, som bidrar positivt till 
projektet. Det är kritiskt att förstå anledningarna till motstånd för att kunna bemöta kritik, 
upptäcka fel i projektplanen och för att motståndare ska kunna omvandlas till anhängare av 
förändringsprojektet [Loup & Koller, 2013]. 
 
Steg 14. Utbilda anställda (F) 
För att systemets ska kunna utnyttjas till fullo är det viktigt att förbereda personalen för 
användning av den nya teknologin [Irani et al., 2001]. För att göra det måste företaget besluta 
om vilka personer som behöver utbildas inom streckkodsteknologin och när denna utbildning 
ska ske. Genom att börja tidigt med utbildningen kan de anställda få tid att bekanta sig med 
teknologin och systemet. Det är vanligt att leverantörerna kan bidra med utbildningar hos 
företaget [Bushnell, 1987]. 
 
Steg 15. Skapa synlig delnytta (F) 
Genom att uppfylla delmål (se steg 9) som syns i organisationen kan projektets framgång 
påvisas. På så sätt kan ett förtroende för projektet byggas upp och ge upphov till större 
möjligheter att få tillgång till utökade resurser [Kotter, 1995]. Det kan tilläggas att bättre 
lösningar kan uppstå då det experimenteras och testas nya saker [Beer & Nohria, 2000]. Om 
delmålen också innebär nytta kan värde börja levereras tidigt och systemskiftet blir inte lika 
drastiskt [Kotter, 1995]. 
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Steg 16. Dra nytta av projektets momentum (F) 
När synlig delnytta skapas, bidrar till att projektet bygger upp ett momentum. Då ökar 
förtroendet för projektet vilket bör användas för att öka förändringstakten och ändra på 
strukturer som motarbetar projektet. Genom att betona de vinster som inhämtats kan utökade 
resurser till projektet berättigas och förutsättningarna för att skapa en hållbar implementering 
förbättras [Kotter, 1995]. Om delnytta inte uppnåtts bör projektmålen omvärderas för att 
medarbetarna lättare ska kunna bidra och tillsammans jobba mot ett gemensamt mål. 
 
Steg 17. Småskalig testimplementering (A) 
För att initiera ett pilotsystem rekommenderar Thomas Andersson i artikeln ”Putting your 
AutoID-system to work” [Modern Materials Handling, 1987] att följande steg bör utföras: 
 
●   Testa hårdvaran så att den fungerar 
●   Testa mjukvaran så att den fungerar 
●   Montera hårdvaran i produktionen 
●   Upprätta databas med information för varje streckkod 
●   Testa det småskaliga systemet i verkligheten 
●   Använd en förändringslogg för att dokumentera problem 

 
Om hårdvaran inte fungerar ordentligt rekommenderas att valet av hårdvara omvärderas och en 
ny testimplementering görs med den nya hårdvaran. 
 
Steg 18. Justera (A) 
Efter testimplementeringen lämpar det sig att - i samråd med operatörerna - diskutera vilka 
förbättringar som kan göras och vilka lärdomar som kan tas med till slutgiltiga 
implementeringen av det fullskaliga systemet. Om möjligheterna finns kan nu också en 
simulering göras av det tänkta fullskaliga systemet, innan en fullständig beställning görs. 
 
Steg 19. Linjera med företagets strategi och projektets vision (F) 
Det är viktigt att streckkodsimplementeringen följer övergripande strategi och vision som 
önskas från det färdiga projektet. Annars kommer företaget lägga resurser på ett projekt som 
inte uppfyller de mål som fastställts [Oakland & Tanner, 2007]. Om målen inte kan uppfyllas, 
bör projektgruppen återgå till steg 6 och omvärdera projektets vision och målsättning. Allt för 
att projektet ska bidra till företaget och dess långsiktiga målsättningar. 
 
Steg 20. Frysbeslut (A) 
Rich Bravman [Modern Materials Handling, 1987] påtalar att varje korrigering som görs i 
systemet också kommer påverka det slutgiltiga frysbeslutet. Därför rekommenderas att 
projektgruppen kommer överens om ett frysdatum som bör försökas hållas. Vid det här laget är 
det därmed dags att sätta ett datum då övergången till det nya systemet ska ske. 
 
Steg 21. Beställ resterande hårdvara (A) 
I detta steg läggs beställningen på den hårdvara som återstår för att genomföra den fullständiga 
implementeringen. 
 
Steg 22. Fullständig implementering (A) 
I detta steg genomförs den kompletta implementering av systemet och anpassas så att det 
uppfyller de mål som satts upp för projektet. Den utformning som gjordes i början av projektet 
(se steg 8) bör följas, men justerat med erfarenheter från testimplementeringen (se steg 18). Det 
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är fördelaktigt att ta hjälp av både mjuk-och hårdvaruleverantörerna för att få igång systemet, 
då de ofta erbjuder tjänster för det. 
 
Steg 23. Ytterligare förbättringar (A) 
Oavsett hur väl projektet har planerats från början kommer det alltid finnas moment som inte 
fungerar som det var tänkt. Därför är dialogen efter implementeringen minst lika viktig som 
den som förs innan. Rich Bravman i ”Putting your AutoID-system to work” [1987] 
rekommenderar att förändringar på det nya systemet sker i samråd med hårdvaruleverantören 
för att undvika oförutsedda kostnader. 
 
Steg 24. Kodifiering och utvärdering (F) 
Enligt Dai et al. [2012] är det sista steget i implementeringen att utvärdera projektet och dess 
konsekvenser. Det är av betydelse att dokumentera såväl framgångsfaktorer som hinder, i syfte 
att skapa goda förutsättningar inför nästkommande projekt [Lewin, 1947]. 

 
Utöver ett sätt att samla nya kunskaper inför framtida projekt, är utvärderingen även ett sätt att  
undersöka effekten av indirekta fördelar som uppstått i samband med implementeringen. Det 
ger även en inblick i hur väl systemet presterar i förhållande till uppsatta mål [Bushnell, 1987]. 
 
Steg 25. Förankra resultatet i företagskulturen (F) 
För att resultatet ska bli bestående måste det bli en given del av arbetsgången och 
företagskulturen. Annars är det lätt att nyttan går förlorad, eller att de nya verktygen inte 
används, och organisationen återgår till de gamla metoderna [Kotter, 1995]. 
  
2.4. Sammanfattning av företagsstudie 
Företagsstudien hos företag X bygger på intervju och diskussioner med produktionstekniker, 
VD och vice VD tillika inköpschef fördelat över tre möten. Strukturen på intervjun följde 
strukturen på den teoretiska guiden. Frågorna (se avsnitt 6.1) var formulerade för att finna ett 
sätt att konkretisera och tillämpa guiden på företag X, som står i begrepp att införa ett 
streckkodssystem i produktionen. Nedan följer en sammanfattning av kunskapen som framkom 
av intervjun. 
 
Likheter inom branschen 
Företag X är likt andra företag som verkar inom samma bransch. Branschen innehåller alltså 
små företag som till stor del begränsas av tid och kapital för att utvecklas och som lägger stort 
fokus på sin kärnverksamhet. Eftersom medarbetarna är vana att arbeta på ett visst sätt, är de 
också måna om hur förändringar påverkar deras arbete och vad de får ut av dem. Det medför 
att det förekommer motstånd mot förändringsarbeten och att det finns ovana att arbeta i projekt. 
Denna ovana innebär att det saknas kompetens inom projektledning och förändringsarbete. 
Därför är det viktigt att visa på fördelarna med projektet och betona vad individen får ut av det, 
helst genom att tala om “förbättring” snarare än om “förändringsprojekt”. I övrigt använder 
många av dessa företag samma affärssystem, MONITOR. Dessa likheter ger goda 
förutsättningar att generalisera resultatet av denna företagsstudie till andra företag inom samma 
bransch. 
 
Praktisk företagskultur 
Företag X är ett praktiskt lagt företag som inte lägger vikt vid dokumentation och utvärdering 
av genomfört arbete. Därför kan den teoretiska guiden verka administrativt tungt och onödigt 
arbetsam. Den praktiska kulturen går i linje med företagets intra-kommunikationskanaler som 
till stor del bygger på en möteskultur för att sprida information, istället för andra kanaler såsom 
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veckobrev och intranät. Genom att kommunicera ut att företaget avsatt tid och pengar i syfte 
att göra arbetet enklare för medarbetarna, skapas god vilja gentemot projektet. Även om de 
anställda i produktionen har en tendens att inte engagera sig i mer än vad deras 
arbetsbeskrivning kräver gör de oftast vad som begärs av dem. Dock är det ändå viktigt att 
hantera de anställdas intressen och engagera dem.  
 
Utbildning 
Vid utbildning av sina medarbetare tillämpar företag X ett seminarieformat. Det är ett effektivt 
sätt att erbjuda teoretiska kunskaper inom ett ämne, eftersom personalen då har möjlighet att 
ställa frågor och ta del av ny kunskap på sitt eget sätt. Samtidigt kan operatörerna få möjlighet 
att fysiskt testa systemet under uppsyn av en expert. 
 
Affärssystemet MONITOR 
Det inbyggda affärssystemet - MONITOR - har funktioner för streckkodshantering, det gäller 
endast att ta reda på vilka funktioner som krävs och vilka företaget redan har. På så sätt blir 
integreringen av mjukvaran enkel och fokus kan ligga på att köpa in rätt hårdvara. I MONITOR 
finns även simulationsprogram som kan användas redan innan en testimplementering. 
Hårdvaran beställs i samråd med leverantören som ofta bidrar med konsult- och servicetjänster 
för att hjälpa till med att göra implementeringen lyckad. Eftersom många andra i värdekedjan 
använder MONITOR:s streckkodshantering blir samarbetet företagen emellan enklare efter en 
implementering, samtidigt som streckkoder redan finns på produktionsorderna. Därtill är 
streckkoder billigare än andra system, vilket gör streckkodssystemen attraktiva. Ett tidigare 
projekt hos företag X som nämns är införandet av MONITOR, där en viktig lärdom var att det 
är kritiskt att tidigt involvera de som i sin vardag ska använda det nya. Under projektet hade de 
som arbetade med projektet sett alla fördelar, men de i produktionen hade inte inkluderats och 
därmed inte uppfattat nyttan. Därför blev implementeringen utdragen och kostade mer än vad 
den hade behövt. 
 
Projektplanering 
Tid är den viktigaste faktorn för företag X när det gäller streckkodsimplementeringen. Det 
gäller både projektets längd och tidsbesparingar i produktionen som resultat av projektet. 
Företag X uppskattar att projektet kommer löpa över tre månaders tid, med sex månader som 
tidshorisont för att resultatet fullständig ska vara etablerat i företagskulturen. Håller projektet 
på längre än så tappar det momentum och kostnaderna blir för stora. Projektgruppen, 
projektledaren inkluderat, antas arbeta deltid med projektet. Projektgruppen bör utöver 
projektledaren bestå av en produktionstekniker, en affärssystemskunnig och en person från 
varje arbetslag i produktionen. Därmed kan berörda anställda engageras tidigt, samtidigt som 
många olika kompetenser inkluderas. Företag X planerar att ta med de mest förändringsvänliga 
i projektgruppen, då det finns de som totalt motsätter sig. Tiden som kan besparas i det dagliga 
arbetet till följd av projektet ligger i fokus eftersom det kan spara mycket pengar och samtidigt 
ge en stark konkurrensfördel. Även synlighet i produktionen är en viktig anledning till 
implementeringen av streckkodssystemet. 
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3. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras förslaget till den praktiska guiden för hur en streckkods-
implementering i produktionen hos ett detaljproducerande SME bör genomföras. Dessutom 
redogörs det för svaren till frågeställningen och dess underfrågor. 
 
3.1. Förklaring till guiden 
Guiden bygger på den teoretiska kunskap som utlästs av litteraturen samt lärdomar från 
företagsstudien. Den praktiska guiden följer samma struktur som den teoretiska guiden, det är 
endast innehållet i varje steg som ändrats för att passa ett detaljproducerande SME. Figur 3 
illustrerar den praktiska guidens struktur, där de gröna rutorna representerar de steg som har 
förändrats mest från den teoretiska guiden. 
 

 
Figur 3. Illustration över guidens steg med de som framförallt har korrigerats från den  

teoretiska guiden (se avsnitt 2.3) i grönt. 
 
Guiden är utformad för att följas i stegens ordning. Ordningen är satt för att passa 
projektprocessens orsak-verkansamband och för att ge tid åt den mognadsprocess som vissa av 
stegen kräver (exempelvis 13. Engagera anställda). Råder omständigheter som inte möjliggör 
stegordningen, är det inte en absolut nödvändighet att följa kronologin i guiden. Dock är denna 
ordning rekommenderad, baserat på insikter från detta arbete. Det går alltså att förbigå steg 
temporärt men de bör då utföras vid senare tillfälle i projektet. Har en implementeringsprocess 
redan påbörjats kan guiden tas vid där icke utförda aktiviteter börjar, såvida syftet med de 
tidigare stegen uppfyllts och orsak-verkansambanden förståtts. Då har en grund byggts upp för 
det fortsatta arbetet, även om guiden tillämpats sent i en implementeringsprocess. 
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Vad som är viktigt att förstå är att en 
steglista som denna uttrycker en 
linjäritet som inte fullständigt speglar 
verkligheten. Egentligen överlappar 
stegen varandra och aktiviteter 
parallelliseras. Samtidigt behövs det 
ibland itereras mellan steg för att få 
det att fungera, vilket illustreras i 
figur 4. Om det tar stopp på ett steg 
rekommenderas det att gå tillbaka ett 
steg i listan, i syfte att skapa bättre 
förutsättningar inför vidare arbete. 
Det är även lämpligt att undersöka 
varför aktiviteten inte är 
genomförbar. Det kanske finns 
organisatoriska hinder för de 
anställda som påverkar deras 
förmåga att bidra till projektet, eller 
inte tillräckligt stöd för projektet från 
ledningen. Att försöka undersöka de 
tidigare stegen för att se om de inte 
genomförts fullt ut bör räcka. Det kan 
även finnas situationer då det är 
motiverat att försumma något steg, då 
resurser saknas eller projektets 
karaktär tillåter det. Dock ska det 
vara noga övervägt och inte baseras 
på spontana beslut då det kan 
försämra möjligheterna till en 
långsiktigt hållbar implementering. 
 
Mycket av det som diskuterades i den 
teoretiska guiden (se avsnitt 2.3) 
gäller även för den praktiska guiden. 
Det viktigaste har tagits med, men för 
att lägga fokus vid den praktiska 
tillämpningen och för att kringgå 
upprepning har en del utelämnats. 
Därför kan den praktiska guiden se 
annorlunda ut från den teoretiska, 
men det är alltså endast en 
specialisering som bygger vidare på 
den teoretiska guiden. 

 

Figur 4. En överblick över hur stegen i den praktiska 
guiden beror av varandra. Pilarna till vänster visar 
steg som extra tydligt beror av varandra, medan 
pilarna till höger visar lämpliga iterations-slingor. 
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3.2. Förslag till praktisk guide 
Guiden som presenteras nedan är ett förslag till praktisk guide som baseras på den teoretiska 
guiden (se avsnitt 2.3) och en företagsstudie (se avsnitt 2.4). Guiden består av 25 steg och syftar 
till att vara ett praktiskt hjälpmedel vid implementering av ett streckkodssystem i ett detalj-
producerande SME. 

3.2.1. Steg 1: Genomför en förstudie 
Detta arbete utgår ifrån att företaget redan beslutat sig för att införa ett streckkodssystem och 
att projektet därmed är motiverat. Problemen ska redan vara definierade och en gemensam 
uppfattning ska ha skapats kring vad som ska uppnås. Detta arbete förutsätter med andra ord 
att en förstudie med tillhörande kostnad-nytta-analys är genomförd och påvisar en ekonomiskt 
genomförbar implementering. Finns inte en förstudie bör den göras innan nästa steg i guiden 
påbörjas. Detta arbete går inte djupare in på hur en förstudie bör se ut, men för att ge en 
uppfattning presenteras nedan tre av en förstudies huvuddrag. Dessa huvuddrag är: 
 
●   Definiera projektet och motivera fördelarna 
●   Motivera teknikvalet till implementeringen 
●   Undersök om projektet är ekonomiskt berättigat 

 
Motivering till projektet 
De främsta fördelarna som kan åstadkommas med ett streckkodssystem är ökad synlighet i 
produktionen tillsammans med tidsbesparingar inom och mellan olika aktiviteter i 
tillverkningen. Dessa vinster skapar i sin tur förutsättningar för ytterligare produktions-
förbättringar då det ger information om hur det ser ut i produktionen så att denna aktivt kan 
styras mot en målbild. Även flaskhalsar kan identifieras och genom flödesoptimering kan 
beläggningen på maskinerna öka och ledtider minska [Udoka, 1991]. I förstudien kan det också 
finnas anledning att tänka på vinster som systemet kan inbringa utanför produktionen, såsom 
lagerhantering, spårbarhet och värdekedjeintegration, för att kunna väga systemets för- och 
nackdelar. 

 
Då det ofta inte finns ett externt påtryckande för införandet av ett streckkodssystem blir detta 
inte lika viktigt för berättigandet av projektet som var fallet i den teoretiska guiden. Det viktiga 
blir istället vilken roll informationssystemet kommer att få i företaget i framtiden och huruvida 
det finns långsiktiga planer på att förbättra produktionen. 
 
Motivering till streckkodsteknik 
Det finns många fördelar som gör streckkoder till en bra teknik att implementera. Streckkoder 
är en vanligt förekommande, mogen teknologi och den är således enkel att integrera med och 
anpassa till andra aktörer i värdekedjan. Dessutom är streckkoder billiga, speciellt då det redan 
finns hantering för dem i MONITOR:s system som är vanligt bland denna typ av företag 
[intervju företag X]. Dock lämpar sig inte streckkoder om avläsning ska ske av flera koder 
samtidigt eller om koden inte är i fri sikt. 
 
Ekonomiskt berättigande 
En kostnad-nytta-analys kan göras väldigt enkel om det inte finns tid eller kompetens för att 
genomföra den mer djupgående. Hjärnstormning (brainstorming) kan användas för att 
kvantifiera kostnader och intäkter som kommer till följd av streckkodssystemet, både direkta 
och indirekta. Kostnaderna kan sedan jämföras med intäkterna. På så sätt kan en förenklad bild 
skapas, men det räcker ofta för att ge en uppfattning. Krävs en djupare analys kan 
nettonuvärdesmetoden eller internräntemetoden användas. 
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3.2.2. Steg 2: Forma projektgruppen  
SME saknar ofta någon som kan driva projektet, då både förmågan och drivkraften många 
gånger fattas internt. Samtidigt är nyanställning eller köp av konsulttjänst inte alltid en 
möjlighet då resurserna avsatta för förändringsarbete inom ett SME ofta är begränsade [intervju 
företag X, se avsnitt 2.4]. Alternativen som kvarstår är att ta in någon extern person (eller att 
ändå utse någon internt) som kan driva projektet på deltid. Detta kan vara nödvändigt dels 
eftersom alla företagets arbetsresurser är begränsade och dels eftersom förändringsprojekt 
innebär en anpassningsprocess som tar tid. Om projektet därmed drivs på deltid, kan det få tid 
att mogna mellan aktiviteterna i deltidsplaneringen. Projektgruppen kan, utöver projektledaren, 
med fördel bestå av en produktionstekniker (som känner till produktionsprocessen), någon som 
är väl förtrogen med MONITOR (som i företagsstudien även var vice VD, vilken är en fördel 
då det är viktigt att projektet har stöd i ledningen) samt en person från varje arbetslag i 
produktionen. Därmed involveras tidigt operatörerna som ska arbeta med den nya systemet. På 
så sätt kan operatörerna vara med och forma processerna samtidigt som de blir mer engagerade 
i projektet. 

3.2.3. Steg 3: Tydliggör behovet och skapa brådska 
Skapandet av brådska kan ofta inte ske i samma utsträckning i ett SME som den teoretiska 
guiden beskriver (se steg 3, avsnitt 2.3). Det beror på att det finns begränsningar i form av tid 
och pengar hos SME som ändrar förutsättningarna för ett förändringsarbete. Detta medför att 
de åtgärder som beskrivs i avsnitt 2.3 fortfarande gäller, dock i mindre utsträckning och över 
en längre tidshorisont. 
 
Det är även viktigt att tydliggöra vad individen får ut av arbetet. Att individen är införstådd 
med både organisationens och sin egna vinningen ger motivation som kan skapa engagemang. 
Om organisationen saknar projektvana bör det undvikas att använda ordet “projekt” eller 
“förändring”, då det innehåller många associationer. Istället är det bättre att tala om de 
“förbättringar” som tydligare syftar till att underlätta operatörens arbete. Slutligen bör företaget 
kontinuerligt arbeta utifrån medarbetarnas perspektiv och kunna motivera hur förändringen 
gynnar dem. 

3.2.4. Steg 4: Kartlägg processerna och arbetsgången 
Produktflödet och aktiviteterna i produktion bör studeras i syfte att skapa en uppfattning om 
vad som behöver förändras och vad som redan idag passar in i det nya systemet. Det görs med 
fördel genom att följa operatörerna ute i produktionen. Intervjuer bör även hållas med 
operatörerna för att undersöka vilka problem som finns och hur de kan lösas, för att få en 
komplett bild över hur processerna fungerar i praktiken. Utan denna kartläggning är det svårt 
att passa in ett nytt system och skapa nya processer som är så effektiva - men även så lika de 
tidigare - som möjligt. 

3.2.5. Steg 5: Datainsamling 
Projektgruppen bör bestämma konkret vilka förbättringar som projektet ska åstadkomma och 
samla mätvärden där utefter. Dessa värden ska ge en indikation på hur produktionen presterar 
innan streckkodsimplementeringen. De värden som ska förbättras är alltså de värden som ska 
mätas och därmed kopplas datainsamlingen till projektets målsättning. För detaljproducerande 
SME handlar det mycket om att mäta tider av olika slag: genomloppstider, ledtider, tid vid och 
mellan stationer i produktionen, och beläggningsgrad. Tid är enkelt att mäta, till skillnad från 
mätvärden såsom visualiseringsgrad som är svåra att kvantifiera. Sådana mätpunkter kan därför 
lämnas utanför datainsamlingen. 
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3.2.6. Steg 6: Sätt upp vision och målsättning 
Det är av stor vikt att utforma en vision som kan användas som riktning vid beslut under 
projektets gång. Visionen bör kommunicera vikten av synlighet, effektivitet, kundnöjdhet och 
vidare expansionsförmåga som resultat av projektet. Det bör också finnas ett fokus på vad 
individen får ut av projektet. Vidare bör målsättningar definieras för de mätvärden som 
undersöktes under datainsamlingen, i syfte att ge riktning åt förbättringsarbetet. 

3.2.7. Steg 7: Skapa kännedom om visionen 
Visionen kan med fördel kommuniceras via möten där projektet och dess fördelar visas upp 
och öppen diskussion tillåts med möjlighet att ställa frågor. Medarbetarna kan då bilda sig en 
egen uppfattning om systemet och dess implementering. Samtidigt ges möjlighet att framhäva 
fördelarna som uppstår dels för företaget men främst de som uppstår för individen. Det är viktigt 
att hålla en kontinuerlig kommunikation med de anställda för att tydliggöra projektets upplägg 
och varför projektet är gynnsamt för företaget. Det bör säkerställas att medarbetarna är 
införstådda i vad som pågår och att de inser att projektet är gynnsamt för företaget. 

3.2.8. Steg 8: Utforma önskat utseende på processerna 
Den viktigaste aspekten att ta hänsyn till under utformandet av produktionsprocesserna är tiden. 
Det innebär att de aktiviteter som definieras ska vara fokuserade på att spara tid i den dagliga 
produktionen. Detta gäller även vid bestämmelser kring infrastrukturen för hårdvaran. Det 
krävs beslut om var datorer, antenner och läsare ska sitta och hur samarbetet mellan stationer 
ska ske.  
 
I ett detaljproducerande företag är det inte ekonomiskt hållbart att placera koder på varje enskild 
produkt, då det leder till stora tidsförluster och en hög märkningskostnad i förhållande till 
produktens värde. Istället bör streckkoden placeras på en order eller pall. Beslut om exakt var 
streckkoden ska placeras bör fattas i dialog med operatörerna för att garantera den praktiska 
tillämpbarheten. Dessutom bör ergonomin diskuteras med operatörerna och tas i hänsyn vid 
processutformningen. 

3.2.9. Steg 9: Sätt upp delmål 
För att bryta ner och konkretisera arbetsuppgifter bör delmål för implementeringen sättas upp. 
Steg ur denna guide kan användas som delmål för att visa organisationen hur det slutgiltiga 
målet ska uppnås. Exempel på konkreta delmål är val och beställning av hårdvara, utbildning 
och testimplementering. Dessa delmål kan visualiseras tillsammans med projektets tids-
planering i form av ett Gantt-schema eller liknande planeringsverktyg. Varje delmål bör 
tilldelas specifika aktiviteter som ska genomföras, ett slutdatum och en ansvarig person för att 
öka möjligheterna att delmålen uppfylls effektivt. Tre månader är en lämplig tidshorisont för 
att genomföra alla steg i den praktiska guiden. Däremot kommer företaget sannolikt behöva 
ytterligare en tremånadersperiod innan systemet är helt förankrat i företaget [intervju företag 
X, se avsnitt 2.4]. 

3.2.10. Steg 10: Välj mjuk- och hårdvara 
För att företaget ska kunna använda streckkoderna måste mjukvaran innehålla rätt funktioner 
som möjliggör systemets tänkta funktionalitet. MONITOR i sin helhet innehåller alla 
nödvändiga funktioner, men för att förstå vilka som ska köpas in till företaget bör företaget 
konsultera MONITOR:s support. När all mjukvara finns tillgänglig behöver projektgruppen 
försöka integrera de nya delarna av systemet med de befintliga, så att dessa kommunicerar med 
varandra. 
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Vid val av hårdvara ska de specifikationer för slutsystemet som projektteamet har kommit fram 
till (se avsnitt 3.2.8) tas i beaktning. Det system som behandlas i guiden består av den 
vanligaste, enklaste och billigaste hårdvaran, som bäst passar förutsättningarna i ett 
detaljproducerande SME [intervju företag X, se avsnitt 2.4]. De nedan presenterade 
teknologierna har sorterats ut ur en stor mängd, i syfte att kunna presentera de lösningar som är 
mest relevanta för detaljproducerande SME. Systemet bygger på avläsare, en skrivare och en 
dator för att registrera och överföra informationen. En dator finns alltid redan i organisationen 
och berörs därmed inte närmre. Informationen nedan är hämtad från BarcodesInc [2012]. 
 
Avläsare 
Utrustningen ska väljas utifrån de krav som ställs av den miljö som utrustningen ska stå i och 
de krav som ställs på systemet. Med den utgångspunkten finns det två aktuella typer av avläsare. 
Dessa är antingen baserade på laser- eller bildavläsningsteknik. Utöver detta behövs ett beslut 
om formfaktor tas. 
 
Laserteknik 
Om miljön som utrustningen ska verka i är av statisk karaktär, alltså om samma process sker 
på ett likartat sätt från gång till gång, är en laseravläsare det bättre alternativet. Lasertekniken 
är i synnerhet attraktiv när det kommer till kostnadseffektivitet.  
 
Bildbaserad teknik 
Bildbaserade avläsare bör väljas då streckkoden som ska avläsas inte är tydlig eller om 
omgivningen ställer krav på att avläsaren ska kunna läsa streckkoden oavsett orientering.  
 
Formfaktor 
Förutom den bakomliggande tekniken har även avläsarens formfaktor en betydelse. De tre 
vanligaste formfaktorerna för avläsare är: handhållna med sladd, handhållna trådlösa och 
mobila datorer. Vilken typ av formfaktor som bör väljas beror framför allt på hur systemet ska 
utformas och vilka specifikationer som finns.  
 
Handhållna avläsare med sladd kännetecknas av att de är billiga i förhållande till de andra 
grupperna, men också att de är enkla att börja använda. Om flexibilitet i produktionen är en 
prioritet, är istället trådlösa avläsare att föredra. De erbjuder en utökad frihet och är enkla att 
använda. Däremot krävs en antenn för att överföra information till en dator.  
 
Den sista typen av avläsare är mobila datorer. Dessa datorer har en integrerad avläsare och 
dator, vilket eliminerar behovet av två separata system. Däremot är mobila datorer generellt 
sett dyrare än de andra formfaktorerna. Det medför att streckkodssystemet kan bli kostsamt, 
speciellt om behovet av dessa förekommer i större skala. Dessutom kommer även mer tid gå åt 
till avläsningsprocessen, då den mobila datorn kräver ett godkännande för varje enskild 
inskannad kod. 
 
Skrivare 
För att välja en skrivare som uppfyller kraven, måste framförallt tre faktorer tas i beaktning. 
Dessa presenteras nedan under de påföljande rubrikerna. 
 
Antalet utskrifter och deras kostnad 
För att kunna bedöma vilken kapacitet på skrivare som lämpar sig bäst, måste en uppskattning 
av hur många streckkoder som kommer omsättas att göras. Samtidigt är det viktigt att uppskatta 
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vad kostnaden blir per streckkod. Om systemet kräver många streckkoder är det fördelaktigt att 
välja en skrivare med låg utskriftskostnad per streckkod. 
 
Variationen på streckkoder 
Eftersom olika skrivare inte har möjligheten att skriva alla olika variationer av streckkoder är 
det upp till företaget och projektgruppen att välja vilken streckkod som lämpar sig bäst och där 
utefter välja en skrivare. Två viktiga aspekter att beakta är företagets leverantörer samt vilken 
streckkodsstandard som används i den aktuella branschen. En anpassning till andra företag i 
samma värdekedja underlättar kommunikation och samarbete mellan. 
 
Streckkodens kvalitet 
Kvaliteten som krävs av skrivaren styrs till stor del av vilken avläsare som har valts. En 
laseravläsare ställer högre krav på att utskrifterna är av god kvalitet än en bildbaserad avläsare 
som klarar av streckkoder med sämre upplösning. En skrivare som skriver ut högkvalitativa 
streckkoder är emellertid inte alltid dyrare än en som inte gör det. Andra faktorer som spelar in 
är kostnaden för en utskrift och variationen på streckkoderna som skrivaren kan hantera (se två 
föregående stycken). 

3.2.11. Steg 11: Beställ mjuk- och hårdvara för testimplementering 
För att kunna beställa hårdvaran måste projektgruppen bestämma hur många stationer i 
produktionen som testimplementeringen ska beröra. Ett bra första test omfattar en eller två 
stationer och målet är att undersöka om streckkodstekniken fungerar i aktuell miljö och fyller 
de specificerade kraven. Dessutom bör operatörerna intuitivt kunna förstå och använda tekniken 
för att testimplementeringen ska bli lyckad. 

3.2.12. Steg 12: Avlägsna organisatoriska hinder 
Den begränsade tiden kan leda till att personer i företaget som vill bidra till projektet inte har 
möjlighet till det. Därför är det viktigt att försöka skapa tid åt projektmedlemmarna att delta i 
förändringsarbetet genom att lätta på arbetsuppgifterna i deras ordinarie roll. Tydliga mål (se 
avsnitt 3.2.9) med bestämda tidsplaner kan användas för att arbetet ska ske så resurseffektivt 
som möjligt. 
 
Även ovanan att arbeta i projekt kan bli ett hinder, varför det är viktigt med en projektledare 
som driver projektet och hjälper medarbetarna att göra rätt saker. Genom att förtydliga 
arbetsroller, scheman och vad som förväntas kan ovanan att arbeta i projekt motverkas. 

3.2.13. Steg 13: Engagera anställda 
Med kontinuerlig kommunikation och bemötande av kritik kan individens vinning av 
förändringen tydliggöras. Samlingar och möten är bra forum och fungerar som verktyg för att 
engagera medarbetarna, i syfte att underlättar implementeringsprocessen. Det finns alltid 
personer i en organisation som är motsträviga till förändringar. Dessa personer kan kräva mer 
tid för att bli övertygade om förändringen, vilket också kan göra dem till bra ambassadörer för 
förändringen. Det beror på att en negativt inställd person som bytt ståndpunkt och nu intagit en 
bidragande roll, kan få andra att släppa sin ovilja mot projektet. 

3.2.14. Steg 14: Utbilda anställda 
Genom att utbilda anställda i det nya systemet kan berörda tidigt involveras i projektet och 
komma med synpunkter på systemets funktion. Därigenom kan även deras engagemang i 
förändringsarbetet öka. Dessutom kommer färre överraskningar för de anställda då själva 
implementeringsarbetet börjar. Det är viktigt att utbilda de personer som kommer att vara i 
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direkt kontakt med systemet, däribland operatörer och produktionsplanerare. Även andra 
personer som behöver förståelse för det nya systemet och vad det innebär, såsom inköpare och 
säljare, kan behöva utbildas. Utbildningen sker med fördel i seminarieformat där teoretisk 
kunskap kan läras ut samtidigt som praktisk interaktion med den nya hårdvaran kan ske. 
Passande personer att leda seminarium är representanter från hårdvaruleverantören och 
MONITOR. 

3.2.15. Steg 15: Skapa synlig delnytta 
Efter att delmål satts upp för projektet (se avsnitt 3.2.9) bör de har bearbetats. Om det går att 
visa på framsteg i organisationen kan det skapa stöd för förändringsarbetet och ge ökade 
resurser. Om framstegen också kan skapa nytta i företaget kan dessutom värde skapas innan 
projektet är slutfört. Delnytta kan förekomma i form av upprättande av produktdatabas, 
förenklat utförande av arbetsuppgifter från testimplementeringen, identifierade ineffektiviteter 
ur processkartläggning samt effekter som följer av medarbetarnas möjlighet att påverka, såsom 
ökat initiativtagande. 

3.2.16. Steg 16: Dra nytta av projektets momentum  
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kostnadseffektiv implementering bör projektet 
utföras inom avsatt tid och målsättningen bör vara att inte ändra den ursprungliga 
tidshorisonten. Därför är det fördelaktigt att påvisa de resultat som redan åstadkommits, för att 
försöka få utökade resurser till projektet och kunna färdigställa det så snabbt som möjligt. 
Genom att fortsätta skapa synlig delnytta kan förtroendet för projektet ökas ytterligare (se 
avsnitt 3.2.15). Detta innebär en iterering mellan steg 15 och steg 16. 

3.2.17. Steg 17: Småskalig testimplementering 
Efter att mjuk- och hårdvara är levererad bör streckkodstekniken testas och implementeras på 
de tilltänkta stationerna i produktionen. I detta inkluderas att åtgärda vanliga fel vid uppstart av 
skrivare och avläsare (se bilaga 6.2 och 6.3). Därefter kan funktionaliteten jämföras med de mål 
som satts upp för systemet. 

3.2.18. Steg 18: Justera 
Lärdomar som fås ur testimplementeringen kan användas för att förbättra processerna och 
systemet. Dessutom kan det vara bra att med hjälp av de nyvunna kunskaperna utföra en 
simulering i MONITOR för att testa det fullständiga systemet virtuellt och ytterligare justera 
inför slutimplementeringen. 

3.2.19. Steg 19: Linjera med företagets strategi och projektets vision 
En linjering med övergripande mål säkerställer att rätt saker görs i projektet. Eftersom det här 
är ett kritiskt steg i förändringsarbetet är det viktigt att linjeringen sker innan resterande 
hårdvara beställs (och därmed innan de största utgifterna tillkommer). Förutsättningarna i 
företaget kan ha förändrats som lett till att projektet inte längre är relevant. Därför bör projektet 
ses över så att det fortfarande är inriktat på tidsbesparing och utökad visualisering, och att 
förbättringarna fortfarande är ett behov i företaget. Om så inte är fallet bör projektmedlemmarna 
antingen iterera från steg 6, eller avveckla projektet. Den nya visionen ska då ligga i linje med 
företagets nuvarande strategi. 

3.2.20. Steg 20: Frysbeslut 
Även då ett slutdatum för projektet redan fastställts under planeringen är det dags för ett 
frysbeslut, då datum för den definitiva övergången till streckkodssystemet ska ske bestäms. Det 
ger en slutgiltig deadline för projektet att arbeta mot. 
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3.2.21. Steg 21: Beställ resterande hårdvara 
För den fullständiga beställningen av hårdvara krävs att det har skapats en full översyn för hur 
de slutgiltiga processerna ska se ut. De slutgiltigt utformade processerna som gjordes i steg 8 
bör användas som utgångspunkt och kompletteras med de lärdomar som uppdagades under 
testimplementeringen (se avsnitt 3.2.18 och 3.2.19). 

3.2.22. Steg 22: Fullständig implementering 
Efter mottagandet av den nödvändiga streckkodstekniken, bör den installeras utefter det 
slutgiltiga utformningsbeslutet. För att få systemet funktionellt kan experter från MONITOR 
och hårdvaruleverantören konsulteras. 

3.2.23. Steg 23: Ytterligare förbättringar 
För att lösa problem som uppstår efter implementeringen, kan iterativa lösningsmetoder tas i 
bruk, med målsättningen att justera de processer som finns och anpassa streckkodstekniken 
därefter. 

3.2.24. Steg 24: Kodifiering och utvärdering 
Eftersom tiden är en begränsande faktor kan en enklare form av kodifiering utföras. 
Kodifieringen bör fokusera på framgångsfaktorer och på hinder som uppkommit och 
överkommits längs vägen. Eftersom det ofta saknas en kultur som tar tillvara på kunskap från 
tidigare projekt i ett SME ska dokumenteringen hållas enkel. Vikten av att ändå genomföra en 
dokumentering är värd att poängteras, främst det innebär en reflektion över projektet som 
helhet.  
 
En annan viktig aspekt av utvärdering är de mätpunkter som skulle förbättras (se avsnitt 3.2.6). 
Eftervärdena jämförs med de önskade slutvärdena. På så vis går det att se om systemet presterar 
som det var tänkt och det kan ge underlag för ytterligare förbättringsarbete. Eftervärdena kan 
även jämföras med värdena från datainsamlingen (se avsnitt 3.2.5) för att åskådliggöra 
vinsterna av projektet. 

3.2.25. Steg 25: Förankra resultatet i företagskulturen 
Det är viktigt att arbeta för att behålla systemet i bruk och förhindra organisationen från att 
återgå till det tidigare systemet. Detta kan åstadkommas genom att fortsätta kommunicera ut 
fördelarna med den nya systemet och förbättringarna det lett till i företaget. Visionen bör också 
kommuniceras ut och användandet av det nya systemet uppmuntras, tills dess att det är en del 
av kulturen. Vidare är det av vikt att företagsledningen anammar det nya systemet och stödjer 
det fullt ut. 
 
3.3 Svar till frågeställning 
Detta avsnitt redogör för hur frågeställningen och dess underfrågor (se avsnitt 1.4) relaterar till 
den praktiska guiden. Alltså redogörs nedan för svaren till frågeställningarna. 
 
Vilken streckkodsteknik är lämplig för att ett SME framgångsrikt ska kunna 
implementera och etablera ett streckkodssystem? 
Streckkodssystemet som föreslås i detta arbete består av en avläsare, en skrivare och en dator. 
En dator antas redan finnas tillgänglig i organisationen och därför behandlas avläsare och 
skrivare. Bland avläsare och skrivare finns olika teknologier som är anpassade efter olika 
miljöer. Eftersom olika företag har olika förutsättningar för att implementera ett 
streckkodssystem, presenteras det ett par alternativ till streckkodstekniker i den praktiska 
guiden. Streckkodstekniker som passar ett SME är utsorterade ur en stor mängd olika tekniker 
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för att förenkla valet för ett företag som vill implementera ett streckkodssystem. Syftet är att ge 
överblick över tillgängliga streckkodstekniker och läsa mer ingående om deras för- och 
nackdelar. På så sätt kan teknik väljas med den egna organisationens förutsättningar som 
utgångspunkt. I den praktiska guiden presenteras alternativen till streckkodsteknik i avsnitt 
3.2.10. 
 
Hur genomförs ett strukturerat, organisatoriskt förändringsarbete? Hur styrs en 
organisation att arbeta mot ett gemensamt mål och hur motiveras olika viljor att bidra? 
Den praktiska guiden är ett förslag till hur organisatoriska förändringsarbeten ska hanteras. De 
steg som berör de organisatoriska aspekterna - markerade med (F) i den teoretiska guiden - är 
utformade för att få organisationen att dra åt samma håll och att engagera medarbetarna så 
mycket som möjligt. Organisatoriska och sociala aspekter genomsyrar alltså hela arbetet och 
nedan påpekas de viktigaste uttrycken dessa tar i den praktiska guiden. 
 
För att utföra en organisatorisk förändring på ett företag, måste det finnas en drivkraft som ser 
till att förändringen går i rätt riktning. Det kan ske med en projektgrupp som innehar alla 
nödvändiga kompetenser för att planera och genomföra ett kommande förändringsarbete (se 
avsnitt 3.2.2). Vidare är det projektgruppens uppgift att skapa brådska (se avsnitt 3.2.3) och 
sätta upp en vision och målsättning som går i linje med företagets (se avsnitt 3.2.6). Visionen 
kan kommuniceras ut dels i form av möten, och dels i form av direkta samtal med medarbetare. 
Det medför att medarbetarna kan skapa sig en uppfattning av projektet och inta en bidragande 
roll i det (se avsnitt 3.2.7). För att bryta ned projektets beståndsdelar och ge det en tydlig 
tidshorisont kan med fördel delmål användas (se avsnitt 3.2.9). 
 
En verksamhet som inte har tillräcklig tid att bedriva projekt eller som inte har någon erfarenhet 
av att göra det, inbringar problem för projektets genomförande. För att medarbetarna ska kunna 
bidra måste organisatoriska hinder avlägsnas (se avsnitt 3.2.12). Då kan medarbetare påverka 
projektet med sina åsikter vilket medför ett ökat förtroende och engagemang (se avsnitt 3.2.13). 
 
Det är också viktigt att utbilda de personer som kommer att använda det nya systemet eller 
tekniken som lett till förändringsarbetet. Genom att ge medarbetarna möjlighet att förstå den 
nya tekniken eller systemet på en djupare nivå, kan deras engagemang öka ytterligare och 
problem som senare uppstår i samband med förändringen kan hanteras snabbare (se avsnitt 
3.2.14). Efter denna fas bör medarbetarna fokusera på att skapa synlig delnytta (3.2.15). 
Företaget kan då dra nytta av projektet i ett tidigt skede och samtidigt kan medarbetarna 
motiveras av projektets framgång. Det leder till att ett momentum byggs upp, vilket medför ett 
ökat förtroende kring projektet både från ledningen och medarbetarna (se avsnitt 3.2.16). 
 
Innan förändringsarbetet genomförs, måste en linjering med företagets strategi och projektets 
vision göras. Det är för att säkerställa att projektet kan uppfylla de krav som ställs i företaget 
(se avsnitt 3.2.19). Efter förändringsarbetet kvarstår att dokumentera de framgångsfaktorer och 
utmaningar projektet stått inför (se avsnitt 3.2.24). Dessa kan sedan användas i liknande 
förändringsarbeten. Slutligen bör resultatet av förändringsarbete förankras i företagskulturen 
för att etableringen ska bli långsiktig (se avsnitt 3.2.25). 
 
Finns det tidigare rekommendationer för AutoID-implementering och kan de i så fall 
användas i en guide för streckkodsimplementering i ett detaljproducerande SME? 
Den kunskap som inhämtats från tidigare rekommendationer baseras främst på Modern 
Materials Handlings artikelserie [1987]. Efter att ha satt den kunskapen i relation till de krav 
som ställs på en streckkodsimplementering i ett detaljproducerande SME, visade den sig vara 
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användbar och relevant. Nedan visas hur dessa kunskaper bidrog till den praktiska guiden. Det 
går även att studera de steg i den teoretiska guiden markerade med (A) för att få en uppfattning 
om hur detta område bidrog till den praktiska guiden. 
 
I början av streckkodsimplementeringen är det viktigt att kartlägga processerna och 
arbetsgången. Projektgruppen kan då skapa en bild av hur processerna ser ut och hur de kan 
förändras för att passa det nya systemet (se avsnitt 3.2.4). Projektgruppen bör vara överens med 
ledningen om vilka förbättringar som ska åstadkommas med förändringsarbetet och bör även 
samla data därefter (se avsnitt 3.2.5). När nödvändig information samlats in, kan systemet 
utformas för att kunna uppfylla de uppsatta specifikationerna (se avsnitt 3.2.8). Detta steg 
innefattar var hårdvaran ska placeras och hur produkterna ska flöda genom fabriken.  
 
När systemet är utformat kan mjuk- och hårdvara väljas. Projektgruppen bör välja den 
utrustning som är bäst lämpad för att uppfylla projektets mål på ett kostnadseffektivt sätt (se 
avsnitt 3.2.10). Därefter kan en första beställning för testimplementering göras (se avsnitt 
3.2.11 och 3.2.17). Efter den första testimplementeringen har projektgruppen möjlighet att 
använda lärdomarna för att förbättra systemet genom en justering (se avsnitt 3.2.18). När 
justeringen är slutförd kan ett datum för övergången till streckkodsteknik väljas, detta kallas 
för ett frysbeslut (se avsnitt 3.2.20).  
 
När frysbeslutet har tagits, återstår att beställa den resterande mjuk- och hårdvaran (se avsnitt 
3.2.21) och att göra en fullständig implementering (3.2.22). Slutligen kan slutgiltiga justeringar 
göras innan systemet är etablerat (se avsnitt 3.2.23). 
 
Hur kan ett streckkodssystem resurseffektivt implementeras i ett detaljproducerande 
SME? 
Underfrågorna till respektive underområde syftade till att bryta ner huvudfrågeställningen och 
ge struktur till arbetet. Besvarandet av underfrågorna skulle alltså medföra ett svar på den 
huvudsakliga frågeställningen. Den praktiska 25-stegs-guiden anses vara detta svar, då den 
visar hur ett streckkodssystem kan implementeras i ett detaljproducerande SME med minsta 
möjliga åtgång av tid, energi och kapital. 
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4. DISKUSSION  
I detta kapitel diskuteras arbetets övriga delar: inledning, metod och resultat. Delarna 
diskuteras utifrån de lärdomar och begränsningar som uppstått i samband med detta arbete. 
Därefter behandlas källkritik. 
 
4.1. Inledande diskussion 
Detta arbete har syftat till att fylla den lucka av kunskap om streckkodssystem som många 
gånger finns hos SME, en kunskap som aldrig dokumenterats i sin helhet. Det faktum att SME 
ofta saknar den kompetens som krävs för att utföra en streckkodsimplementering medför att 
projektet många gånger misslyckas [Oakland & Tanner, 2007]. I många SME är tid en 
begränsande faktor, vilket medför att initiativ för att driva ett förändringsarbete saknas. Då en 
streckkodsimplementering ofta är ett sätt att skapa förutsättningar för framtida förbättringar, 
men kortsiktigt varken ökar försäljningen eller minskar kostnader avsevärt, är inte AutoID-
implementeringen kritisk för företagets överlevnad på kort sikt. Därmed blir denna typ av 
projekt ofta nedprioriterad, och får inte den tid och fokus som krävs. Denna prioritering av 
kärnverksamheten och det dagliga arbetet leder till att projekt sällan bedrivs, och av detta skäl 
är projektovana vanligt förekommande i detaljproducerande SME. Därför är det kritiskt med 
stöd från ledningen samtidigt som det måste finnas en kunnig projektledare som kan driva 
arbetet. 
 
Streckkoder är ett relevant alternativ till andra, modernare AutoID-teknologier för företag med 
begränsad tid, kompetens och budget. Det beror på att det är en mogen och vanligt 
förekommande teknologi som är enkel att integrera. Dessutom kräver inte teknologin stora 
investeringskostnader. Integreringen underlättas också av att MONITOR är ett vedertaget 
system inom branschen och att streckkodshantering finns inbyggt i affärssystemet [intervju 
företag X]. 
  
4.2. Metoddiskussion 
I detta arbete har en teoretisk guide skapats utifrån relevanta källor. Denna guide har sedan 
reviderats med hjälp av intervju och diskussion med företag X (se avsnitt 2.4). Företagsstudien 
var en fördjupning i ett företag som stämde överens med detta arbetes avgränsningar (se avsnitt 
1.3), i syfte att lära känna branschen och företagstypen. Dock finns osäkerheter kring huruvida 
företag X kan representera alla företag som innefattas av den kategorin. Därmed kan det finnas 
generaliseringar i detta arbete som inte speglar verkligheten för andra företag i samma bransch. 
I och med denna osäkerhet skulle det varit lämpligt att ha undersökt fler liknande företag för 
att kunna styrka genomförda generaliseringar. Tyvärr fanns inte tid för fler undersökningar, 
men det är ämne för vidare forskning. Däremot ska det tilläggas att en enkätundersökning med 
fler företag inte skulle lett till den förståelse som krävdes för att producera den praktiska guiden. 
Därmed valdes en enkätundersökning tidigt bort, som förvisso kan ge insikt i flera företag men 
som inte ger tillräckligt djup kunskap. 
 
Genom att sammanfatta litteraturen till ett teoretiskt ramverk blev arbetsgången strukturerad. 
Fokus kunde först ligga på att studera litteratur, därefter företag X och sist sammanfoga 
kunskaperna till den praktiska guiden. Hade litteratur- och företagsstudie genomförts parallellt 
hade arbetet förmodligen inte haft samma resultat. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om 
den praktiska guiden inte haft en teoretisk struktur att utgå ifrån. Detta beror på att det då 
kontinuerligt skett en avvägning mellan teori och praktik, istället för att i efterhand väga det 
praktiska mot den befintliga teoretiska ansatsen.  
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Företag X stod vid tiden för företagsstudien i begrepp att införa ett streckkodssystem i 
produktionen. Därför hade de ingen praktiskt erfarenhet av en AutoID-implementering (utöver 
produktionsteknikerns erfarenheter hos andra företag), utan kunde endast redogöra för hur de 
hade planerat. Å ena sidan gör bristen på erfarenhet att informationen från företagsstudien ska 
behandlas kritiskt och inte anses som fakta. Å andra sidan har företagsstudien till största del 
utförts i syfte att undersöka branschen och företagstypen, genom att ta reda på vilka styrkor och 
begränsningar som karaktäriserar dem. Därmed har målet inte varit främst att inhämta 
information om hur en implementering ska gå till, utan snarare att anpassa den teoretiska 
guiden. Denna kunskap har senare använts för att anpassa den teoretiska guiden till branschen. 
Därtill har det även inhämtats information om hur en implementering av ett streckkodssystem 
skulle gå till i företag X.  
 
Det hade även varit önskvärt att få följa företag X, eller ett liknande företag, under en 
streckkodsimplementering. På så sätt hade lärdomar av deras projekt kunnat dras och 
erfarenheter appliceras direkt på den teoretiska guiden. Dock är ett sådant projekt alldeles för 
tidskrävande för att det skulle hinnas med i detta arbete. 
 
4.3. Resultatdiskussion 
Detta arbete kan ses som en första ansats till en guide. Guiden måste testas, och med största 
sannolikhet korrigeras, innan den kan anses trovärdig. Dock är guiden väl understödd av 
tidigare forskning och är därmed ett steg på vägen mot en fungerande, trovärdig guide. För att 
guiden ska vara trovärdigt måste den appliceras på flera streckkodsimplementeringar i olika 
SME och sedan utvärderas. Detta arbete kan förhoppningsvis ligga till grund för fortsatt arbete 
mot en slutgiltig guide. I intervjun med företag X framkom det att den teoretiska guiden som 
presenterats verkade rimlig, ett påstående som baserades på produktionsteknikerns tidigare 
erfarenhet av organisatoriskt betingade projekt i produktion. 
 
Om inte implementeringsprojekt finns tillgängliga för vidare undersökning kan det istället vara 
önskvärt att genomföra fler företagsstudier hos andra företag. Genom att lära känna branschen 
och företagstypen ytterligare kan fler och mer precisa generaliseringar göras, och därmed 
förbättra den praktiska guiden. Det är inte nödvändigt att studera hela guiden under en 
företagsstudie, utan enstaka steg kan undersökas. Därigenom kan kunskapen inom stegen 
fördjupas. För att ett arbete kring enstaka steg skulle vara intressant behövs flera företagsstudier 
då kunskap från en företagsstudie inte ger tillräckligt underlag för den fördjupning som då 
krävs. Det kan även vara attraktivt att undersöka guidens förhållande till företagsstudier i andra 
branscher för att på så sett kunna generalisera och bredda guidens användningsområde. Detta 
arbete baserades på produktionen i ett detaljproducerande SME, men det finns egenskaper hos 
systemet som är applicerbara på andra företag. 
 
Det finns sedan tidigare modeller för hur förändringsarbeten och även streckkods-
implementeringar ska gå till. Dock är ingen av dessa anpassade till perspektivet hos ett SME 
eller utformade för användning i praktiken. Denna typ av forskning har förmodligen inte utförts 
tidigare eftersom det inte finns lika stora incitament för små företag att investera i ett AutoID-
system. Även det faktum att större företag har större möjligheter att investera i nyare teknik 
bidrar till att forskningen kring streckkodsimplementering i SME har varit begränsad. Därför 
finns förhoppningar om att detta arbete ska förenkla en streckkodsimplementering för SME och 
skapa goda förutsättningar för att det ska lyckas. 
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Den totala tiden för projektgenomförandet hos företag X uppskattades till tre månader, med en 
sex månaders tidshorisont för fullständig förankring i kulturen. Hur lång tid det tar för andra 
företag beror på hur väl förändringen hanteras och vilken prioritet det får i organisationen. 
Målet med detta arbete är att skapa förutsättningar för att förändringen ska kunna hanteras väl. 
Däremot är det upp till företaget hur de prioriterar streckkodssystemet och vilka resurser 
implementeringsprojektet får. Det finns många anledningar till att inte prioritera projektet, men 
har ett införande av streckkoder påbörjats bör det prioriteras. Annars finns det risk att tiden och 
kostnaderna överskrider vad som planerats, och mer onytta än nytta skapas. Dessutom kan 
organisationen tappa förtroendet för ledningen och förändringsprojekt i stort. Projektet behöver 
inte få alla resurser på en gång, utan de kan spridas ut över en längre tidshorisont. Resurserna 
bör alltså planeras över tiden. Därmed kan det finnas stora variationer i hur länge ett projekt 
kan pågå. Så länge projektet inte pågår mycket längre än planerat finns det goda möjligheter att 
en streckkodsimplementering inte blir för kostsam och därmed kan bli lönsam i längden. 
 
Nästa steg för ett företag som implementerat ett streckkodssystem i produktionen är att optimera 
nyttan av systemet för att effektivisera produktionen. Genom att undersöka hur order flyter 
genom produktionen kan flaskhalsar och outnyttjad kapacitet upptäckas. Därmed kan 
produktionsplaneringen förbättras och genomloppstider, och därmed även leveranstider till 
kund, minskas. Ökad synlighet leder till bättre beredningar då beredaren får insyn i hur lång tid 
olika moment tar och vilka trånga sektorer som ska undvikas. Dessa efterkalkyler är viktiga för 
att få återkoppling på utfört arbete och därigenom hitta förbättringsområden. 
 
4.4. Källkritik 
En central artikel i detta arbete har varit “Planning and implementing an AutoID-system” 
[Bushnell, 1987], vilken har bidragit med praktiska erfarenheter kring implementeringsarbeten 
för streckkoder. Bushnells artikel [1987], men även uppföljaren “Putting your auto-id system 
to work” [Moderna Materials Handling, 1987], är producerad i samråd med några av de som då 
var ledande inom streckkodsimplementering. Därför bör dess innehåll anses vara trovärdigt. 
Dock är artiklarna från 1987 vilket medför en viss skepsis kring huruvida innehållet är relevant 
än idag. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt, och ny teknik kräver ny hantering. Dock 
var streckkoder en mogen teknik redan på 80-talet och lite har hänt gällande hur systemen ser 
ut och används. Dessutom påvisar resultatet från andra artiklar [exempelvis Dai et al., 2012; 
Irani et al., 2001] att det grundläggande utförandet som beskrivs av Bushnell är giltigt än idag. 
Det ska tilläggas att Lewins arbete [1947] är från 40-talet och därmed kan dess relevans för 
nutida användning ifrågasättas. Burns genomförde en studie 2004 för att undersöka hur aktuell 
Lewins modell är, vars resultat påvisade att den är högst användbar. I detta arbete har det därför 
utgåtts ifrån att modellen är relevant än idag. 
 
Vidare har information från en leverantör av streckkodshårdvara använts i detta arbete 
[BarcodesInc, 2012]. Informationen har använts för att beskriva den utrustning som ingår i ett 
streckkodssystem och för att jämföra de olika teknologiernas lämplighet under olika 
förhållanden. Denna källa har använts eftersom det inte finns forskning på hur streckkods-
tekniken ska användas och för att det inte gick att samordna en intervju med någon 
hårdvaruexpert. Eftersom informationen kommer från ett företag som själva säljer dessa 
produkter bör den granskas kritiskt. Dock har kompletta beskrivningar gjorts av varje 
hårdvarukomponent där för- och nackdelar presenterats på ett till synes opartiskt och 
informativt sätt. Eftersom företaget besitter flera olika typer av produkter i sitt sortiment finns 
intresse att framhäva dem alla. Därmed har en relativ undersökning av produkterna kunnat 
göras i syfte att ta fram de som kan bäst passa en streckkodsimplementering i ett detalj-
producerande SME. 
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I detta arbete har den teoretiska guiden satts i relation till ett företag, i syfte att undersöka 
teoriernas trovärdighet. Det finns en viss osäkerhet i den källan likaväl, på grund av att den 
information som företaget gett kan vara vinklad. För det första gjordes en intervju i gruppform 
med bland andra företagets VD, vilket kan ha bidragit till felaktiga beskrivningar av den 
rådande företagskulturen. Det kan bero på ovilja att erkänna eller oförmåga att inse egna brister, 
eller på olämpligheten att uttrycka dessa i en intervju med utomstående. För det andra kan SME 
missuppfatta hur lämpade medarbetarna är för att jobba i ett projekt tillsammans då de oftast 
saknar projektvana och många gånger även rätt ledarskap. 
 
Slutligen har endast en företagsstudie genomförts i detta arbete. Tanken bakom har varit att 
genomföra en mer ingående analys av ett företag på den tid som har funnits tillgänglig, istället 
för att bygga resultatet på flera ytliga undersökningar. Det har följaktligen lett till att 
informationen kan verka ensidig och endast relevant för ett företag. För att motverka detta har 
artiklar av praktiskt karaktär använts i kombination med artiklar som studerat flera olika företag 
och branscher. De generaliseringar som har gjorts är väl övervägda och baserade på den 
information om branschen och företagstypen som erhölls av företagsstudien. 
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6. BILAGOR 
I detta kapitel presenteras bilagorna till rapporten. 
 
6.1. Frågeformulär 
 

1.   Hur passar den teoretiska guiden in på er organisation? Vad känner ni spontant behöver 
anpassas?  

2.   Varför vill ni använda streckkoder och inte någon annan teknik?  
3.   Har ni gjort några liknande projekt förut? Om ja, hur har dessa sett ut?  
4.   Hur har ni tänkt att projektgruppen ska se ut?  
5.   Vad är viktig data för er? Vilka förbättringar vill ni se?  
6.   Vad gör ni för att hela organisationen ska dela en och samma vision?  
7.   Vilka kommunikationskanaler använder ni? Brukar ni sprida information till hela 

företaget om projekt?  
8.   Finns komplett mjukvara tillgänglig? Är det endast hårdvaran som behövs?  
9.   Tror ni att det finns några hinder som håller människor från att kunna bidra till projektet?   
10.  Hur stort problem är det att vissa anställda inte intresserar sig utöver sina egna 

arbetsuppgifter? Vad får det för konsekvenser för organisationen, projekt och 
engagemangsnivå?  

11.  Utbildar ni medarbetarna? På vilket format sker detta?  
12.  Vilken grupp är bäst lämpad för en testimplementering? Hur många stationer testas?  
13.  Hur lång tid har ni tänkt er att projektet kommer ta?  
14.  Hur dokumenterar ni projekt? Finns framgångsfaktorer och hinder från tidigare projekt 

dokumenterade?  
15.  Hur anser ni att kulturen är på företaget?  
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6.2. Vanligt förekommande fel vid skrivaruppstart 
Tabellen är hämtad från “Putting your auto-id system to work” [Modern Materials Handling, 
1987]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Problemorsak Åtgärd 

Tomrum i spalterna Skrivarhuvudet slitet eller 
smutsigt 

Rengör eller ersätt skrivarhuvudet 

Låga utskriftskontraster Färgband utslitet 
 
Missanpassning av termisk 
temperatur och etikettrulle 

Ersätt färgbandet 
 
Undersök skrivarens och 
etikettrullens specifikationer 

Spalterna för breda Bläcket läcker till etikettrullen Undersök om det finns överflöd av 
bläck i bläcksystemet eller 
färgbandet  
 
Undersök om det finns öppna eller 
stängda ytor i etikettrullen 

Etiketterna fastnar frekvent i 
skrivaren 

Dålig häftförmåga mellan 
etikett och skrivarlinjeraren 

Undersök om etiketterna lossnar för 
lätt 
 
Undersök etikettflödet över skarpa 
radiesvängar 
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6.3. Vanligt förekommande fel vid avläsaruppstart 
Tabellen är hämtad från “Putting your auto-id system to work” [Modern Materials Handling, 
1987]. 
 

Problem Problemorsak Åtgärd 
Dålig första inläsning Utskrift utanför 

specifikationerna 
 
Missanpassning av 
avläsarens upplösning och 
streckkodens dimensioner 
 
 
Inkorrekt avläsningsrörelse 
 

Avläs etiketter med känd hög 
kvalitet 
 
Verifiera att hög-, medium- eller 
lågdensitetskod och avläsnings-
bländaröppning eller stråle passar 
ihop 
 
Se till att avläsningen startar och 
avslutas i tysta zonen (tomt 
område kring streckkod) 

Ingen avläsning Inkorrekt streckkod 
presenterad för avläsaren 
 
Missanpassning av bläck  
eller färg och avläsarens 
ljuskälla 
 
Tysta zonen för liten (tomt 
område kring streckkod) 

Undersök om det är rätt kod som 
avläses 
 
Undersök om scannern är infraröd 
(över 700nm). Undersök 
färgbandet eller termopapper 
 
Var noga med att rensa 
avläsningsområdet före och efter 
koden 
 

 


