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Sammanfattning
Tekniska hjälpmedel inom livsmedelsbranschen har funnits sedan en tid tillbaka 

hos de större företagen. Idag letar de sig ut hos de mindre. Matric Italgross AB är 

en italiensk matgrossist som använder affärssystemet Navision, där IT och 

management företaget Softronic AB står som leverantör för detta. 

   De tekniska hjälpmedel som berörs i rapporten arbetar med scanning av 

streckkoder som finns på varorna. Den vanligaste streckkoden är EAN-13 som är 

i princip bara artikelnumret. En EAN-128 kod innehåller mycket mer 

information, så som partinummer och bäst före datum vilket är den kod man 

eftersträvar. Matrics streckkoder är av typen EAN-13 och det finns därför tre 

scenarion som Matric står inför där det ultimata är EAN-128 direkt från 

leverantörerna vilket skulle möjliggöra en automatisering av artikelspårning, 

bäst före datum och viktavläsning.

   Utav de tekniska lösningar som diskuteras finns en lösning som lämpar sig 

mer än de andra med tanke på företagets storlek vilket är en vanlig handdator 

med scanningsfunktion som också är de billigaste alternativet. 

Abstract

Assistive technology in the food industry has existed for a long time among the 

larger companies. Today more of the small companies implement this. Matric 

Italgross AB is an Italian food wholesaler using the ERP system Navision, where 

the IT and management company Softronic AB is the supplier for this.

  The technical tools involved in the report are working with scanning barcodes 

on goods. The most common barcode is the EAN-13, which is only the article 

number. An EAN-128 code contains much more information, such as lot number 

and expiration date which is the code you want most. Matrics barcodes are of the 

EAN-13 type and there are therefore three scenarios Matric faces where the 

ultimate is EAN-128 directly from suppliers which would allow automation of 

the article tracking, expiration date and weight readings.

   The technologies being discussed is there a solution that is better than the 

others, which is a standard PDA with a scanning function that is also the 

cheapest option. 
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Förord
Denna rapport berör ett Examensarbete som är gjort vid Kungliga Tekniska 

Högskolan och där ämnet har handlat om management och teknik. 

Uppdragsgivare till examensarbetet var Softronic där handledaren var Magnus 

Hansen. Uppdraget utfördes ute på Matric Italgross AB där jag även haft en 

handledare, David Ray. Jag vill därför tacka dessa personer för att det hjälpt mig 

att genomföra detta examensarbete och för att de har stöttat mig och ägnat tid åt 

detta.
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BAKGRUND, PROBLEM och SYFTE

Bakgrund

Affärssystem har under de senaste åren vuxit enormt och letat sig in hos många 

företag. Det finns ett par olika affärssystem som oftast förekommer ute bland 

olika företag, b la Microsoft Dynamics Navision, AX och SAP. 

   Dagligen sker nya uppdateringar och utvecklingar av systemen för att de ska 

kunna anpassas så mycket som möjligt till varje enskild verksamhet. En ny 

utveckling eller påbyggnad av systemen som man idag nästan bara ser hos de 

större företagen är hjälpmedel i form av handdatorer med scanningsfunktion ute 

på lager. Gods som inlevereras och utlevereras registreras i affärssystemet med 

hjälp utav dessa handdatorer som är direkt kopplade till systemet för en 

noggrannare och mer kvalitativ logistikprocess.

   Något som vore intressant att undersöka är hur man ska skulle kunna 

implementera detta hos ett mindre företag och hur omfattande det skulle vara. 

   Matric Italgross AB arbetar som grossist av italienska matprodukter som de 

säljer vidare till detaljistkedjor såsom Coop och ICA, samt en del restauranger.

   Matrics affärssystem är idag Microsoft Dynamics Navision och som leverantör 

till detta står företaget Softronic AB. Studien av denna möjlighet har gjorts som 

ett examensarbete på initiativ av ekonomichef David Ray på Matric och 

handledare Magnus Hansen på Softronic AB. Softronic har tidigare gjort 

likande projekt som dessa och det känns därför som att det är rätt företag att vara 

i kontakt med.

   Med hjälp av handledare Magnus Hansen på Softronic kommer rapporten även 

innehålla ett par andra verklighetsexempel på liknande lösningar där Softronic 

varit med. Dessa är:

• Lösning med Dynamics Anywhere på Svenskt Butikskött

• Truckdatorer på Kobia

• Andra kunder till Softronic
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Softronic AB

Softronic etablerades 1984 av tre personer, Anders Eriksson, Björn Janberger 

och Stig Martin tillsammans med det tidigare telekomföretaget ITT. Softronic är 

ett bolag inom management och IT som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom 

dessa två områden. Företaget har vuxit stadigt och har idag drygt 500 anställda. 

[1]

Matric Italgross AB

Matric Italgross verksamhet består av import av italienska matprodukter samt öl, 

vin och sprit. Företaget grundades 1991 av Riccardo Mondolfi som idag 

fortfarande sitter som VD. Från att Riccardo själv på fritiden sålde några få 

produkter till vänner och bekanta har idag Matric vuxit till ca 30 medarbetare 

och finns hos de flesta större matvarukedjor samt de mindre. [2]

Problembeskrivning

Som nämnt ovan så arbetar Matric som en grossist och därför är logistiken en 

stor och viktig del i deras verksamhet. Deras processer skulle kunna 

moderniseras och därigenom förbättras ytterligare genom den teknik som idag 

finns. Lagerpersonalens mest tidskrävande del är när de ska räkna ihop rätt 

mängd av en viktvara med hjälp utav en miniräknare. 

  Plockordern de plockar efter är i pappersform och man skriver ner antal kilo, 

pall osv med en penna. Situationen som kan förbättras är då det är lätt hänt att 

man trycker fel på miniräknaren och man tar då ut tex fel antal kilo ost från 

lagerplatsen och fel saldo registreras därför senare i systemet. Lagersaldot blir 

därför fel och kunden får fel antal kilo av varan, antingen för mycket eller för 

lite. Detta i sin tur innebär onödiga returer från kunderna och ett minskat 

förtroende hos kunderna.

   Problemscenariot återkommer också vid inleveranser då viktvarorna igen 

kontrollräknas med miniräknare gentemot uppackningslistorna, det är då lätt 

hänt att man trycker fel på miniräknaren eftersom det är tre decimaler på varje 

kartong och man lagför därefter fel saldo. Detta kan därför längre fram skapa 

problem när man kommer till orderplockningen igen, då man lovat kunden en 

vara som egentligen kanske är slut men att det felaktiga lagersaldot säger att det 
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ska finnas i lager när säljarna lägger ordrarna. En till situation som kan 

förbättras och underlättas är produktidentifiering av varorna, i vissa fall är det 

svårt att tolka etiketterna på varje kartong som inlevereras/utlevereras eftersom 

en del är på italienska.   

Syfte

Examensarbetet på 15hp är tänkt att genomföras på 10 veckor eller ca 400 

timmars jobb.  

   Syftet med detta examensarbete är att diskutera olika typer av lösningar som 

kan förbättra lagerhållningen där huvudfokus kommer att ligga på handdatorer 

med scanning av streckkoder, och just detta praktikexempel hos Matric Italgross 

AB.  
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Mål

Huvudmålet med detta projekt är att ta fram en konceptuell lösning för hur man 

skulle kunna implementera handdatorer med scanningsfunktion och vilka 

streckkoder som skulle behövas på produkter, kartonger och pallar. Det 

rapporten kommer att bearbeta är:

• Vilka effekter kan man uppnå i verksamheten genom att använda mobila 

lösningar och streckkoder?

• Vilka ekonomiska vinster kan göras?

• Förbättras kvalitén i verksamheten?

• Vilka processer påverkas och vilken nytta uppnås i respektive process?

• Alternativa teknologier?

• Samverkan med andra informationsflöden i logistikprocesserna?

Leverabler

Namn Beskrivning
Projektdefinition En beskrivning över examensarbetet, vad jag kommer att jobba med.
Preliminär 
examensrapport

I mitten ska en preliminär rapport av examensarbetet lämnas in.

Examensrapport En rapport över examensarbetet.
Lösning En konceptuell lösning
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Avgränsningar

Projektet kommer inte att utforska i allt för mycket andra typer av lösningar, Jag 

kommer istället göra lite jämförelser av olika lösningar och teknologier som 

finns idag och därefter jobba vidare på den lösning jag tycker verkar lämpligast.
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Teori

Affärssystem i allmänhet

Ett affärssystem är i andra ord ett program för att tillgodose ett företags behov 

av administration. Affärssystems generella moduler är redovisning, kund-, och 

leverantörsreskontra samt logistik. Men det finns så många fler moduler och 

parametrar som kan anpassas beroende på verksamhetens behov och krav. 

Exempel på dessa kan vara tidsredovisning, produktionsplanering och 

fakturering. Beroende på de avtal man har hos leverantören för affärssystemet är 

oftast systemet kopplat till en databas där all data sparas i olika tabeller. 

   ERP (Enterprise Resource Planning) kan mer eller mindre ses som ett annat 

ord för affärssystem internationellt. Något som också sammankopplas till 

Affärssystem eller ERP är CRM och SCM vilka står för Customer Relationship 

Management och Supply Chain Management. 

   CRM är hantering av kunder och relationerna till dessa, samt även 

leverantörskontakterna. SCM är ett system för hantering av beställningar från 

leverantörer och underleverantörer, alltså leveranser med ett annat ord.  [3]

   Ett affärssystem i sig kan vara ganska komplext och vanligen förkommer det 

att man har system runtomkring affärssystemet för lättare åtkomst till data, 

vilket exempel kan innebära budgetsystem och lönesystem. De tre vanligaste 

affärssystem är Microsoft Dynamics Navision, Microsoft Dynamics Axapta och 

SAP, som beskrivs nedan.

Microsoft Dynamics Navision(NAV)

En mjukvarulösning för de medelstora företagen som går fort att implementera, 

lätt att konfigurera och viktigast av allt; lätt att använda. Guider finns 

tillgängliga från första början. 

   NAV har över en miljon användare världen över och finns i över 40 olika 

språk. Med Nav kan du anpassa redan testade branschspecifika funktionaliteter 

just för din verksamhets behov. [4]
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SAP

"Systems, Applications and Products in Data Processing" står SAP för. SAP 

levererar flera olika lösningar beroende på vad man som köpare är ute efter. De 

två vanligaste av deras lösningar är SAP Business One och SAP Business All-

in-One, där den första är en enda integrerad applikations som hanterar hela 

verksamheten som lämpar sig för de mindre företagen med upp till 100 

anställda. Medan den andra är en mer omfattande och integrerad lösning som 

effektiviserar hela verksamheten och klara upp till 2500 användare, alltså de 

större företagen. [5]

Microsoft Dynamics Axapta(AX)

Microsoft Dynamics Axapta(AX) liknar egentligen Navision till 

anpassningsmöjligheter, storlek på företaget och gränssnittet. Axapta har ett par 

analysverktyg som gör att du kan följa din verksamhet dag efter dag. Axapta har 

till fördel att det liknar och fungerar som Microsofts andra program,  så den som 

är bekant med detta kan lättare känna igen sig i systemet [6]
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Streckkoder och dess olika typer
Streckkoder, även känt som EAN-koder uppfanns för längre tid sen än vad 

många kan tro. John T Kermode kom fram till denna idé år 1934 då han 

funderade på hur man skulle kunna automatisera utgående fakturor. Lösningen 

var alltså ett gäng streck efter varandra som representerade en viss artikel eller i 

detta fall en viss faktura. Med hjälp av en scanner kan man läsa av strecken och 

mellanrummen och därför registrera information genom denna avläsning. 

   Utifrån denna uppfinning används streckkoder inom de flesta branscher, 

exempel på dessa är bilindustrin, försvaret, sjukvården och elektronikindustrin. 

Allting handlar om effektivisering, automatisering och kvalitet i det man gör. 

Detta innebär säkrare logistikflöden när man scannar godsen som in/utlevereras 

och undviker därför felplock. Det skiljer sig också från bransch till bransch hur 

noggrann scanningen ska vara. Tex inom läkemedelsindustrin scannas ett 

läkemedel ett flertal gånger när det hämtas från sin lagerplats för att det ska vara 

säkert att man tar helt rätt läkemedel, till skillnad från en vanlig matgrossist där 

det räcker med att scanna varan en gång för att den ska registreras och 

utlevereras. 

   Som nästan allt annat förekommer det självklart olika typer av streckkoder 

beroende på vad det är för något. Den klart vanligaste EAN-koden är EAN-13. 

Som syns på namnet består streckkoden av 13 siffror. En annan nämnvärd kod är 

EAN-128 som berör min rapport en del. Dessa två koder beskrivs mer i detalj 

nedan. Streckkoder är egentligen det enda språk som är gemensamt för hela 

världen eftersom det används och förstås av alla länder. [7]

EAN-13

Denna kod är den mest kända EAN-

koden som används. De flesta känner 

säkert igen denna kod då man ser den 

överallt på vanliga konsumentartiklar. 

Koden är internationell och ska därför 

användas som den är runt om i 

världen. Med hjälp av de två första 

siffrorna i den 13 siffror lång koden kan man utgöra vilket land varan kommer 
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ifrån. Sveriges landskod är 73 som också syns på bilden. Den som märker upp 

varorna är oftast Producenten eller importören av varan. För att göra detta krävs 

ett speciellt företagsprefix som man ansöker om hos GS1-organisation. De 

resterande siffrorna förutom den sista, som är en kontrollsiffra, är till för ditt 

företags artikelnummer. Detta gäller för styckvaror, när det kommer till 

viktvaror skiljer det sig lite. 

   Det finns en viktvarukod för varor som antingen säljs efter pris eller vikt och 

där de varierar i vikt eller pris. Ett bra exempel från Matric är kött och ost där 

varje vara har en unik vikt. Koden i sig är som den vanliga EAN-13 men ser ut 

på följande sätt: 2X 8888 AA priset/vikten K. X:et i koden är beroende på om 

det är en pris vara eller en vikt vara. Om det är pris i koden så variera X från 0-2 

och om det är vikt i koden varierar X mellan 3-5 beroende på hur mycket varan 

väger. De fyra åttorna ska representera just ditt företag och AA för 

artikelnumreringen som företaget har. Och som den vanliga EAN-13 avslutas 

koden med en kontrollsiffra. [7]

EAN-128

Denna kod är mycket längre och har 

därför ett större användningsområde 

jämfört med de andra EAN-koder som finns. Denna kod använder sig av så 

kallade Applications Identifiers, dessa som syns som (01) och (37) i koden ovan. 

Detta för att på ett effektivt sätt identifiera information om artikeln. Varje 

Applications Identifiers identifierar en viss information om artikeln, som kan 

vara antal, vikt, volym, bredd, partinummer, utgångsdatum med mera. Med hjälp 

av denna kod kan man via handenheter scanna artikeln eller hela pallar och lagra 

mycket och viktig information om artikeln/artiklarna i systemet automatiskt och 

på ett säkert sätt. Detta underlättar artikelspårning och FIFO-metoden, alltså att 

de äldsta varorna går ut lagret först, First in First out.

   En EAN-128 kod ser man oftast hos de lite större exportörerna och är den 

bästa koden vid användning av handdatorer eller dylikt med scanningsfunktion. 

[7]
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Metodbeskrivning
Metoden för att genomföra detta examensarbete kommer att göras med hjälp 

utav processdokumentation och processanalyser. Verktyg för att beskriva dessa 

processer är UML, (Unified Modeling Language) med swimlanes i programmet 

Visio. Strukturen på rapporten kommer att se ut enligt följande:

 

• Kravspecifikation 

Vilka krav ställs på Matric och dess system för att lösningen ska kunna 

genomföras

• Förstudie

Se över hur det ser ut idag hos Matric och vilka typer av EAN koder som finns på 

produkterna. Samt vad de själva har tänkt sig för lösning.

• Processmodellering

Därefter måste en typ av design göras, detta gäller då vad för typer av EAN koder 

som behövs och vilka typer av handdatorer som kan användas.

• Analys

Analys av de processer som finns hos Matric och dess streckkoder som idag 

finns.

• Resultat

Vilken streckkod och lösnings som egentligen är den bästa för Matric.

• Slutsatser och rekommendationer

En slutsats av vad som kommit fram under detta projekt.

• Rapport

En skriftlig rapport över examensarbetet knyter ihop säcken.
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Analys

Att välja rätt lösning och system för att kunna underlätta för livsmedelsföretag 

som i det här fallet är Matric är inte helt enkelt. I första hand måste man se över 

hur verksamheten jobbar, vart problemen finns, om det finns ett nuvarande 

affärssystem i verksamheten som går att koppla till en en teknisk lösning, och 

om det i så fall är värt att investera i någon form av lösning. Det man får se över 

är:

• Är förlusterna stora nog? 

• Förekommer det för mycket kassation? 

• Vad skulle verksamheten tjäna på en handdator lösning

• Och viktigast av allt, är verksamheten kapabel till att införa en lösning, 

alltså finns det streckkoder på varorna som en scanner kan läsa?

   För att få fram en bra siffra på detta får man räkna de felplock som följs av 

returer från kunderna, felregistrering vid inleveranser. Varor som behövs slängas 

för att man inte har koll på när varorna går ut eller vart den äldsta varan står och 

därutav plockar fel. Genom detta kan man se om det skulle löna sig för 

verksamheten att investera.
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Analys av Matrics processer
Hos Matric har tre processer identifierats vilka kan indelas under följande titlar; 

inleverans, utleverans och lagerflytt. Projektet har sett över dessa processer och 

för att få en bättre och tydligare förståelse över hur det egentligen fungerar har 

det studerats på plats, på företaget. 

   Väl på plats kan man se vilka möjligheter en teknisk lösning skulle innebära 

och hur det skulle ge en enorm tidsbesparing, korrekthet i lagersaldot och 

reducering av felplock.

   Matric gör idag tyvärr felplock nästan dagligen och det förkommer därför allt 

för ofta ett icke giltigt lagersaldo. Förutom att man råkar plocka fel vara 

förekommer det också av misstag att man tar ut fel antal kilo när man räknar 

ihop antal kilo på miniräknaren. 

Inleveransproccess

Matric beställer matvaror från Italien. Den största inleveransen sker på 

måndagar. Då ska förra veckans varor som tagit slut fyllas på, samt för att kunna 

täcka upp den  större delen av den kommande veckans ordrar.  Processen som 

Matric skulle kunna effektivisera visas i rött nedan. Det inträffar när det kommer 

till produktidentifieringen och när viktvaror ska kontrollräknas gentemot 

uppackningslistorna.

   Med lite erfarenhet lär man sig dock på ett ungefär vilka varor som är vad men 

att från tex en leverantör som ”Veroni” skickas salami, prusiotto, skinka med 

mera med liknande förpackningar och det kan därför vara svårt att identifiera 

vilken produkt som är vad då det står på italienska.

   Nästa tidskrävande moment uppstår när dessa varor såsom de ovannämnda, 

alltså viktvaror, ska kontrollräknas emot uppackningslistorna då vikterna 

innehåller tre decimaler och hjälpmedlet man har är en vanlig miniräknare. Detta 

innebär att det är lätt att man är lite stressad eller ouppmärksam och råkar  trycka 

fel eller glömmer någon kartong och därför lagerför fel saldo i affärssystemet. 
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I denna process tilldelas lagerpersonalen en plockorder som man går efter. 

Samma situation som tidigare nämnt uppstår när man kommer till plock av 

viktvaror. Tiden det tar skulle kunna reduceras och säkerheten i att plocka rätt 

antal skulle kunna underlättas om en dator gör det istället för manuellt på en 

miniräknare.

   Plockordern som lagerpersonalen går runt med är i pappersform på en 

plastbricka och man har en penna som man markerar vad man har plockat. Detta 

är en process i sig som tar extra tid att efter varje vara man plockat ska markera 

antal kolli och vikt, om det är viktvaror, vilket skulle kunna underlättas med 

hjälp av en teknisk lösning.
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Varor slut på lagerplats

En annan mer intern process är när det är slut på varor på lagerplatsen. Det man 

då gör är en process som grundar sig på hur mycket tålamod och tid 

lagerpersonalen har på sig  att gå runt och leta upp en pall med det äldsta 

datumet så att allt går enligt FIFO-metoden (First in First out). 

   Ute i kolonialdelen är det dock mycket högre i takhöjd vilket gör att man kan 

ställa fler pallar på höjden i de ställningar som finns uppsatta. Men det  kan vara 

ansträngande att gå och kolla på de pallar som står allra högst upp och hitta den 

med kortast datum om man är lite stressad. Det man har att gå efter är 

artikelnumret och datumet som är påskrivet med en penna på pallen.

   Är det så att det inte finns någon pall att ställa in på den tomma lagerplatsen 

finns det två saker som kan ske: Antigen stämmer lagersaldot och 

inköpsavdelningen vet då redan om att varan är slut då det syns i Navision. Det 

kan också vara som så att en del felplock har gjorts eller/och att man har räknat 

fel vid inleveransen och inlevererat fel antal vilket gör att lagersaldot inte 

stämmer. Varan är i så fall slut även fast den inte ska vara det och man har 

istället kanske mer av en annan vara.

   Felplock och fel vid inleveranser som uppstår leder till att 

ekonomiavdelningen som matchar inleverans fakturorna med inleverans 

dokumenten får fråga lagret ett flertal gånger om att dubbelkolla ifall de 

inlevererat rätt antal. Detta i sin tur kan leda till irritation och ett osäkert 

lagersaldo då man inte alltid kan veta om varan finns eller inte.
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Matrics streckkodssituation i nuläget

Efter att ha gått igenom Matrics lager ett par gånger och identifierat de 

streckkoder som finns både på yttre emballage såsom kartonger, men även 

produkterna i sig har det varit svårt att hitta någon logik bakom de olika 

streckkodstyperna för viktvaror som är det stora problemet idag för att införa en 

scanningslösning.  En och samma leverantör kan skicka olika typer av 

streckkoder på liknande produkter. Orsaken till detta kan vara att produkterna 

kommer från olika underleverantörer till leverantörer och dessa har sina egna 

system för att märka ut vart vikten ska hamna i streckkoden. 

   Det ovannämnda kan man se tydligare i de två bilder som visas nedan. Båda 

två är streckkoder på kartonger och kommer från samma leverantör, Veroni. Den 

vänstra bilden har vikt 7,042KG och den högra har vikt 13,86KG. Det som 

skiljer dessa två streckkoder åt är att om man skulle programmera en scanner 

efter tex den vänstra upplägg så skulle den högras vikt istället bli 1,386KG och 

omvänt så skulle den vänstra få vikt 70,42KG om man anpassade scanner till 

den högras upplägg. 

   Men även andra typer av streckkoder förekommer där priset finns med i 

streckkoden dessa som börjar på 2 1, 2 2 eller 2 3 och även andra koder som inte 

riktigt går att hitta ett mönster för.  

   Det som också kan ses som ett problem är partispårning samt bäst före datum. 

Detta skulle tyvärr inte lösas om man fick en struktur på de streckkoder som 

idag finns på varorna. För att kunna få sådan information inkluderat i 

streckkoden utan att manuellt lägga in det behövs en EAN-128 kod. Det 

förekommer ett fåtal sådana koder på några produkter idag och är därför 

någonting som egentligen inte vore omöjligt att få från flera leverantörer. Men 

det kräver då att man kontaktar Matrics leverantörer för att ifrågasätta denna 
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möjlighet. Detta gjordes, men dock utan respons och därför är det något som får 

utelämnas i rapporten om det skulle vara möjligt eller inte att få detta igenom. 

Därför görs en jämförelse mellan tre olika scenarion Matric står inför:

1. Lyckas få EAN-128 koder direkt från leverantörerna

2. Märka upp EAN-128 koder själva vid inleverans.

3. Använda sig av de EAN-13 koder som finns idag.
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Lösning

Sammanställning av lösningen
Det man kanske har glömt bort är att alla varor, samt i de flesta fall även 

kartonger, som inlevereras har en så kallad EAN-kod. I bästa fall har även varje 

pall en EAN-kod som talar om vad det är för varor och vilken mängd. Varorna 

som inlevereras ska kunna scannas i tex kassan på ICA. Varför då inte kunna 

scanna varorna vid inleveransen för att spara tid och få ett mer stabilt och 

korrekt logistikflöde?

   Om vi försöker väva samman alla de tre processer som jag gått igenom för att 

framhäva den fördel och de vinster Matric skulle göra på att använda sig av 

handdatorer med scanningsfunktion är då att, när lastbilen anländer scannas 

pallens EAN-kod om en sådan finns på pallen och de resterande varor som inte 

har det kan man bara scanna varje kartong var för sig istället för att stå och räkna 

på en miniräknare. Ett ytterligare steg i denna process för att få bättre struktur på 

lagerhållningen skulle vara att be leverantörerna att sätta en EAN-kod för varje 

pall de skickar och när dessa sedan anländer och scannas hos Matric kommer ett 

förslag på vart pallen ska placeras i lagret. Först och främst varans riktiga 

lagerplats men sedan vilken buffertplats. Detta skulle då motverka ”datum 

problemet” de har, vilken pall som ska plockas från först och skapa en bättre 

struktur på själva lagerhållningen. 

   Sedan vid en försäljningsorder slipper man skriva ut varje plockorder utan de 

läggs istället direkt i datorenheten och varorna bockas av jäms med att man 

scannar rätt vara. En idé skulle vara att någon typ av varning dyker upp på 

skärmen om man scannar något som inte finns med på plockordern.

   En sista tanke som hör ihop med lagerhållningen är när man ska plocka en 

vara som är slut på dess lagerplats ska man kunna se i handdatorn vart den 

pallen med äldst datum står då man lagt in det vid förra inleveransen eller 

lagerflytten. Tanken är att det ska kunna finnas något system i datorenheten som 

möjliggör att se vilken pall som står vart och vilket datum den har. 
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Tre möjliga scenarion

EAN-128 av leverantörerna.

Matrics önskemål för att införa en lösning är att underlätta inleveranserna, 

reducera felplock och partispårning med bäst före datum. Detta scenario är 

därför det bästa och skulle underlätta dessa ovanstående moment enormt. Med 

hjälp av denna kod skulle en inleverans ta betydligt kortare tid, lagerpersonalen 

skulle bara behöva scanna de kartonger som finns och i bästa fall kommer en 

EAN-128 kod att finns på ytteremballage av pallen. Partinummer skulle 

registreras i systemet och likaså utgångsdatumet på artikeln. Det skulle kunna gå 

att strukturera upp buffertlagret ännu bättre med hjälp av partinummer och 

utgångsdatum om man har fasta buffertplatser och registrerar vilket pall med 

vilket partinummer och utgångsdatum som står på vilken plats. Vid plock av en 

order skulle felplocken reduceras då man scannar varje artikel och får upp ett 

felmeddelande om tex fel vara scannas eller fel parti plockas. Något som är 

flexibelt är ifall man ska ha plocket låst till ett parti eller om man ska kunna 

ändra själv när man plockar ifall ett parti står på buffertplats och ett annat på 

plockplatsen. Plocket ska istället föreslå ett parti som ska plockas men att alla 

gånger kanske det inte går.

   Men något som ska vara möjligt är att märka upp artiklarna med egna EAN-

128 koder, vilket erfarit via ett studiebesök hos företaget Kobia. Där 

förekommer det att vissa leverantörer fortfarande inte skickar med EAN-128 

koder även fast man för redan ca två år sedan införde ett scanningssystem.  Det 

kan givetvis vara så att en etikett är utskriven med en dålig färgpatron eller att 

etiketten har gått sönder på vägen så att en scanner inte kan läsa av koden. 

   Det man i alla fall gör att skriva in i affärssystemet artikelnumret och antal så 

skickas en utskrift till skrivaren där både partinummer och utgångsdatum 

kommer med på utskriften.
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Märka upp EAN-128 koder själva vid inleverans.

Går det inte få EAN-128 från leverantörerna eller att det i alla fall är 20% som 

inte skickar med EAN-128 koder behöver man här jobba hårdare med att märka 

upp varorna själva. Detta för att Matric vill kunna spara i systemet vilket 

partinummer och utgångsdatum en viss vara har. Men att märka upp 

produkterna vid inleveranserna skulle förlänga den processen ännu mer än vad 

det redan tar idag vilket jag tror inte är det optimala valet. Men det processer 

och moment som kommer efter en inleverans såsom lagerflytt och orderplock 

underlättas och förbättras kvalitetsmässigt. 

Använda de nuvarande EAN-13 koderna.

Att väl hitta en logik för det streckkoder som redan finns skulle underlätta en 

inleverans betydligt och reducera felplock vilket är det största problemen idag. 

Men det löser inte partispårningen som också är ett krav snarare än ett 

önskemål. Givetvis skulle det underlätta och förbättras mot hur det fungerar idag 

och det är också fullt möjligt att manuellt skriva in partinummer och 

utgångsdatum vilket möjliggör partispårningen. Men det vore lämpligast att få 

EAN-128 direkt från leverantörerna vilket då skulle täcka upp alla de önskemål 

som finns utan några extra manuella moment. 

Val av Teknologi

När det väl kommer till att välja teknologi kan det vara svårt att själv veta vilken 

teknologi som egentligen passar ens egen verksamhet och vad det 

överhuvudtaget finns för olika typer av teknologier. Matric har till fördel att de 

redan idag använder sig av en så kallad Citrix applikation, vilket innebär att 

affärssystemet körs emot Softronics servrar pch man kan använda denna Citrix 

inloggning globalt via en webbrowser. Vilket därför också är möjligt genom 

mobila enheter, då dessa har en webbrowser. 

   Upplägget för denna rapport är att diskutera tre olika teknologier och exempel 

på hur och var de används för att sedan välja den teknologi som verkar lämpa sig 

bäst för Matric. 
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Truckdatorer
Denna teknologi har under examensarbetet kunnat ses hos ett riktigt företag som 

använder sig av detta. 

   Kobia är en grossist som säljer det mesta i konditoriväg. Under ett besök som 

gjordes där kunde man se lite av deras processer och hur de fungerar gentemot 

systemet.

   Kobia jobbar med att försöka få deras leverantörer att skicka EAN-128 

streckkoder på alla deras varor, en del fungerar bra, andra sämre. De har för en 

tid sedan infört truckdatorer som körs gentemot deras affärssystem Microsoft 

Navision. Truckarna har en ca 15” skärm med en scanner samt ett tangentbord. 

Varje enhet är inloggad som en vanlig användare i Navision.

    Lagerpersonalen scannade först och främst de pallar som var märkta med en 

EAN-128 utanpå pallen, en ruta på skärmen talar om bäst före datum och parti 

nummer. De varor som saknar EAN-128 skrivs artikelnummer och antal in i 

truckdatorn och en etikett skrivs ut och sätts på pallen. Sedan vid plock scannar 

man den utskriva streckkoden som sitter på pallen och anger de antal man tar. 

   Är det dock bara ett fåtal varor som inlevereras skrivs en EAN-128 ut för varje 

vara. Efter detta har man ett bäst före datum och ett parti nummer på varorna 

som gör att man via systemet har koll på vilket parti som går ut först och när ett 

parti har inlevererats vilket underlättare en eventuell återkallelse från 

Bild 1
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leverantörerna.

   En truckdator har annars en vanlig Windows enhet och fungerar som en vanlig 

dator som monteras på lämpligt ställe på trucken och drivs via truckens batteri.

Fördelar

Truckdatorer har till fördel att man vid en större inleverans eller plockorder får 

en bättre överblick av vad som ska plockas och har plockats vilket just var en av 

de större anledningarna till att Kobia införde denna typ av teknisk lösning. 

Skärmens standardmått är som sagt ca 15” vilket innebär att det är som en vanlig 

dator vilket kan ses på bilden ovan, detta kan för många göra det enklare att 

förstå då nästan alla är bekanta med en dator. 

Nackdelar

Via lite frågor som ställts till lagerpersonalen på Kobia kan man komma fram till 

följande nackdelar. 

   Lagerpersonalen upplever ibland att det är jobbigt att behöva scanna någonting 

och sedan gå tillbaka till trucken och godkänna på truckdatorn. Eftersom 

truckdatorerna är direkt kopplade till Navision händer det dagligen, framför allt 

för plockpersonalen, att signalerna emot systemet tappas eftersom truckarna åker 

mellan kolonial- och kyllager och olika zoner. Vilket innebär att användning av 

Truckdatorer kräver ständig uppkoppling emot ett nätverk.

   Lagerpersonalen upplever också att det är större delen av de varor som 

inlevereras som de själva behöver märka upp än varor som redan är märkta med 

EAN-128 streckkod vilket innebär extra arbete jämfört med hur man gjort 

tidigare. 
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Handenhet - Webbteknik
En handdator eller handenhet kan i stort sätt vara vilken smartphone eller 

handdator som helst som framkommit nu under de senare åren. Men något som 

måste finnas är en inbyggd scanner för att streckkoderna ska kunna scannas 

vilket oftast inte förekommer på en vanlig mobil.

   Wireless portable data assistans, känt som PDA kan kombineras med en 

streckkodsscanner vilket är en liten och mycket smidig teknisk lösning för 

scanning av streckkoder [8]. Det finns ett stort utbud av dessa PDA:er som man 

kan välja mellan beroende på om man vill ha en lite större skärm eller flera 

knappar eller hel touch. Bilden nedan är ett exempel på en PDA med både 

knappar och touchskärm.  

   Dynamics Anywhere är en mobil webbteknik som är inbyggt i affärssystemet 

NAV [9]. Detta kan användas på vilket enhet som helst som har en webbrowser. 

Till skillnad mot en truckdator är denna betydligt mindre vilket både kan vara 

smidigt och bra som krånligt och petigt.

   Användning av en handdator med scanner skiljer sig egentligen inte speciellt 

mycket jämfört med en truckdator. Man har inleveransen/plocklistan i 

handdatorn och de varor som finns bockas av allt eftersom man scannar det som 

Bild 2
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finns. Scannas fel vara kommer ett felmeddelande upp och när man sedan är klar 

rapporteras detta in i affärssystemet. 

   Det finns också två typer av tidsrapportering vid användande av mobila 

enheter. Batch kan liknas med ”Shop and Go” som finns på bl a Coop och ICA. 

Först plockar och scanner de varor som finns på försäljningsordern eller på 

inleveransen och sedan går tillbaka till en basstation och registrerar det som 

plockats/inlevererats. Detta kräver ett ytterligare moment för lagerpersonalen 

och innebär också att man inte har ett realtids lagersaldo.

   Realtidsrapportering innebär därför ett realtids lagersaldo men kan kräva vissa 

komplikationer med den trådlösa uppkoppling emot nätverket som tidigare 

nämnt som ett problem hos Kobia. 

Fördelar

• Smidig, simpel och det billigaste alternativet.

• Lätt att använda och enkel att implementera med det befintliga 

affärssystemet, om NAV eller AX används.

• Enklare vid plock då enheten lätt kan bäras med.

Nackdelar

Om man vill ha en bättre överblick över vad som tex ska plockas kan det vara 

jobbigt att bläddra upp och ner för att se vad som kommer härnäst och vad som 

har plockats. 

   Kräver också ständig uppkoppling om man vill använda sig av 

realtidsrapportering vilket kan vara ett problem bland de tjocka betongväggar ute 

på Matrics lager. Men detta är något som inte är testat och det går också att 

använda sig av de tidigare nämnda batch tidsrapportering. 
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Pick by voice
Röststyrd plockning är den senaste utvecklingen inom tekniska logistik 

lösningar. Man använder sig av ett headset och en handdator som sitter fast i 

bältet. En röst talar om vad man ska plocka och man kan ha en dialog med 

systemet om vad man plockar. Detta innebär att man har båda händerna fria vid 

plock/inleveranser. Detta precis som de andra två lösningarna innebär en säkrare 

plockning men bygger mer på ergonomin [10]

 

Fördelar

Ett avancerat men ändå lätt och oerhört smidigt sätt att genomföra sina plock 
med. Fungerar utmärkt med ett lager av styckvaror samt att det går väldigt fort 
att lära sig hur det funkar. 

Nackdelar

Fungerar bäst med större företag och som har styck varor. Ett företag som 
Matric har mycket viktvaror vilket innebär att man i så fall skulle behöva säga 
vikten och om man ska plocka flera kartonger av samma artikel och addera 
vikterna med varandra skapar det nog lite problem.

Bild 3
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Resultat

Syftet med detta examensarbete var att diskutera olika typer av lösningar som 

kan förbättra lagerhållningen där huvudfokus var enheter med scanningsfunktion 

av streckkoder och just Matric Italgross AB.

   Resultatet av denna rapport innebär tre möjliga scenarion Matric står inför 

efter att ha gått igenom deras logistikflöden och dess streckkoder. Det bästa 

möjliga scenariot är ifall de lyckas få sina leverantörer att märka upp varorna 

med EAN-128 koder, eftersom de idag har lite ostruktur bland de streckkoder 

man idag får från sina leverantörer. Detta för att kunna automatisera både 

partinummer och bäst före datum samt viktavläsning. Men som ett komplement 

till detta måste man vara beredd på att kunna skriva ut egna EAN-128 koder då 

vi under ett studiebesök hos företaget Kobia kunnat se att det fortfarande efter 

två års användande fortfarande finns leverantörer som inte skickar med denna 

kod på godset. Men det förekommer också att streckkoden är slarvigt utskriven 

eller trasig och för att då kunna datorisera de fortsatta flöden i logistiken efter en 

inleverans behövs en EAN-128 kod.  

   Tre olika tekniska lösningar har diskuterats där den mest lämpliga för just 

Matric är användning av handdator med scanningsfunktion, detta på grund av 

dess smidighet även fast röststyrning är väldigt smidigt tror jag inte att det 

lämpar sig lika bra med viktvaror som styckvaror. Truckdatorer är en bra 

tekniskt metod men det är dyrare än en handdator. Varför många väljer 

truckdatorer är för att kunna få en överblick över det man har och ska plocka, 

men hos Kobia skriver man ändå ut en plocklista i pappersform då det 

fortfarande är bättre än att läsa på en skärm. Därför känns det inte relevant för 

Matric att investera i detta då man inte har det behovet av överblick av vad som 

ska plockas och man kan i så fall lika gärna skriva ut plocklistan som Kobia gör 

och använda handdatorer istället. 
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De effekter en sådan teknisk lösning skulle få för Matric fysiskt och ekonomisk 

är:

• Säkrare och mer kvalitativ plockning

• Betydligt kortare inleveranstider

• Ökad vinst tack vare reducering av felplock

• Ökad vinst tack vare ett mer korrekt lagersaldot

• Minskad kassation

• Ökad kvalité ut till kund

• De tre processer som analyserats underlättas betydligt. 
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Slutsatser Och Rekommendationer

Truckdatorer och handdatorer med NAV- användare kräver fler licenser vilket 

kostar. 

   Att genomföra ett projekt som detta är intressant att genomför då man får se 

över ett riktigt företag och dess processer och försöka hitta något som kan 

förbättras. Men man måste samtidigt tänka på att det är ett skolprojekt och vid 

ett införande av nämnd lösning i denna rapport kan rapporten användas som 

komplement till ett lösningsalternativ. 

   Matric Italgross AB har sedan en tillbaka sett över dess logistikflöden och 

insett att någonting borde förbättras. Antalet returer som sker nästan dagligen är 

ibland helt onödiga på grund av slarv som kan undvikas med ett tekniskt 

hjälpmedel. Ett moment som att räkna ihop och addera kilon på en miniräknare 

är något som skulle kunna underlättas med ett hjälpmedel både för att de ger en 

bättre kvalité över plocket samtidigt som det spara tid. 

   I denna rapport har tre olika tekniska lösningar genomgåtts och tre olika 

scenarion som Matric idag står inför. Scenario nummer ett skulle vara det 

absolut bästa för Matric, att leverantörerna själva skulle börja med att skicka ut 

EAN-128 koder på dess gods och till och med på pallar. Detta skulle innebära en 

enorm lättnad  för lagerpersonalen samtidigt som det höjer standarden. 

   En teknisk lösning med scanningsfunktion innebär inte att man ska kunna 

scanna så många varor som helst inom en minut utan att kunna registrera och 

lagerföra en vara korrekt så att den i följande processer ska kunna plockas och 

tas ur lager utan att någonting ska behöva bli fel. Studien i detta projekt har varit 

att se över just Matrics streckkoder och se hur de förhåller sig till omvärldens 

streckkoder och hur de skulle kunna funka så som de ser ut idag. Om man ska 

ska utgå ifrån de som är idag börjar en del på 2 1, 2 2 och 3 3 och har priset med 

i streckkoden. En del har 2 3, 2 4 och 2 5  som innebär att vikten finns med i 

streckkoden. Sedan finns det en del som börjar på 7 3, 8 0 osv. Att programmera 

en scanner efter speciell kod är inte så svårt men att anpassa efter flera olika 

streckkodstyper kan ses som ovärt. Därför  är rekommendationen att försöka få 

en EAN-128 kod på de som saknar och utgå ifrån dessa. Både för att kunna 

uppnå de krav Matric har på artikelspårning som de önskemål de har om att 
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kunna datorisera registrering av in och utgående varor.

   Steget efter denna rapport är att testa de tekniska lösningarna och verkligen se 

hur de skulle fungera, vilket då som sagt inte gjorts i denna rapport. Men vid ett 

studiebesök som gjorts hos företaget Kobia med sina truckdatorer har vi kunnat 

se hur det ser ut att fungera både hos lagerpersonalens arbetssätt och hur man 

jobbar i systemet med ett tekniskt hjälpmedel. Som nämnts i rapporten har detta 

företag efter två års användande av truckdatorer fortfarande leverantörer som 

inte skickar EAN-128 koder på sina artiklar. Så det som måste göras vid ett 

införande av en lösning samtala med leverantörerna om detta och också ha 

möjlighet att kunna skriva ut egen till en början i alla fall för att få igång det 

hela.

   Det som också är nämnvärt är att det såklart kostar att införa detta inte bara för 

själva införandet utan att det krävs en licens för varje användare som ska jobba i 

systemet och dessa kostar också per styck men att en sådan summa är värd att 

betala för att kunna höja kvalitén på lagret. 

Framtiden
Matric har redan nu börjat bygga upp för att införa partinummer- och 

bästfördatum registrering manuellt vid inleveranser för att underlätta eventuella 

återkallelser och öka kollen på vilken kund som fått vad. Steget efter de skulle 

vara att införa ett teknisk hjälpmedel och i så fall hoppas jag att denna rapport 

kan vara till nytta.
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