
Scanning pain for no gain

Undermåligt utformade 
streckkodsläsare leder  
till lägre produktivitet  
och missnöjd personal
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Förord 
Det finns ett populärt engelskt ordspråk 
som lyder ”there is no gain without 
pain”, men vår senaste undersökning 
visar att logistik- och leveransföretag 
och deras personal får stå ut med 
mycket smärta som inte medför några 
vinster på grund av undermåligt 
utformade mobila streckkodsläsare.

Då konsumenterna kräver förändringar 
som leverans samma dag stiger både 
trycket på företaget och det antal 
skanningar som måste utföras per dag. 
Chefer och personal rapporterar en 
tvåsiffrig procentuell ökning av det antal 

skanningar som krävs varje år, men 
undersökningen pekar även på att ett 
antal viktiga förbättringar av den mobila 
streckkodsläsarens utformning kan lösa 
många av de problem som 
uppmärksammas i rapporten.

Undersökningen baseras på en 
referensgrupp av 500 brittiska 
arbetstagare och man fann att en vinklad 
streckkodsläsare och bättre läsbarhet på 
skärmen skulle förbättra produktiviteten 
och minimera handleds- och 
armböjningarna, vilket i sin tur skulle 
förbättra stabiliteten och minska antalet 

förslitningsskador. En bättre penna  
med hög precision för mer noggrann 
elektronisk inläsning av underskrifter 
och skanningsaktiveringsknappar på 
båda sidor av enheten skulle också leda 
till en tvåsiffrig produktivitetshöjning.
Vi har tagit till oss dessa förslag och 
införlivat dem i våra stryktåliga  
enheter för att se till att den senaste 
generationen av mobila skannrar är 
ändamålsenliga. De som utrustar sin 
logistik-, leverans- och lagerpersonal 
med den äldre tekniken kan ha stor 
behållning av att läsa om 
undersökningens resultat.

Jan Kaempfer, 
General Manager, marknadsföring  
av Panasonic Computer Product Solutions

Stressfaktorer 
De främsta stressfaktorerna för personalen är enhetens 
långsamma och besvärliga skanningsprocess, den tid  
det tar att skanna paket, paket som är svåra att skanna, 
kortare leveranstider och antalet paket som ska skannas 
på en dag.

Med den enhet jag använder är 
skanningsprocessen långsam och besvärlig

Den tid det tar att skanna paket

Paket som är svåra att skanna

Pressen när leveranstider kortas ned

Antalet paket som ska skannas på en dag

Transportproblem

Jag känner mig inte stressad i mitt arbete

Annat
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Sammanfattning av undersökningen
Enligt den senaste undersökningen säger logistik-  
och leveranspersonal att pressen under arbetet  
och undermåligt utformade streckkodsläsare  
påverkar deras produktivitet och hälsa.

Personalen menar att problemet förvärras av 
att kraven stigit dramatiskt och att en person  
i genomsnitt skannar 197 gånger per dag, 
något som ökar med ca 24 % varje år.

Ökning av 
skanningar per år

En vinklad 
streckkodsläsare skulle 
öka produktiviteten med  

av personalen säger att 
deras skanningsenhet 

bara är ganska effektiv 
eller inte alls effektiv
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Enhetsproblem
60 % av de som arbetar inom leverans-, lager- och logistikbranschen 
anser att deras mobila streckkodsläsare endast är ganska effektiv 
eller inte alls effektiv.

Hur effektiv är den handdator eller  
mobila enhet du använder?

Mycket effektiv

Effektiv

Ganska effektiv

Inte effektiv



Vad är det som gör att den handdator eller mobila  
enhet du använder inte är tillräckligt effektiv?

46,4 %  
Dålig  

batteritid

27,4 %  
Dålig läsbarhet 

på skärmen

19,5 % 
Dålig inläsning  

av underskrifter

14 %  
Svårt att 
skanna

10,1 %  
Undermålig 
utformning

12 % 
Ineffektiv i regn  

och fukt

14 %  
Misslyckade 

skanningsförsök
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Misslyckad inläsning  
av underskrifter 
rapporterades också  
vara en produktivitetsbov 
och personalen sa att den 
elektroniska inläsningen 
av underskrifter 
misslyckades en  
gång varannan dag.

De tre främsta förslagen om hur man 
kan förbättra streckkodsskanning och 
inläsning av underskrifter var en penna 
med hög precision (49 %), en enhet med 
vinklad streckkodsläsare (36 %) och 
bättre läsbarhet på skärmen i starkt 
solsken (22 %).

Vilka förändringar av enheten skulle göra skanningen  
och inläsningen av underskrifter mer produktiv?

Ej tillämpligt – jag använder inte mobila  
skanningsenheter för att läsa in underskrifter

Jag tror inte att några enhetsförändringar skulle göra  
skanningen och inläsningen av underskrifter mer produktiv

Annat – specificera

En penna med hög precision

Vinklad streckkodsläsare

Bättre läsbarhet på skärmen  
i starkt solsken

Längre batteritid

En skärm som går att använda 
även när den är fuktig

Aktiveringsknappar på 
båda sidor av enheten

Mer exakt registrering  
av signaturer
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Stora hälso- och produktivitetsvinster  
vid designändringar
Personal som var missnöjd med sina mobila enheter sa att 
betydande produktivitetsförbättringar skulle kunna göras 
med de ändringar de rekommenderade. Personal sa att 
skanneraktiveringsknappar på båda sidor av enheten skulle 

kunna öka skanningsvolymen med 13 %. En vinklad 
streckkodsläsare och penna skulle förbättra 
skanningsproduktiviteten med 12 %. 
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sa att aktiveringsknappar på båda 
sidor av enheten skulle hjälpa dem  

att göra 10 % fler skanningar
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sa att längre batteritid skulle  
hjälpa dem att göra upp till  

25 % fler skanningar

Över 
sa att bättre inläsning av  

underskrifter skulle hjälpa dem att 
göra upp till 25 % fler skanningar
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sa att bättre läsbarhet på skärmen  
i starkt solsken skulle hjälpa dem  

att göra upp till 10 % fler skanningar
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Det smärtsamma priset
63 % rapporterade att de led av värk i handleder eller armar och  
69 % hade varit tvungna att stanna hemma i genomsnitt 2,75 
arbetsdagar under det gångna året, vilket inneburit en kostnad  
för deras arbetsgivare på 310 GBP (ca 3700 SEK) per person.

Skador orsakade av enformiga rörelser påverkade 
också 52 % av personalstyrkan, varav 78 % hade varit 
tvungna att vara sjuklediga i genomsnitt tre dagar  
under de senaste 12 månaderna, vilket inneburit en 
kostnad för deras arbetsgivare på 338 GBP (ca 4000 
SEK) per person.

Personalen fick följande fråga... 
Har du drabbats av något av följande till följd av ditt jobb? 
Om så är fallet, vilka arbetsmoment orsakade det?

Förslitnings- 
skada

Värk  
i handleder 
eller armar 

Ryggproblem

StressDepression

Hantering av paket med 
ovanlig form Upprepad skanning Bärande av paket

Annan arbetsrelaterad anledning 
till att jag drabbats av detta

Jag har aldrig drabbats av 
detta till följd av mitt jobb



Se alla våra exklusiva faktablad >>
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