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Abstract 

Abstract 

This report is the result of an investigation of the possibility to use RFID-technology 
in a producing company. The investigation is focused on a flow between the 
company’s producing subsidiary company in Lithuania and its main facility in 
Sweden. 

RFID is the abbreviation for radiofrequency identification. The RFID-technology 
forms the base of a system with wireless information transmission between an object 
to which a transponder, also called tag, has been attached and a reader. The 
information is transmitted by radio waves and the system is equipped with software 
that can digitalise the radio waves. The information is thereby converted into useful 
input to, for example, the company’s business system. RFID makes it possible to 
decrease the human interaction necessary and does not demand free line of sight in 
contrast to barcode systems. 

The objective of this final thesis is to: 

• give suggestions of how RFID can be applied in the flow of pallets between 
the Lithuanian subsidiary company and the main facility in Sweden 

• investigate if the adoption is practicable and what consequences will follow 
the suggested appliance 

• present profitability calculations 

• investigate what future opportunities the technology offers the company 

The scope of my work is to be able to present a report to the company that gives them 
a good insight in the RFID-technology and to give suggestions on how to use it in 
their operations. The report shall be useable as a decision basis for the company when 
deciding weather it is interesting for them to continue the investigation or not. 

The result of the investigation is a description of the flow which forms the basis of the 
two suggested alternatives of application of RFID-technology. The first alternative 
consists of a system of active tags which is attached to the pallets directly after the 
goods are produced. The second alternative is a system based on the use of passive 
tags in the form of self adhesive labels. Both alternatives induce a division of the flow 
into five zones between which a reading of the tags takes place and the pallets are 
thereby identified automatically. 

The system of active tags results in an initial investment of SEK 1 256 000 and the 
system of passive tags, SEK 227 000. Both alternatives make a SEK 648 000 saving 
in cost possible, mainly consisting of decreasing need of working effort in identifying 
pallets and manual reporting to the business system. 
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An analysis of the suggestions shows that the pay-back time for the alternative with 
active tags may be too long depending on the company’s intentions of future 
expansion of the system. The investment can be proven justifiable after a more 
thorough investigation. Concerning the system of passive tags, the analysis shows that 
the alternative is practicable and gives a great chance of fast profitability and also 
further profitability over time. 

The investigation is based on a theoretic study of RFID, Supply Chain Management 
and process analysis. A survey of the process has resulted in a flow chart and this has 
formed the basis of the work resulting in the two suggested applications. These have 
then been evaluated from a profitability and practicability perspective. 



Sammanfattning 

Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som undersöker möjlighet till 
tillämpning av RFID-teknik inom ett tillverkande företag. Undersökningen är 
koncentrerad till ett flöde mellan företagets producerande dotterbolag i Litauen och 
dess huvudanläggning i Sverige. 

RFID står för radiofrekvens identifiering och utgör grunden för ett system som 
möjliggör kontaktlös informationsöverföring mellan ett objekt märkt med en 
transponder, även kallad tagg, och en läsare. Informationen överförs med hjälp av 
radiovågor och systemet är utrustat med mjukvara som kan digitalisera radiovågorna 
och på så sätt omvandla informationen till användbar input i exempelvis ett företags 
affärssystem. RFID möjliggör minskad mänsklig hantering och kräver inte fri sikt vid 
avläsning till skillnad från streckkodssystem. 

Målet med examensarbetet är att: 

• ge förslag på hur RFID-teknik kan tillämpas i flödet mellan företagets 
dotterbolag i Litauen och huvudfabriken i Sverige 

• utreda om införandet är genomförbart och vilka konsekvenser förslaget får, 
fördelar och nackdelar 

• presentera en lönsamhetsberäkning av förslagen 

• utreda vilka framtida möjligheter tekniken erbjuder företaget 

Syftet med mitt arbete är att kunna presentera en rapport för företaget som ger dem 
god insikt i RFID-tekniken och att ge förslag på hur den kan tillämpas i deras 
verksamhet. Rapporten ska kunna utgöra ett beslutsunderlag för om det är intressant 
för dem att gå vidare i utredningen internt. 

Resultatet av undersökningen är en beskrivning av flödet idag. Denna beskrivning 
ligger till grund för framtagandet av två förslag till alternativa tillämpningar av RFID-
teknik inom flödet. Det första förslaget är ett system där pallar märks med aktiva 
taggar direkt efter tillverkning. Taggarna återanvänds efter att de tas bort från pallen 
då denna tömts i färdigvarulagret. I det andra förslaget märks pallarna med passiva 
taggar i etikettform. Båda alternativen innebär en indelning av flödet i fem zoner 
mellan vilka läsning av taggarna sker och därigenom identifieras pallarna automatiskt. 

Systemet med aktiva taggar medför en grundinvestering på 1 256 000 kr och det med 
passiva taggar 227 000 kr. Båda alternativen möjliggör en kostnadsbesparing på drygt 
648 000 kr årligen, huvudsakligen i form av minskad arbetsinsats vid identifiering och 
registrering av pallar. 
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En analys av förslagen med stöd i teori och resultatet visar på införandets 
genomförbarhet och lönsamhet. De slutsatser som kan dras utifrån analysen är att 
återbetalningstiden för alternativet med aktiva taggar kan vara för lång beroende på 
vilken utvidgning av systemet som företaget är intresserad av i framtiden. En djupare 
undersökning av framtida möjligheter och ställningstagande i den frågan krävs och 
kan visa att investeringen ändå är befogad. Gällande systemet med passiva taggar 
visar analysen att genomförandet är praktiskt möjligt och ger stor chans till lönsamhet 
tidigt och på lång sikt. 

Till grund för undersökningen ligger teoretiska studier av RFID, Supply Chain 
Management och processbeskrivning. Utifrån denna inledande studie och i samarbete 
med nyckelpersoner på företaget har den aktuella processen kartlagts i ett 
flödesschema. Beskrivningen av processen och en analys av denna har lagt grunden 
för utformandet av de två förslagen. De två alternativa tillämpningarna har bedömts ur 
lönsamhetsperspektiv och praktisk genomförbarhet. 

Nyckelord 

RFID, Radio Frequency Identification, radiofrekvens identifiering, lönsamhet, 
supply chain management, teknisk beskrivning, utveckling, produktion, lager 
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1 Inledning 
Detta kapitel presenterar bakgrunden till examensarbetet och den valda 
frågeställningen. Detta resulterar i en definiering av syfte och mål med 
rapporten samt de avgränsningar som gjorts. Sist presenteras rapportens 
disposition. 

1.1 Bakgrund 
Vi har alla kommit i kontakt med Radio Frekvens IDentifiering, RFID, på något sätt 
men kanske inte vetat att det är just den tekniken som ligger bakom en viss funktion 
eller vetat namnet på den. Ett RFID-system i sin enklaste form består av sändare, 
läsare, transponder även kallad tagg, märkinformation, datasystem och mjukvara som 
hanterar informationen i systemet. Systemet möjliggör kontaktlös 
informationsöverföring med hjälp av radiovågor vilket medför att hanteringen ej 
kräver mänsklig hantering och fri sikt till skillnad från streckkodssystem. Idag 
används RFID i bilnycklar, passersystem, bagagehantering, märkning av djur, 
betalningssystem vid exempelvis vägtullar och bensinstationer, spårning av tillgångar, 
material och produkter. Det finns ingen egentlig gräns för teknikens 
användningsområde, det är upp till användaren att hitta bra lösningar för sitt behov. 

Utvecklingen inom och uppmärksamheten kring ”supply chain management” och den 
samarbetande försörjningskedjan är ett svar på ett nytt affärsklimat och en ny 
ekonomi. Snabb och kontinuerlig teknisk utveckling tillsammans med en 
globalisering av marknader innebär nya krav på verksamheten och en annan 
konkurrenssituation. En samarbetande försörjningskedja innebär ökad integration av 
företagen, transparens i överföringar inom och mellan dem och en ökad 
synkronisering (Ireland och Crum, 2005). Detta medför nya möjligheter men ställer 
också andra krav på företagen. 

Informationshanteringen inom företag och mellan dem är i fokus i denna miljö. Inom 
var del av kedjan produceras stora mängder information och med ökat samarbete ökar 
utbytet av information mellan delarna. En utmaning är då att ha rätt data på rätt plats 
vid rätt tid för att hålla sitt företag konkurrenskraftigt. RFID är en teknik som inte 
bara erbjuder nya möjligheter vid identifiering företagsinternt utan även inom hela 
försörjningskedjan. 

I rapporten utreds möjligheten att tillämpa RFID i ett existerande företags processer. 
Företaget har valt att vara anonymt. Idag ligger en stor administrativ insats bakom 
säkerställande av att rätt produkt är på rätt plats vid rätt tillfälle, vid inleverans, i 
lager, vid utleverans och vid montering. Tidigare var det ett problem att produkter 
kom bort i lagerhanteringen och att leveranser blev felaktiga. Det arbete som idag 
krävs för att undvika dessa problem är dock tidskrävande och kostsamt. Det medför 
även att lagret inte kan utnyttjas på ett effektivt sätt. 

Anledningen till företagets intresse av att undersöka RFID-tekniken är för att hålla sig 
uppdaterade inom området. Genom detta arbete erhålls grundläggande kunskap om 
tekniken, hur långt utvecklingen har kommit och vad det finns för möjligheter för 
företaget, nu och i framtiden. 



Inledning 

8 

Det är företagets business process improvement manager som efterfrågat denna 
utredning och som i ett första skede kommer att ta del av resultatet och förmedla detta 
vidare i organisationen. 

Företagets syn på framtida hantering av gods från leverantörer, internt och till kunder 
innefattar en högre grad av automatisering och RFID skulle kunna vara den teknik 
som erbjuder möjligheten att uppnå detta. 

Denna rapport är resultatet av det avslutande examensarbetet i min 
ingenjörsutbildning. Arbetet har spänt över flera av de områden utbildningen 
innefattar som teknik, logistik och ekonomi. 

1.2 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är att: 

- ge förslag på hur RFID-teknik kan tillämpas i flödet mellan företagets 
dotterbolag i Litauen och huvudfabriken i Sverige 

- utreda om införandet är genomförbart och vilka konsekvenser förslaget får, 
fördelar och nackdelar 

- presentera en lönsamhetsberäkning av förslagen 

- utreda vilka framtida möjligheter tekniken erbjuder 

Syftet med mitt arbete är att kunna presentera en rapport för företaget som ger dem 
god insikt i RFID-tekniken och att ge förslag på hur den kan tillämpas i deras 
verksamhet. Rapporten ska kunna utgöra ett beslutsunderlag för om det är intressant 
för dem att gå vidare i utredningen internt. 

1.3 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts i samråd med beställaren av examensarbetet. 

För att lönsamhetsberäkningar och analys av genomförbarhet ska bli tillräckligt 
konkreta begränsas undersökningen till tillämpningen av tekniken på flödet mellan 
dotterbolaget i Litauen och huvudanläggningen i Sverige. 

Detta flöde anses representativt också för andra flöden inom företaget och från andra 
leverantörer. Resultatet från undersökningen kommer därmed att vara tillämpbart 
även på dessa. 

Flödet är begränsat till att börja vid tillverkningens slut i Litauen och avslutas då 
godset är lagerfört på huvudanläggningen i Sverige. För att konkretisera uppgiften 
undersöks placering av gods i en lagerzon istället för på en exakt pallplats. 
Möjligheterna till att göra denna koppling mellan pall och pallplats undersöks dock 
mer ytligt i kapitlet ”Framtida möjligheter”. 
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Undersökningen utreder inte integreringen av den mjukvara RFID-tekniken kräver i 
företagets affärssystem, IFS. Detta anses möjligt och kräver ingen vidare utredning i 
detta skede. 

Då kostnader för mjukvara ej kunnat erhållas beskrivs de som en variabel i en 
lönsamhetsekvation. 

Kostnader för utbildning, implementering och underhåll på sikt anses heller ej kunna 
bedömas och utesluts helt ur beräkningarna. 

1.4 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet och den valda 
frågeställningen. Detta resulterar i en definiering av syfte och mål med rapporten samt 
de avgränsningar som gjorts. 
 
Kapitel 2 - Genomförande 
Genomförandet av detta examensarbete beskrivs. Ansats, arbetsgång, metoder för 
datainsamling och analys. 
 
Kapitel 3 - Företagspresentation 
Presentation av företaget, dess organisation och verksamhet. 
 
Kapitel 4 – Teoretisk bakgrund 
Presentation av den teori som krävs för att förstå undersökningen och dess resultat. 

- Supply Chain Management 
- Processbeskrivning och analys 
- Streckkoder 
- RFID- tekniken 
- RFID och Supply Chain Management 
- Lönsamhetsbegrepp 
-  

Kapitel 5 - Resultat 
Här redovisas resultatet vilket består i en beskrivning av hur det aktuella flödet ser ut 
idag samt en presentation av de förslag till tillämpning av RFID som arbetats fram. 
 
Kapitel 6 – Analys och diskussion 
Detta kapitel innehåller analysen av praktisk genomförbarhet och lönsamhet av 
förslaget. Här besvaras de frågor vars svar uppfyller syftet med rapporten. 
 
Kapitel 7 – Framtida möjligheter 
Detta kapitel beskriver vilka framtida möjligheter RFID erbjuder företaget samt idéer 
inför fortsatt arbete. 
 
Kapitel 8 – Slutsatser och avslutning 
Slutsatser tydliggörs. 
 
 



Genomförande 
 

2 Genomförande 
I detta kapitel presenteras ansats, arbetsgång, metoder för datainsamling och analys. 
Ett processchema visar grafiskt hur arbetet förflutit. 

2.1 Ansats 
Utifrån den teoretiska referensram som presenteras i rapporten samt en beskrivning 
och en analys av aktuellt flöde i det studerade företaget undersöks möjligheten till 
tillämpning av RFID. Ett förslag presenteras och utvärderas utifrån lönsamhet och 
genomförbarhet. 

2.2 Arbetsgång 
Följande schema visar grafiskt hur arbetet förflutit och de relevanta delarna beskrivs 
mer ingående nedan. 

 

 

Förstudie 

Figur 1 – Flödesschema över arbetsgång 

Informationssökning 
och litteraturstudier Processanalys 

Analys 

Rapportskrivning sker 
kontinuerligt från 
examensarbetets start och 
är ett resultat av förstudien, 
processanalysen på 
företaget och analysen. 

Inlämning till 
företaget för 
validering

Korrigeringar 

Korrekturläsning 

Färdigställande av 
rapport 
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2.3 Teoretiska studier 
RFID-tekniken har utvecklats under drygt ett halvt sekel och stora förändringar har 
skett de senaste 25 åren inom området i och med datateknikens framsteg. Detta har 
resulterat i stora mängder publicerat material. Sökandet av relevant information har 
därför varit en stor del av det inledande arbetet. 

Den snabba utvecklingen inom tekniken medför att information snabbt kan bli 
inaktuell. Detta har krävt att vissa uppgifter verifieras i flera källor och att den sortens 
information tas från nyligen publicerade källor. Högskolebibliotekets resurser i form 
av både tryckt litteratur, tidskrifter och databaser har varit till stor hjälp. Den 
teoretiska referensramen för uppsatsen är till största delen baserad på källor tagna från 
Internet. 

Beskrivningen av RFID-tekniken är baserad till största delen på white papers 
publicerade av intresseorganisationer och företag inom RFID-branschen. Dessa 
behandlar aktuella framsteg inom tekniken och presenterar olika applikationer. Stöd 
till denna information har samtidigt inhämtats i aktuell litteratur i ämnet. 

För att undersöka tillämpningen av RFID har vetenskapliga rapporter och fallstudier, 
främst från skolans databaser, utgjort den teoretiska grunden. 

Ett studiebesök har genomförts på Jeld-Wen Sverige AB:s produktionsanläggning i 
Forserum. De tillverkar dörrar och använder RFID- märkning på produktnivå i sin 
tillverkning (se bilaga 7). 

2.4 Studie av det aktuella flödet 
Till grund för denna del av uppsatsen ligger observationer av inleveranser och 
lagerhantering, intervjuer med nyckelpersoner samt företagsinternt material. 
Intervjuerna har genomförts som samtal med öppna frågor och vid upprepade tillfällen 
under arbetets gång.  

Nyckelpersonerna på företaget är dess business improvement manager, kvalitetschef, 
huvudansvarig för produktionsplanering, lagerpersonal som är ansvariga för 
inleverans samt produktionschefen. 

För att beskriva den del av flödet som är i Litauen har dotterbolagets supply manager 
kontaktats och bidragit med värdefull information. 

För att arbeta nära relevanta personer och för att kunna göra kontinuerliga 
uppföljningar av mitt arbete valde jag att sitta på företaget och arbeta vissa delar av 
tiden. Jag tilldelades en arbetsplats på företaget och kunde på så sätt snabbt få kontakt 
med personer och räta ut frågetecken på plats. 

För att beskriva processen valdes att visualisera flödet i ett flödesschema då detta är 
en tydlig och enkel visualisering som de flesta känner igen. Denna metod används 
även företagsinternt. Först utformades en skiss på flödet vilken utvärderades av 
företagets produktionsplanering varefter vissa uppdateringar gjordes. Tillsammans 
med dotterbolagets supply manager och lagerpersonal på huvudanläggningen gjordes 
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sedan en djupare analys för att få en detaljerad beskrivning av flödet samt ungefärliga 
tider för genomförande av operationerna. 

Tiderna för utförande av operationerna i flödet är approximationer. Svårigheterna i att 
ange exakta tider ligger, enligt dotterbolagets supply manager, i att tiderna beror på 
vem som utför operationerna, vilken kompetens denna person har samt hur stor 
arbetsbörda personen har för tillfället. 

Detsamma gäller för de tider som anges för operationerna vid huvudanläggningen. 
Dessa är genomsnittliga tider per pall beräknat utifrån den ungefärliga tiden det tar att 
hantera alla pallarna i en leverans. Variationer förkommer ofta. 

Utifrån flödesschemat och beskrivningen av hur processen genomförs undersöks hur 
effektivt flödet är. Följande frågor användes som kriterier för analysen: Vilka moment 
är överflödiga eller kan underlättas? Vilka problem uppstår i och med den utformning 
processen har? 

2.5 Förslag till tillämpning av RFID 
Ett förslag på hur RFID-tekniken kan tillämpas i det aktuella flödet har utarbetats efter 
att nödvändig information inhämtats. 

Vid ett besök på Logistik- & Transportmässan i Göteborg (080521) fick jag kontakt 
med flera företag som levererar RFID-lösningar. Dessa kontakter har sedan kunnat 
utnyttjas för att skaffa nödvändig information gällande tekniken och för att diskutera 
problem och lösningar med. 

Förslaget har utvärderats både ur ett ekonomiskt och ur ett rent praktiskt perspektiv 
för att svara på uppsatsens huvudfråga gällande tillämpning. Utifrån denna analys 
utarbetades svar på de frågor som enligt uppsatsens mål ska besvaras. 

Företaget använde olika metoder för kalkylering av investeringar dels beroende på 
vad det gäller och dels beroende på vem som gör den. Vid investeringar som 
understiger 3 miljoner kronor används pay-off metoden med krav på kort 
återbetalningstid. Därför har denna kalkyleringsmetod använts i lönsamhetsanalysen. 

De beräkningar som analysen grundar sig på är gjorda på uppskattade värden. 
Kostnaden för mjukvaran är uppskattad till tre olika värden, ett lågt, ett medel och ett 
högt värde. Utifrån dessa beräknas återbetalningstiden. Uppskattningen har sin grund i 
data för liknande implementeringar. 

Ett Excel-dokument har skapats där företaget kan låta de olika kostnads- och 
intäktsposterna variera för att vidare undersöka känsligheten i variationen av de olika 
variablerna om de beslutar att gå vidare i undersökningen. 
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2.6 Källkritisk granskning 
De teoretiska studierna har krävt mycket undersökning av källornas trovärdighet. Dels 
med anledning av att det finns så stora mängder information i ämnet, dels för att 
mycket är hämtat från Internetkällor och dels beror det på att mycket information 
publiceras av intresseorganisationer. Det har därför krävts kritisk granskning för att få 
fram objektiva beskrivningar. Denna granskning har skett genom att använda flera 
källor för att bekräfta uppgifter och genom att kontrollera uppgifter med de experter i 
ämnet som kontaktats under arbetets gång. 

Även när det gäller internt material och intervjuer krävs ett objektivt perspektiv. 
Personer som jobbar med en viss uppgift är den bästa beskrivaren av uppgiften men 
de är subjektiva i sitt synsätt. Därför intervjuades flera personer och viktiga uppgifter 
kontrollerades extra. 

2.7 Validering 
Den färdiga rapporten har validerats av företaget. Det innebär att deras åsikter 
gällande rapporten och resultatet finns inkluderade i rapporten under kapitel 6.7. Detta 
anser jag ger en ökad tillförlitlighet till resultatets relevans och riktighet. Det ger även 
en chans för övriga läsare att ta del av företagets respons.



Företagspresentation 
 

3 Företagspresentation 
Företaget grundades på 70-talet och köptes under 80-talet av dess nuvarande ägare. 
Då var företaget en underleverantör till dagligvaruhandeln men började redan ett år 
senare med det de gör idag, att leverera helhetslösningar inom inredning. Detta 
innebär att de skräddarsyr lösningar till kunden, från idé, design av produkter och 
konstruktion till produktion, installation och uppföljning. 

Företagets strategi för att uppnå framgång är genom att skapa lönsamhet både för 
kund och för egen räkning. Detta tillsammans med innovativa kundanpassade 
lösningar ska göra dem till en attraktiv samarbetspartner. De ser detta arbetssätt som 
en god grund för fortsatt tillväxt. 

Företaget sysselsätter över 500 personer, de är aktiva i 28 länder och har en årlig 
omsättning på 100 miljoner Euro. De har åtta produktionsanläggningar förlagda till 
Europa, Sydamerika och Asien. 

För att leverera en hel inredningslösning enligt kundönskemål produceras inredning i 
metall, trä och plast i företagets produktionsenheter. Kompletterande detaljer, 
belysning och liknande, köps in från leverantörer. 

Huvudkontoret ligger i Sverige. Här finns koncernens största produktionsanläggning 
strategiskt placerad tillsammans med utvecklingsavdelningen för att stödja ett nära 
samarbete. Huvudkontoret är även säte för ekonomi-, personal-, marknads-, sälj- och 
IT-avdelningar. 

Företaget arbetar för en mer integrerad försörjningskedja. Detta arbete ser olika ut på 
olika håll i organisationen. De har ett antal kärnleverantörer som de har ett tätare 
samarbete med och ett arbetssätt är att involvera leverantörer i utvecklingsarbeten på 
företaget. De försöker även hitta leverantörer att samarbeta med som kan leverera mer 
kompletta lösningar. De försöker dock inte minska antalet leverantörer utan snarare 
öka. Detta beror på att de under året har stora variationer i sina behov och därmed inte 
kan binda upp en leverantör på längre tid. De behöver ha flera lämpliga leverantörer 
för att garantera att deras behov kan uppfyllas.

14 
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4 Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel har för avsikt att ge läsaren insikt i den teoretiska kunskap som ligger 
till grund för det fortsatta arbetet. 

4.1 Supply Chain Management 
Supply Chain Management definieras av Council of Supply Chain Management 
Professionals, CSCMP enligt följande: 

“the planning and management of all activities involved in sourcing and 
procurement, conversion, and all Logistic Management activities. Importantly, it also 
includes coordination and collaboration with channel partners, which can be 
suppliers, intermediaries, third-party service providers, and customers. In essence, 
Supply Chain Management integrates supply and demand management within and 
across companies.” (CMCMP, 2008) 

Tre viktiga punkter kan lyftas ur denna definition för att tydliggöra vad det innebär. 

1. Supply Chain Management, SCM, behandlar alla aktiviteter från 
ursprungskälla till slutkund. 

2. SCM innefattar hela kedjan som ett företag ingår i och som kan vara utformad 
på olika sätt. Ledning av denna kedja ställer krav på koordination och 
samarbete mellan de ingående aktörerna. 

3. SCM integrerar efterfrågan och behov, inte bara för det enskilda företaget, 
utan genom hela kedjan. 

I det följande benämns supply chain även försörjningskedja vilket enligt Lumsden 
(2006) definieras som ett nätverk av företag och omfattar alla operationer som utförs 
från första leverantören till slutanvändaren av produkten. 

Den miljö som företag är verksamma i idag, ställer krav på en försörjningskedja som 
snabbt kan svara på kunders behov. Kunder kräver valmöjligheter eller anpassning till 
egna behov. Teknologier och produkters livscykler blir allt kortare. Konkurrensmiljön 
för företag har förändrats i och med en ökad globalisering. Globaliseringen medför 
både att det är lättare för företag att vara verksamma i andra länder, men också att nya 
marknader öppnar sig. Idag finns även konkurrens mellan försörjningskedjor vilket 
ytterligare lägger fokus på SCM. 

Enligt Simatupang och Sridharan (2002) är det dock viktigt att ta i beaktning att ett 
samarbete inom försörjningskedjan ökar informationsutbytet kraftigt. Detta ställer 
krav på hanteringen av information inom det egna företaget och mellan aktörerna. 
Frågor gällande säkerhet och opportunism är viktiga att ta hänsyn till. 
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4.2 Processbeskrivning, analys och förändring 
Begreppet process definieras olika beroende på sammanhang. Den process som 
undersöks i detta arbete består av ett fysiskt flöde och därför är en enkel definition 
tillräcklig. Ljungberg och Larsson (2001) ger bland annat följande definition:  

”En process är en samling länkade aktiviteter som transformerar en input för att 
skapa en output.” 

Ett bra sätt att beskriva processer är genom att kartlägga dem grafiskt. Detta ger en 
helhetsbild av processen samtidigt som var ingående del både ses som egen aktivitet 
och som del i en kedja (Sörqvist, 2004). 

Den vanligaste metoden för kartläggning är att rita flödesscheman (Sörqvist, 2004). I 
ett sådant representeras olika aktiviteter som utförs i en process av olika symboler och 
pilar binder samman dessa vilket visualiserar flödet. 

Enligt Rentzhog (1998) bör en analys besvara tre viktiga frågor: 

1. Varför ser den nuvarande processen ut som den gör? 

2. Hur bra är processens förmåga? 

3. Hur bra är nivån jämfört med motsvarande processer i andra organisationer? 

För att besvara fråga 1 är flödesschemat ett viktigt verktyg. Det ger en tydlig och 
lättförståelig beskrivning och lyfter fram de viktiga sambanden som besvarar frågan. 

Utvärdering av processens förmåga, enligt fråga 2, görs vanligen utifrån tre kriterier: 

Effektivitet – processens förmåga att leda flödet från start till mål på ett snabbt och 
ekonomiskt sätt. 

Ändamålsenlighet – processens möjlighet att uppfylla syftet. 

Anpassningsbarhet eller flexibilitet – processens förmåga att anpassa sig till 
förändringar med bibehållen effektivitet. 

Fråga 3 besvaras för att sätta processen i relation till något som avgör om uppnådd 
nivå är bra eller dålig. 

Rentzhog (1998) presenterar ett antal punkter som kan användas som tumregler vid 
implementeringsarbete enligt Juran Institute (1993): 

Skapa delaktighet, ju mer personalen engageras i förändringen desto mer benägna att 
anamma den kommer de att vara. 

Arbeta med accepterat ledarskap, både formella och informella ledares involvering 
är av betydelse. 

Undvik överraskningar, håll alla berörda informerade om vad som sker och varför. 
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Ge förändringen tid, tid behövs för mental anpassning till nya idéer. Exempelvis kan 
pilotprojekt eller besök hos andra organisationer som genomfört en förändring ge den 
extra tid och anpassning som krävs. 

Behandla människor med respekt, tvång, hot och maktmedel fungerar ej långsiktigt. 

Hantera motstånd direkt, uttryck för motstånd ska aldrig lämnas ohört, lyssna och 
reagera direkt annars sprider sig motståndet och blir starkare. 

4.3 Streckkoder 
En streckkod byggs upp av svarta parallella streck av olika bredd med varierande 
avstånd dem emellan. Vita respektive svarta ytor reflekterar olika mängder ljus när de 
belyses. Genom att låta en ljusstråle svepa över koden erhålls information om dess 
utformning vilket omvandlas från en ljussignal till en elektrisk signal av en 
fotomottagare. Informationen tolkas därefter av en avkodare ( Streckkod System AB, 
2008). 

Det finns olika sorters streckkoder som används i olika situationer, den vanligaste är 
dock EAN 13 som består av en 13 siffrig kod. Koden anger ursprungsland, företag 
och det artikelnummer företaget tilldelat artikeln samt en kontrollsiffra (Öst, 2004). 

4.4 RFID-teknikens utveckling 
Radiosändning och radar är båda grundläggande teknologier för RFID och dessa 
genomgick en stor utveckling under början av 1900-talet. Radar står för Radio 
Detection and Ranging och innebär att radiovågor används för att bestämma avstånd 
och färdriktning på objekt. 

Det första dokumenterade fallet då RFID används är britternas tillämpning under 
andra världskriget för att särskilja brittiska flygplan från tyska. Transpondrar och 
läsare fortsatte utvecklas och användas men de var inte särskilt praktiska på grund av 
sin storlek. 

En av de första vetenskapliga rapporterna gällande användningen av RFID kom 1948, 
Communication by means of reflected power. Författaren, Harry Stockman, 
konstaterade då att grundläggande problem med tekniken måste lösas innan dess 
användningsområden kan utforskas till fullo (Landt, 2005). Det tog dock drygt 20 år 
innan utveckling av kommunikationsteknik och kretskort gjorde det möjligt för RFID-
tekniken att utvecklas ur kommersiell synvinkel. 

Under 60-talet utvecklades Electronic Article Surveillance, EAS-utrustning för att 
motverka varustölder. Produkter i affärer märks med den enklaste formen av 
transponder och vid utgången placeras larmbågar som läser av om någon transponder 
passerar. Detta är den första och mest spridda användningen av RFID kommersiellt 
sett. Transpondrar med mer minne än dessa av enklaste sort var dock fortfarande 
alldeles för stora och dyra vid denna tid för att fylla något syfte. 
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I början av 70-talet introducerade dock Intel världens första single-chip 
microprocessor. Det innebar ingen revolutionerande utveckling av RFID-teknologin 
men det satte fart på utvecklingen även på andra håll mot mindre och snabbare 
integrerade kretsar (Banks et al. 2007). Forskning och utveckling syftade främst till att 
möjliggöra för tillämpning av RFID inom tillverkningsautomation, 
fordonsregistrering och djurmärkning (Landt, 2005). 

Under 80-talet började tekniken användas alltmer och inom fler områden. Olika delar 
av världen intresserade sig dock för olika tillämpningsområden. I USA var intresset 
störst vad gäller transporter och passersystem medan djurmärkning och industriella 
möjligheter väckte störst intresse i Europa. En nyckelfaktor för att denna utveckling 
var möjlig var det allt mer frekventa användandet av PC:n, vilken möjliggjorde 
praktisk och ekonomisk användning av RFID-system. 

Under 1990 talet spreds tekniken till ytterligare användningsområden, bland annat 
inom bagagehantering på flyg, inom bokhandeln och tillverkningsindustrin (Chao et 
al. 2007). Utvecklingen var under denna tid fokuserad på förbättring av tekniken samt 
att minska tillverkningskostnader och storleken på utrustningen (Sweeney, 2005). 
Användandet vid vägtullar spreds både i Europa och USA och standarder arbetades 
fram. Man började även använda tekniken inom transportsektorn i Asien och 
Sydamerika. 

1999 startades Auto-ID Center på Massachusetts Institute of Technology, de samlade 
tillverkare, forskare och användare av RFID för att utveckla standarder för tekniken, 
forska och dela med sig av information (Landt, 2005). Idag är centret ett globalt 
nätverk bestående av sju av världens främsta forskningsinstitut inom området. EPC 
Global är en kommersiell efterträdare till Auto-ID Center och är en organisation som 
består av industriledande företag och intresseorganisationer. Fram till 2003 
fokuserade Auto-ID Center på utveckling av enkla och billiga taggar för tillämpning 
inom försörjningskedjan och i lagerverksamhet inom konsumtionsindustrin. Man 
licensierade då sina forskningsresultat till nybildade EPC Global vilka arbetat vidare 
med detta. EPC Global arbetar för att ta fram globala standarder för Electronic 
Product Code (EPC). De utvecklar även standarder för EPCglobal Network vilket är 
den infrastruktur på vilken informationen i en försörjningskedja överförs. 

USA:s försvarsdepartement, DoD, såg de potentiella logistiska fördelar tekniken 
erbjöd och anammade den tidigt. Detta gav ytterligare incitament till utveckling och 
snart började tekniken användas kommersiellt (Banks et al. 2007). Både DoD och 
Wal-Mart har stor köpkraft och inflytande över leverantörer och har varit drivande 
aktörer i utvecklingen. År 2003 gav de sina största leverantörer i uppdrag att börja 
märka allt gods som levereras till dem med transpondrar vid början av 2005. Övriga 
leverantörer skulle göra det samma ett år senare (Wu et al. 2006). 

Under början av 2000-talet antogs det att RFID skulle genomgå en stor utveckling, 
men tillverkare och försäljare av RFID-utrustning anser inte att utvecklingen går som 
förutspått. Studier visar dock att tidsramen för utvecklandet av RFID följer ungefär 
samma mönster som streckkodens utveckling (Wu et al. 2006). Sedan inträdet i det 
nya millenniet har minimala taggar introducerats vilket möjliggör olika utformningar. 
Det som nu begränsar storleken är antennen och fokus ligger på utveckling av denna 
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del. Även minnestekniken är ämne för forskning och utveckling i syfte att framställa 
bättre, snabbare och billigare minnen (Landt, 2005). 

IDTechEx utför analyser och forskning inom bland annat RFID och enligt dem har det 
sålts 3,75 miljarder taggar de senaste 60 åren varav 27 procent såldes under 2006. Den 
totala marknaden värderades till $4,93 miljarder 2007 och förväntas öka till $5,29 
miljarder under 2008 (Das, 2008). 

Framtiden ser alltså lovande ut för RFID då alltfler börjar utforska dess möjligheter. 
För att kunna utnyttja dess fulla potential menar dock Landt (2005) att utveckling 
även måste ske i systemen kring tekniken. Dessa är till exempel mjukvarusystemen, 
system för hantering av privat information och legala aspekter i samband med detta, 
stödjande system för design, installation och underhåll etcetera. 

 
Figur 2 – RFID och automatisering (Fleisch, 2001) 

RFID ses som nästa steg i utvecklingen av automatisk identifierings teknologi, Auto-
ID (Lampe och Strassner, 2003). Som figuren beskriver så länkar RFID den digitala 
världen närmare den fysiska genom att koppla märkta objekt i den fysiska världen 
med dess digitala representation i ett informationssystem. Tekniken har potential att 
öka effektiviteten i företags processer genom ökad automation vid identifiering. Detta 
minskar kostnader för arbetskraft då man undviker arbetsintensiv manuell hantering 
av data och dessutom undkommer man de kostnader som uppstår med anledning av 
fel som människan orsakar. 
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4.5 Användningsområden 
Endast fantasin verkar sätta gränserna för RFID:s användningsområden. Ett RFID-
system kan utvecklas med total anpassning till applikationen, alla system är därför 
mer eller mindre unika. 

Ett typiskt sätt att använda RFID inom lagerverksamhet är genom att ha läsare vid 
plats för ankomst och utleverans som automatiskt läser av och registrerar det 
ankommande respektive avgående godset då det passerar.  

Att montera läsare på truckarna ses som ett kostnadseffektivt sätt att implementera 
RFID när flexibilitet är en viktig faktor (LXE Inc., 2006). Tekniken kan då tillämpas 
vid inleveranser, lagerhållning, plockning och utleveranser. Kostnadsfördelarna som 
kan uppnås med läsare monterade på truckarna kommer sig av att det kan behövas 
färre läsare totalt om antalet truckar än färre än antalet portar. Dessutom ökar 
flexibiliteten i och med att läsarna är portabla. 

Det finns även företag som tagit tekniken så långt att de skapat helautomatiserade 
lagersystem genom en kombination av RFID och ett positioneringssystem i realtid 
(RFID Journal Inc., 2008). Detta sker med hjälp av triangulering inom en lokal med 
särskild utrustning. En bild av lokalen finns i datorn och en identifierad tagg kan 
positioneras på bilden med någon meters felmarginal. Detta ger löpande kontroll på 
var gods befinner sig i en lokal. Detta system kräver aktiva taggar (Psion Teklogix, 
2008). 

Nedan beskrivs några olika applikationer för att visa vilken inneboende bredd 
tekniken har när det gäller användning. 

Restaurangen Blue C Sushi i USA inför RFID-märkta tallrikar för servering av sushi. 
Tallrikarna går på ett rullband genom restaurangen och är märkta med en tagg i 
botten. Då en kund tar en tallrik registreras automatiskt detta på kundens nota och 
informationen förs även till köket. Detta system möjliggör övervakning och säker 
hantering från inköp till avfall och ger värdefull information om kundernas önskemål 
(RFID Nordic, 2008). 

På Volvo Powertrain:s fabrik i Skövde används ett RFID-system utvecklat av Datema. 
Företaget märker konsoler till ställningar som håller motorerna på plats under 
transport. 48 000 konsoler är märkta och läses av då de återkommer till Skövde med 
hjälp av en läsare inbyggd i en handske och direktkopplad till en handdator i bärarens 
bälte. En röst anger var konsolen ska placeras och informationen skickas även till 
företagets affärssystem där lagersaldon uppdateras. Volvo Logistics räknar med en 
återbetalningstid, ROI, på två till fyra år (RFID Nordic, 2008). 

DHL och teknikföretaget Infratab har utvecklat en specialtagg med en 
temperatursensor som mäter vilken temperatur en vara utsätts för under transport. 
Med denna information kan varans hållbarhet justeras exakt och transporter kan styras 
så att hållbarhetstiden inte hinner gå ut innan varan kommer ut i handeln (DHL 
Innovation Center, 2008) 
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Inom bilindustrin används RFID för märkning av vissa delar för 
bättre spårbarhet. I USA har dock BMW Mini Cooper tagit det 
en steg längre och utnyttjar RFID i sin marknadsföring. Ca 
5000 Mini Cooper-ägare deltar i kampanjen. De har alla fått en 
nyckelring som är märkt med en RFID-tagg och uppmanas att 
köra förbi en elektronisk annonseringstavla. När de gör så läses 
deras tagg av och en personlig hälsning visas på tavlan enligt 
bilden (Mini USA, 2008). 

 

Bild 1 – BMW använder RFID i sin marknadsföring 

Exempel på andra innovativa tillämpningar är märkning av dyra verktyg på byggen, 
märkning av personal i gruvor och på oljeplattformar, vid avfallshantering, för retur 
av pallar och emballage. 

Visionen för RFID-tekniken är användning inom försörjningskedjan där systemet 
delas av alla ingående aktörer och underlättar arbetet i hela kedjan. AMB Property 
(2004) beskriver att taggar och läsare bör nå så låga priser att alla produkter och 
delkomponenter kan märkas och allt som ingår i flödet genom kedjan kan följas. 

Företaget AMB Property (2004) exemplifierar systemet med att följa en RFID-märkt 
läskflaska i en drickaback som står på en pall då den lämnar tillverkaren. 
Försörjningkedjan består i detta fall av leverantör, grossist, butik, kund och 
återvinningsstation. 

• Avläsning av taggen vid utleverans bekräftar att flaskan lämnat fabriken och 
att lastbilen var korrekt lastad. 

• Denna information sänds via ett leveransdatasystem automatiskt till grossist. 

• Både grossist och leverantör kan följa flaskan under dess transport. 

• Vid inleverans hos grossist verifierar läsare att lasten mottagits och ett kvitto 
skickas automatiskt till leverantören. 

• Läskbackarna dirigeras om till lagerhyllor alternativt utleverans till butiker. 

• Leveransen till en butik loggas när den lastas på lastbil och när den anländer 
till butiken. 

• Vid mottagen leverans i butik hamnar backarna i lager eller i butikshyllor. 

• Ett system med läsare i butiken meddelar om flaskor är på väg att ta slut eller 
om en vara är felplacerad. 

• Då en kund handlar registreras köpet automatiskt på dennes bankkort. 

• Informationen om köp meddelas bakåt i kedjan för planering av tillverkning, 
inköp, distribution och lager. 
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• Då kunden ska sortera avfallet identifieras flaskan och avfallet hanteras och 
återvinns på rätt sätt. 

4.6 Teknisk beskrivning 
Det är viktigt att förstå alla olika variabler ett RFID-system är uppbyggt av för att 
kunna förstå hur tekniken kan tillämpas och utnyttjas bäst (Intermec, 2007). 

Radiofrekvensidentifiering, RFID, är en generell term för de tekniker som använder 
radiofrekvensvågor för att automatiskt identifiera objekt. I ett RFID-system ingår 
alltid en transponder och en läsare och användandet innebär kontaktlös 
informationsöverföring. Till systemet behövs även databehandlande mjukvara, 
middleware, som tar emot informationen från läsaren (Sweeney, 2005). Denna 
mjukvara utgör länken mellan RFID-systemets hårdvara och användarens mottagande 
datasystem, vanligtvis dess affärssystem. 

 

 
Bild 2 – Komponenterna i ett RFID-system (Sweeney, 2005) 

4.6.1 Systemkategorier 

En grov indelning av RFID-system ger fyra kategorier: 

• EAS-systems, Electronic Article Surveillance, används för 
stöldskyddsmärkning. Läsare vid ett områdes utgång känner av om en tagg 
lämnar området och aktiverar då ett larm.  

• Portable Data Capture Systems, portabla system med handläsare och bärbara 
datorer. 

• Networked Systems, fasta system där läsare är fixerade vid givna positioner 
och är direkt kopplade till informationsnätverk. Taggarna kan vara fästa på 
rörliga objekt, objekt som flyttas eller människor beroende på 
tillämpningsområde. 

• Positioning Systems, använder taggar som automatiskt kan ange placering av 
ett objekt och med hjälp av läsare på ett fordon så kan detta navigeras. (AIM 
Global, 2007) 
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4.6.2 Transpondern 

Ordet transponder kommer från transmitter/responder vilket beskriver dess funktion. 
Transpondern svarar (responds) på en utsänd (transmitted) förfrågan om vilken data 
den bär på. Det finns aktiva, passiva och semi-passiva transpondrar, eller taggar, och 
de finns tillgängliga i en stor variation av storlekar, former och skyddande skal. 
Taggen består av ett microchip som är anslutet till en antenn. Gemensamt för alla 
sorters taggar är att de har en unik EPC-kod som gör varje tagg unik och den kan 
särskiljas från de övriga taggarna. Denna kod består av (Taghaboni-Dutta och 
Velthouse, 2006): 

- tagginformation (t.ex. aktiv eller passiv tagg) 
- domännummer vilket visar vem som är tillverkare av produkten 
- objektklass identifierar vad det är för slags produkt 
- en unik kod som identifierar varje individuell produkt 

Taggen kan också innehålla en minneskrets som möjliggör lagring av en viss mängd 
data, såsom pris, kostnad, lagersaldo, tillverkningsdatum (Chao et al., 2007). 

Taggarna kan särskiljas av flera olika kännetecken: 

• energikälla 

• skriv- och läsrättigheter 

• läshastighet 

• frekvens 

• fysisk form 

• kostnad 

Dessa kriterier formar grunden för utrustningens kravspecifikation. Det är därför 
viktigt att utvärdera varje enskild situation och anpassa teknikval därefter. 

4.6.3 Energikälla 

Taggarna kan delas in i tre grupper utefter hur de strömförsörjs, passiva, aktiva och 
semi-passiva vilka beskrivs nedan. 

Passiva taggar 

Räckvidden är bara några få meter men de är billiga att tillverka, de är små till 
storleken vilket ger stor flexibilitet i användandet och de har dessutom lång livslängd. 
De kräver heller ingen intern energikälla utan radiovågorna från läsaren kan ge 
tillräckligt med energi för att på avstånd skapa ett elektromagnetiskt fält i taggen. När 
en tagg rör sig inom en läsarantenns område absorberar taggen den energi som krävs 
för att sända tillbaka informationen med radiovågor till läsaren (Banks et al. 2007). 
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Aktiva taggar 

En aktiv tagg har en egen strömkälla och förmågan att utföra uppgifter utanför en 
läsares räckvidd. Exempelvis kan den med hjälp av sensorer registrera temperatur, 
fukt eller gravitation och meddelar detta till systemet när den är inom en läsares 
räckvidd (Fabian, 2008). Den kan alltså både verka på egen hand utanför en läsares 
räckvidd och ge ett mycket långt läsavstånd. I en öppen miljö utan störningar kan 
signalen nå en läsare på 1,5 kilometers avstånd (Technovelgy, 2008). 

Den stora nackdelen med en aktiv tagg är kostnaden. Endast batteriet i sig kostar mer 
än en passiv tagg. Dessutom är de betydligt större än passiva med anledning av 
batteriet (Banks et al. 2007). Dessa aktiva taggar har en livslängd på ca 5-6 år och det 
avgörs av batteriets egenurladdningstid (Malm, 2008). 

Semi-passiva taggar 

Dessa är en kombination av passiva och aktiva taggar. Den passiva komponenten får 
energi då den kommer inom läsarens räckvidd och startar den aktiva komponenten 
vilken sänder ut RFID-signal på samma sätt som en aktiv tagg. Fördelen med semi-
passiva taggar i jämförelse med en aktiv tagg är en ökad livslängd av batterierna. 
Taggen går tillbaka till viloläge efter en viss tid så batteriet räcker längre. Fördelen 
gentemot passiva taggar är den utökade räckvidden (Banks et al. 2007). 

En semipassiv tagg har ju en egen strömkälla likt den aktiva men är ej utrustad med 
den extra teknik som krävs för att kunna utföra uppgifter utanför läsarens räckvidd. 
Syftet med dess interna batteri är endast att förlänga läsavståndet. 

4.6.4 Skriv- och läsrättigheter 

Det finns flera olika sorters microchips med olika egenskaper som används i taggarna, 
vilket ger följande indelning (RFID Systems, 2008). 

Read-only-memory, ROM-taggar är den enklaste och billigaste. Den innehåller en 
unik sifferkod som oftast tilldelas vid tillverkning och informationen kan aldrig 
ändras. 

Read-write, R/W-taggar innehåller en unik kod samt ett skrivbart minne. När taggen 
är inom läsarens räckvidd kan information läggas till och befintlig information kan 
skrivas över. 

Write once, read many kallas kort för WORM-tagg. Informationen skrivs till taggen 
då den fästs på objektet och kan läsas av upp till 100 000 gånger. Informationen kan 
endast ändras om allt först raderas. Passiva taggar har oftast detta chip. Ungefär 
samma funktion som för R/W-taggar kan erhållas genom att man istället för att lagra 
all information i chipet lagrar den i en databas. EPC-kodens funktion är då att genom 
sin sifferkod möjliggöra att informationssystemet kan identifiera vilken information 
som tillhör objektet. 
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4.6.5 Läshastighet 

Generellt gäller att ju högre frekvens desto högre läshastighet. Trots att det handlar 
om millisekunder så kräver avläsningen och dataöverföringen en bestämd tidsperiod. 
Detta kan vara viktigt att ha i beaktande om användningen innebär att taggen kommer 
att passera genom ett läsområde (Shepard, 2005). 

Det är svårt att avgöra vilket läsavstånd taggarna kräver, det beror på det märkta 
objektet, hur taggen placeras, omgivning, om taggen är aktiv eller passiv, vilken 
antenn som används och andra faktorer.  

4.6.6 Frekvens 

Man kan urskilja fyra generella frekvensområden. Följande tabell ger en beskrivning 
av dessa och deras speciella egenskaper. 

 
Frekvensband Läsavstånd Ändamål Fördelar Nackdelar 
Låg frekvens 
(LF) Passiv 
125-134 kHz 

< 0,5 m Boskapsmärkning 
Bilnycklar 
Passerkort. 
Frukt och grönsaker 

Fungerar i närheten 
av vatten. 

Kort läsavstånd. 
 

Hög frekvens 
(HF) Passiv 
13,56 MHz 

< 1,5 m Bibliotek 
Butikshyllor 
Bagage 
Smart Cards 

Billigast om köps in 
i stor serie. 
 

Kan störas av 
kringutrustning. 

Aktiv tagg - 
Ultrahög 
frekvens 
(UHF) 
860-950 MHz 

<100 m Märkning av containers Långt läsavstånd. Livslängd beror 
på batteriet. 
Dyrt. 

Passiv tagg -
Ultrahög 
frekvens 
(UHF) 
860-950 MHz 

< 5 m Logistik. 
Biltullar. 

Frihet i formval. Störs av vätska 
och metall. 

Mikrovågor 
2,4 GHz 

< 80 m Betalsystem. 
Tåg. 
Containers. 

Liten med stor 
formfrihet. 

Dyrt. 
Störs av vätska 
och metall. 

Tabell 1 – Beskrivning av de olika frekvensbanden (Shepard, 2005) 

Olika system erbjuder alltså olika egenskaper och det är viktigt att välja rätt frekvens 
för rätt applikation. Tabellen kan sammanfattas med att lågfrekventa system ger 
kortare räckvidd och lägre kostnader i jämförelse med system med högre frekvens. 
Dessa ger längre räckvidd och högre datahastighet men kostar mer. 
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Olika delar av det elektromagnetiska spektrat är tillägnat olika syften. Detta styrs 
genom var lands lagstiftning och idag finns bara få frekvenser tillgängliga på global 
basis för RFID applikationer (AIM Global, 2007). Arbete pågår dock med 
standardisering genom ISO och andra organisationer. 

Tekniken inom UHF-bandet är det område där utveckling av standarder kommit 
längst och detta frekvensband är gemensamt för Europa (RFID Nordic, 2008).  

4.6.7 Fysisk form 

Det finns en nästan obegränsad variation av former, storlekar och ytterhöljen på 
RFID-taggar. De kan antingen skrivas ut som etiketter eller ha formen av en liten 
plastbricka. I vissa fall kan den integreras direkt i förpackningen. Det är 
användningsområdet som ger kravspecifikationen för taggen. Dess fysiska form kan 
därför vara en följd av dessa krav, som till exempel om taggen måste klara höga 
temperaturer så kapslas den in i ett skyddande hölje. Eller så kan den vara en 
förutsättning för att taggen ska gå att använda, exempelvis vid märkning av djur krävs 
det att taggen är mycket liten och kan föras in under djurhuden. 

4.6.8 Kostnad 

Kostnaden per tagg är starkt beroende av vilken typ av tagg det är, vilket minne den 
ska bära och hur den ska var inkapslad. Priset är också knutet till vilken volym man 
köper in.  

Generellt sett anges att en 96-bit EPC-tagg kostar 7-15 US cents vilket i dagsläget 
motsvarar knappt SEK 1. Om taggen ska inkapslas i en etikett på vilken företaget 
själva trycker sin streckkod eller annan information så höjs priset något. Låg- och 
högfrekventa taggar tenderar att kosta lite mer (RFID Journal, 2008). Detta är 
fortfarande högt i jämförelse med en streckkod som endast kostar några ören. 

Ökad komplexitet när det gäller konstruktion eller kretskortets funktion samt minnets 
kapacitet ökar kostnaden på både taggen och läsaren (AIM Global, 2007). En aktiv 
tagg med hög minneskapacitet kan kosta uppåt $100 (Intermec, 2008). 

En semi-passiv tagg är uppbyggd som en passiv tagg men har ett enkelt tunt batteri. 
Kostnaden kan hamna på ca 20 kr per tagg vid beställning av väldigt stora volymer 
(Malm, 2008). Det finns idag företag som satsar på att utveckla dessa taggar och de 
kommer troligen att bli vanligare framöver (UPM, 2008). 

Kostnaden på taggarna och kringutrustning är fortfarande ett hinder för att RFID ska 
kunna utnyttjas till fullo. Priserna på tekniken minskar kontinuerligt men inte i 
önskvärd takt enligt många experter (AIM Global, 2007). 
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4.6.9 Läsaren 

Läsare kan variera avsevärt i komplexitet beroende på vilken sorts tagg de stödjer och 
vilka funktioner man önskar använda. Gemensamt för alla läsare är dock att de består 
av en sändare, en mottagare, en avkodare och en eller flera antenner (Sweeney, 2005). 
Läsaren kan vara aktiv kontinuerligt eller aktiveras endast vid behov av någon form 
av sensor. Läsaren och antennen är byggda olika beroende på taggens frekvens. För 
att undvika långa antennkablar är läsare och antenn placerade nära varandra (Malm, 
2008). 

Läsaren sänder ut, tar emot och översätter radiovågorna till digital information som 
sedan kan föras över till datorer för användning (RFID Journal, 2008). Denna 
utrustning kan vara så enkel som en PC eller mer komplex, som exempelvis ett helt 
affärssystem (Wu et al., 2006). 

De vanligaste läsarna är bärbara läsare, portaler och truckmonterade läsare.  

Många vill ha läsare i form av portaler eller passager med anledning av att det 
naturliga flödet ändå har vissa punkter som alltid passeras och systemet följer därför 
ett logiskt flöde (Malm, 2008). 

I varje passage behövs antenner, antennkabel, läsare, 220 volt och nätverkskabel. Det 
behövs även fästen till antennerna. 

Det finns även möjlighet att koppla systemet till en styrbox som gör en kontroll av 
passerande gods mot förutbestämd information (Malm, 2008). Till exempel kan det 
tändas en röd lampa vid fel och en grön lampa vid godkänd passering. Alla 
anpassningar och extra funktioner av detta slag kräver utrustning och anpassning av 
mjukvaran efter önskemål. 

I vissa passager behöver färdriktningen på taggen bestämmas, till exempel för att 
avgöra om taggen förflyttas in eller ut ur lager (Malm, 2008). Om taggen inte 
innehåller sin historik i minne vid passage så vet systemet bara att taggen är inom 
läsavstånd. Detta kan lösas genom att ha två antenner som läser åt olika håll, beroende 
på vilken som läser först respektive sist så kan riktning konstateras. 

För att täcka en stor port kan det i vissa fall krävas två eller fler läsare. Detta beror på 
att antennkablarna ej bör vara för långa (Malm, 2008). I dessa fall kan en läsare och 
dess tillhörande antenner monteras på var sida om porten. 

När aktiva taggar används behöver man inte ha en basstation vid varje passage utan 
systemet består även av strategiskt utplacerade referenspunkter. En basstation är 
tekniskt sett en sorts läsare och används tillsammans med aktiva taggar. De aktiva 
taggarna kan kommunicera med basstationen och i ett system med referenspunkter 
utplacerade i en lokal kan en precis position av taggen bestämmas. Basstationen kan 
även kallas lässtation eller gateway. Basstationen täcker lokalen eller hela 
anläggningen beroende på storlek, utseende och störande inslag i omgivningen. 
Taggen är dock i viloläge då den är i rörelse och aktiveras först när den stannar. Den 
kommunicerar då med systemet och går tillbaka till viloläge tills nästa gång den 
förflyttats och stannar igen. Den kommunicerar alltså inte med systemet just vid det 
tillfälle den passerar en port utan först då den blir stillastående. Då meddelar den till 
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basstationen vilka referenspunkter den känner av och exakt position räknas ut. Då vet 
systemet exakt var taggen är men också dess status, exempelvis inlevererad eller 
lagerförd (Malm, 2008). 

Kostnaden för en basstation för ett aktivt system hamnar runt 50 000 kr och den har 
en räckvidd på ca 200 m (Malm, 2008). 

Referenspunkter är trådlösa enheter, tekniskt sett fungerar de ungefär som taggar men 
med andra uppgifter tilldelade till sig. De är även inkapslade på annat sätt och kan ha 
större batteri för att öka livslängden. De kostar mellan 350 och 550 kr per styck vilket 
också är starkt beroende av volym. Kostnadsberäkningarna i denna rapport har 
genomförts med ett ungefärligt värde av 450 kr per styck. 

Det är inte säkert att man kan blanda läsare i portaler respektive truckmonterade läsare 
inom systemet. Det beror bland annat på vilken sorts tagg man använder. Det är inte 
säkert att de är kompatibla (Malm, 2008). Detta bör framtida användare ha i åtanke 
redan vid design av ett initialt system. Framtida behov kan kräva en viss utrustning 
och det är då viktigt att gammal och ny utrustning är kompatibel. 

Det finns även möjlighet att ha bärbara läsare vilka är kopplade till en liten handdator 
(RFID Nordic, 2007). Till utseendet ser de ut ungefär som en streckkodsläsare och 
räckvidden för dessa är ett par meter. Beroende på användningsområde kan det vara 
praktiskt att kunna läsa av vid godset oavsett var det står istället för att behöva ta 
godset till en fast läsare. 

Att montera en läsare på trucken kan vara en fördel i vissa applikationer. Läsaren 
skiljer sig tekniskt från bärbara genom att bärbara läsare kräver mänsklig hantering. 
Den truckmonterade läsaren behöver en signal som sänds ut automatiskt men som 
endast läser avsedd tagg, den måste därför vara riktad. Detta skiljer dem därför från de 
stationära läsarna som skapar ett brett läsfält (LXE Inc., 2006). Läsaren monteras på 
gafflarna så att lässituationen optimeras och i trucken tar föraren emot information på 
en dataskärm kopplad till läsaren (RFID Nordic, 2007). 

Det finns inga exakta uppgifter om livslängden på läsare och antenner. Det beror på 
användningsområde, slitage och teknisk utveckling. Om ca 10 år kanske det är 
aktuellt att byta ut hårdvaran för att uppdatera till modern utrustning och erhålla 
förbättrad teknik och funktioner (Malm, 2008). 

4.6.10 Transponderprogrammering 

WORM-taggar och R/W-taggar är de som kan programmeras, dvs. som information 
kan skrivas till och som har minne att lagra data. Detta sker oftast i början av 
processen då taggen ska användas men vissa taggar går att uppdatera vilket gör att 
taggen när som helst kan programmeras om. Programmering kräver generellt sett 
kortare läsavstånd än vid endast läsning av taggen. I de fall informationen i taggen ska 
uppdateras eller ändras under en process sker detta med hjälp av att en 
programmeringsfunktion finns integrerad i läsaren och programmering sker då 
automatiskt vid läsning. Programmeringen är ursprungligen designad för att hantera 
en tagg åt gången men utveckling inom området har gjort det möjligt att idag 
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programmera att visst urval av taggar som finns inom ett visst avstånd (AIM Global, 
2007). 

Skapandet av kopplingen mellan taggen och affärssystemet kan gå till på flera olika 
sätt. I ett passivt system med RFID-etiketter fästs en etikett på godset. Taggen läses av 
och en unik kod skrivs till taggen. Ett alternativ är att förprogrammerade taggar 
används vilka liksom i föregående alternativ fästs på godset och läses. Den unika kod 
som taggen redan innehåller kopplas i affärssystemet till exempelvis ett utvalt 
ordernummer. Vid avläsning av koden senare i flödet ges den information som koden 
är kopplad till. 

Vid den dataterminal där denna operation genomförs krävs någon form av läsare. En 
mobil handläsare är lite dyrare än en fast och kostar ungefär 35 000 kr per styck 
medan en fast ligger mellan 20 000 – 25 000 kr. En handläsare är dock att föredra av 
praktiska skäl då den ger lite längre läsavstånd och möjlighet att rikta läsaren. Det är 
vart enskilt behov som styr val av teknik. 

Ytterligare ett alternativ är att ha en RFID-printer som skriver ut etiketterna. I 
systemet kopplas information om godset till ett taggnummer och etiketten skrivs ut. 
Vid senare avläsning pekar taggens id-nummer på den plats i systemet där 
informationen om godset ligger. En RFID-printer kostar ungefär 25 000-30 000 kr 
(Intermec, 2008). 

4.6.11 Middleware 

RFID-systemet i sig medför inga förbättringar, det är hur man använder det som är 
viktigt. Det är dess roll i ett produktionssystem eller logistiksystem som ger det dess 
värde. Enligt Sweeney (2005) utgör middleware den komponent i ett RFID-system 
som kopplar samman de ingående elementen och samlar in data mellan dem. 
Informationen i RFID-systemet filtreras och bearbetas av mjukvaran och förs sedan 
över till rätt del av användarens system, exempelvis databaser för lager, försäljning, 
inköp och marknad och kan på så sätt användas inom hela verksamheten. 

Det finns basprogram att tillgå men mjukvaran kräver någon form av anpassning samt 
implementering i användarens egna system. För att fastställa hur mjukvaran ska vara 
anpassad krävs en systemspecifikation som beskriver hur systemet ska vara utformat, 
vilka funktioner som ska ingå och vilka operationer systemet ska utföra. Det kan 
handla om mindre anpassningar och en enkel implementering men även om stora 
specialanpassade system kopplat till flera funktioner (Malm, 2008). 

Av dessa orsaker vill inte systemutvecklarna göra en uppskattning av kostnaderna för 
mjukvaran. En förstudie av en leverantör som resulterar i en systemspecifikation tar i 
genomsnitt 50 timmar att genomföra och först då står kraven på mjukvaran klara och 
en offert kan utarbetas (Malm, 2008; Fabian, 2008). 
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4.6.12 Standarder 

Utveckling och ökad användning av RFID, vilket skulle medföra lägre kostnader, har 
inte skett i den grad som tidigare förutspåtts. Den bromsande faktorn är att det saknas 
standarder för tekniken. Företag har inte vågat investera i RFID då man upplever en 
osäkerhet kring vilken teknik som kommer att bli globalt ledande (Strassner och 
Fleisch, 2003). 

Genom hela RFID-systemet löper en kedja av olika komponenter vilka utgör möjliga 
delar att standardisera. 

• Objektet ska ha en unik tagg 

• Den unika identifikationen ska finnas lagrad i taggen 

• Taggen ska ha vissa egenskaper 

• Taggen ska kommunicera med läsare 

• Läsaren ska vara kopplad till middleware 

• Middleware ska integreras i ytterligare system 

Etcetera 

Vissa av dessa är kritiska länkar i kedjan där en standardisering är en nödvändighet 
(RFID Nordic, 2008). 

4.6.13 EPC 

RFID-teknologins motsvarighet till streckkodens EAN-standard är EPC, Electronic 
Product Code. Denna standard utvecklas av standardiseringsorganet EPC Global som 
är en organisation utan vinstkrav med syfte att kommersialisera EPC och EPC Global 
Network. 

De flesta EPC-koder består av 96 bitar och kan unikt identifiera varje objekt till 
skillnad från EAN-koden som endast identifierar produktgrupp och tillverkare (RFID 
Nordic, 2008). Det är EPC Global som administrerar utgivningen av dessa unika 
nummerserier så att tekniken kan användas globalt. 

EPC Global Network är en infrastruktur utvecklad av EPC Global för tillämpning av 
RFID-teknik i försörjningskedjan. Ett nätverk av det här slaget består av en EPC-kod, 
RFID-teknologi och mjukvara utvecklad enligt EPC-standarder. Syftet med nätverket 
är att integrera RFID och Internetteknik så att all information inom hela 
försörjningskedjan kommuniceras via detta nätverk. På detta sätt kan en aktör inom 
försörjningskedjan ha tillgång till information som är aktuell just för denna aktör och i 
realtid. 
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4.6.14 Nivå av märkning 

Märkning kan ske på olika nivåer i ett system beroende på behov men också beroende 
på kostnad per tagg. Idag är det vanligaste att märkning sker på kolli- eller pallnivå. 
Detta är till största delen en konsekvens av att taggarna kostar för mycket för 
märkning av alla produkter inom exempelvis dagligvaruhandeln. 

Utvecklingen inom tekniken och ju fler som använder den kommer dock att driva ner 
priserna på taggar. Drivande aktörer är livsmedelsindustrin som med hjälp av RFID 
kan skydda råvaror och livsmedel och kan garantera spårbarhet. Även 
läkemedelsindustrin utgör en viktig drivande kraft då det finns stora möjligheter till 
fördelar med märkning av läkemedel på produktnivå. Det ökar spårbarheten och 
säkerheten inom tillverkning och distribution och kan användas för att minska 
spridning av förfalskade läkemedel (EPC Global, 2008). 

Vrba et al. (2008) drar i sin studie gällande industriella applikationer av RFID 
slutsatsen att det krävs märkning på produktnivå i tillverkande industri för att nå 
lönsamhet och få ROI. De menar att priserna på taggar kommer att sjunka de närmaste 
åren till en nivå som gör märkning på produktnivå möjlig och lönsam. 

4.6.15 Fördelar med RFID 

• Den främsta fördelen med RFID är möjligheten att läsa av information och få 
en identitet på ett objekt utan kontakt eller fri sikt mellan läsare och tagg 
(Roberts, 2006). Taggar kan läsas trots besvärliga förhållanden som smuts, 
snö, dimma, is, färg, inuti pallar, containers, och medan de är på en lagerplats. 
Det går även att lokalisera redan monterade detaljer utan visuell kontakt 
medan streckkoder skulle behöva sitta synligt. Det är dessutom möjligt att läsa 
flera hundra taggar per sekund till skillnad från läsning av streckkoder då det 
krävs visuell kontakt och läsning styckevis (Bergdahl, 2007). 

• Det finns företag som specialiserat sig på att utveckla taggar för speciella 
ändamål. Exempelvis finns det taggar som klarar temperaturer upp till 300° C. 
Ett annat exempel är aktiva taggar som har ett läsavstånd på över hundra meter 
och klarar tufft väder och slitage (Nilsson, 2008).  

• RFID ger möjlighet till unik identifiering på produktnivå medan en streckkod 
kan endast identifiera objektets typ. 

• WORM-taggar och R/W-taggar  ger även möjlighet till informationslagring på 
det egna minnet. Med en R/W-tagg kan taggens information ändras och 
uppdateras under hela tiden den används (RFID Systems, 2008). 

• Smarta RFID-applikationer kan även skapa intelligenta system som fungerar 
utan mänsklig involvering (Streckkod System AB, 2008). Det finns stora 
möjligheter för förbättrad effektivitet i ett företags processer genom 
automatisk identifiering och automatisk processtyrning. RFID-teknologin 
möjliggör ett skifte från kommunikation mellan personer till kommunikation 
mellan objekt och därigenom ökad automation (Chao et al. (2007). 
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• Att manuellt registrera objekt i affärssystem är en tidskrävande uppgift och 
objektet måste vid ett flertal tillfällen identifieras för att sedan leta upp rätt 
information i systemet och manuellt ändra information om objektet. 

Sannolikheten för mänskligt fel, HEP (human error probability), definieras 
som antalet gånger en uppgift utförs felaktigt i förhållande till antalet 
möjligheter att göra fel. När det gäller att skriva på ett tangentbord är 
förhållandet 1/100. Studier visar även att HEP ökar exponentiellt med en ökad 
stressnivå samt vid för låg stressnivå (Wickens och Hollands, 2000). 

En automatiserad funktion minimerar den mänskliga faktorn som felkälla, 
minskar pappershantering och minskar behovet av arbetskraft. Med ett RFID-
system kan dessa fördelar uppnås. 

• Med hjälp av ett RFID-system kan produkter själva bära på sin historik. Detta 
kan vara ovärderligt i en situation då man tvingas återkalla produkter. Till 
exempel om man upptäckt ett fel på produkter ur en viss batch så kan man 
spåra ytterligare produkter som tillverkats under samma period. 

Jeld-Wen:s reparatör kan läsa av taggen på en dörr som redan monterats och 
på plats få de uppgifter som önskas (bilaga 7). 

Ett annat exempel på tillämpning i spårbarhetssyfte ges av Artek som 
tillverkar möbler vilka formgivits av bland annat den kände finländske 
formgivaren Alvar Aalto. För att hindra piratkopiering och för att möbelns 
historia ska följa med produkten märks idag alla stolar med en RFID-tagg 
(Lepikko, 2008). 

• Inom försörjningskedjan uppstår fördelarna ur att en märkt produkt kan följas 
genom hela kedjan och bära med sig sin unika identifikation och information. 
Detta medför att aktörerna kan dela information som är viktig för alla och det 
skapas en transparens i systemet (Wamba et al., 2007). Det blir även lättare för 
aktörerna att synkronisera arbetet. 

• Inom lagerhantering kan RFID höja informationstillförlitligheten i systemen i 
och med att lagersaldon och annan information kan erhållas i realtid. Det 
underlättar även inventering av lager. Beroende på hur systemet utformas kan 
olika grad av automatisering och olika fördelar uppnås (LXE Inc., 2008). 

4.6.16 Nackdelar med RFID 

Kostnad 

• Den största nackdelen med RFID är kostnaden för taggarna. Ett lägre pris 
skulle möjliggöra för fler att använda tekniken, vilket skulle driva ned priserna 
ytterligare. Priset på taggarna är den främsta orsaken till att det ännu är 
ovanligt med märkning på produktnivå. 
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• Vissa taggar kan dock återanvändas om det i applikationen är praktiskt möjligt 
och önskvärt. Om man bara ser till kostnaden för taggen och den är högre än 
kostnaden för en streckkod kan återanvändning göra användandet lönsamt. 

• Ett ökat användande skulle kunna pressa ner priserna och många anser att 
läkemedelsbranschen är en viktig drivkraft i den utvecklingen. Detta med 
anledning av att RFID är ett viktigt medel för identifiering och spårbarhet av 
mediciner i både tillverkning och distributionsledet. Märkning sker inom 
läkemedelsbranschen på produktnivå och i stora mängder (Chao et.al., 2007). 

• Tekniken är fortfarande ung i sin kommersiella tillämpning och det är därför 
svårt att dra några generella slutsatser angående återbetalning av investerat 
kapital, ROI (Chao et.al., 2007). 

• De flesta företag använder båda systemen parallellt under en övergång vilket 
under denna tid medför underhåll av två system och kan ge dubbla kostnader 
(Chao et.al., 2007). 

Standarder 

• De flesta framhåller det faktum att det inte finns tillräckligt väl utvecklade 
standarder för tekniken som en stor nackdel. Detta anses vara en hämmande 
faktor för dess fortsatta utveckling då företag är ovilliga att anamma tekniken 
innan tillräcklig utveckling skett av standarder (Chao et.al., 2007). Detta leder 
även till att det saknas kompatibilitet mellan olika användare i och med att 
leverantörer av RFID-system använder olika teknik och komponenter. Ett 
företag löper då risk att vid investering i ett RFID-system med förhoppning 
om att kunna använda tekniken inom sin försörjningskedja på längre sikt stöter 
på problem om de andra användarna använder inkompatibel utrustning. 

• Brister i standarder ger även risk för ”barnsjukdomar” i systemen. Trots att 
RFID inte är en ny teknik har den inte använts i kommersiellt syfte under lång 
tid om man jämför med streckkodssystemen. Därför kan det förväntas att vissa 
brister i systemen kan komma fram allteftersom. 

Metall och vätska 

Antennen spelar en viktig roll i kommunikationen mellan tagg och läsare. Olika 
material kan ge störningar på antennen och påverkar då vågorna. Exempel på sådana 
material är metall och vätska. 

Metall och vätska kan skapa problem för ett RFID-system. Enligt Garfinkel och 
Rosenberg (2006) dämpar vätska, genom absorption, radiovågorna från läsaren 
kraftigt och minimerar därmed läsavståndet. Metall blockerar radiovågorna helt varför 
man ej kan placera en tagg omgiven av metall. Sitter taggen däremot på metallen så 
kan avläsning vara möjligt beroende på var på objektet taggen sitter i förhållande till 
läsaren, hur långt läsavståndet är och vilken sorts antenn taggen har. 

I vissa situationen hindrar metallen vågorna medan den i andra situationer fokuserar 
vågorna och underlättar på detta sätt avläsning. I Jeld-Wen:s tillverkning kan vågorna 
stärkas då flera brandskyddsdörrar innehållande ett metallager ligger staplade på 
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varandra. En tagg är då belägen mellan två dörrar med metall i och vågorna fokuseras 
vilket underlättar avläsning (bilaga 7). 

Det utvecklas dock lösningar för användning i dessa miljöer. För att undvika 
störningar från metallen skapas taggar där det vid montering uppstår en distans till 
metallobjektet. Distansen kan antingen skapas genom att taggen utformas som en liten 
puck och vid montering ligger den en bit ifrån metallen. Så kallade FAT-tags är ett 
annat alternativ där distansen utgörs av ett skumskikt och taggen i helhet är en 
självhäftande etikett (RFID Journal, 2008). 

En annan lösning utvecklas av ett företag som tillverkar metallbehållare och 
packningsmaterial till dagligvaruhandeln. De bygger in en tagg i objektet som skall 
märkas. En vanlig tagg innehåller en antenn och det är denna som störs av metallen. 
Istället för detta så fungerar metallunderlaget i objektet som en parabol som 
reflekterar energin från läsaren och fokuserar den till chipet för att aktivera detta 
(Bacheldor, 2006). 

Läsare och systemstöd 

• Mjukvaran är en stor del av investeringskostnaden men också den som är 
svårast att bedöma i förhand. Därför kan det krävas en initial investering i en 
förstudie eller ett pilotprojekt för att kunna få en tillräckligt noggrann 
uppfattning om investeringskostnaden. 

• Även läsare är kostsamma men man kan försöka minimera behovet av läsare 
genom att skapa en genomtänkt layout för placering av läsare. Vid skapande 
av denna layout krävs anpassning till eller av befintlig omgivning. Ställage, 
armerade väggar och liknande kan medföra störningar. 

• Det krävs särskild mjukvara för att hantera eventuell överlappning av läsarna 
så att inte samma information registreras flera gånger (Sweeney, 2005). 

Systemets komplexitet och hög automationsgrad 

• Krävs stor tillit till ett mycket komplext tekniskt system. Erfarenheten inom 
Jeld-Wen (bilaga 7) är att det krävs stor intern kunskap och drivkraft för att få 
systemet att fungera och för att kontinuerligt utveckla och förbättra det. 

Om problem med systemet uppstår kan det skapa stora bekymmer för 
användaren. När det gäller streckkoder kan koden alltid matas in manuellt i 
systemet, detta går inte med RFID. 

• Ökad automatisering kan minska behovet av operatörer. Det ger även 
operatörer förändrat arbetsinnehåll. Risken finns att det främst är övervakning 
och kontroll som kvarstår som operatörens uppgifter vilket kan blir monotont. 
På Jeld-Wen (bilaga 7) har vissa uppgifter införts vid de arbetsoperationer som 
blir allt för monotona för att hålla operatören alert och motiverad. 
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4.7 RFID och Supply Chain Management 
RFID kan effektivisera interna processer och ge kortare reaktionstider i 
försörjningskedjan. Tekniken ger även möjlighet till att strömlinjeforma operationerna 
inom och mellan aktörerna i kedjan genom ökad transparens dem emellan (Intermec, 
2007). Kambil och Brooks (2002) presenterar, i sin rapport om RFID i 
försörjningskedjan, resultat från forskning som visar att de vinster som RFID-
tillämpning i tillverkande företag kan skapa uteslutande är förknippade med SCM. 
RFID ger enligt dem bättre marginaler och ökad omsättning genom bättre prognoser 
och information inom kedjan. 

När krav ställs på leverantörer att leverera gods märkt med RFID utan att kostnader 
för detta ersätts av kund börjar de självklart titta på hur de kan göra detta lönsamt för 
egen del. För att uppnå fördelar med RFID i produktion krävs, enligt Vrba et al. 
(2008), märkning på produktnivå. Märkning på pall- eller kollinivå ger inte 
tillräckliga vinster. För att detta ska vara möjligt krävs fortsatt utveckling av taggarna 
så att de klarar miljön och påfrestningarna som de utsätts för i tillverkningen. 
Märkning på individuell nivå ger stora möjligheter till spårning och styrning av 
produkter inom tillverkningen. 

När det gäller lönsamhet inom en försörjningskedja är kontroll av lagernivåerna en 
självklar faktor. Minskade lager minskar andelen bundet och arbetande kapital och 
möjliggör investering av detta i andra delar av verksamheten. Logistisk effektivitet 
kan delas in i de tre komponenterna leveransservice, logistikkostnader och 
kapitalbindning vilka är starkt kopplade till varandra och det uppstår lätt målkonflikter 
dem emellan (Lumsden, 2006). Det är därför viktigt att ha ett helhetsperspektiv och då 
krävs vissa kompromisser mellan interna logistiska mål. Detta tankesätt måste även 
appliceras på samarbetet inom försörjningskedjan för att nå framgång (Simatupang & 
Sridharan, 2002). 

Det är viktigt att tänka på att man har tillgång till avläsning vid alla punkter i en 
försörjningskedja. Det måste finnas möjlighet att placera läsutrustning på alla platser 
vilket kan innebära problem om systemägaren inte själv äger alla lokaler och punkter 
som RFID-systemet innefattar (Malm, 2008). 

Flera studier (Wamba et al., 2007; Bottani och Rizzi, 2007) visar att ett integrerat 
RFID och EPC nätverk kan förbättra utleveranser, transporter, inleveranser och 
lagringsprocesser. Ett sådant system kan automatiskt starta och avsluta vissa processer 
och möjliggör för de olika aktörerna i en försörjningskedja att dela med sig av 
information. På så sätt kan aktörerna även öka synkroniseringen mellan sina olika 
aktiviteter. 

Bottani och Rizzi (2007) visar dock i sin studie på att tillämpning av RFID- och EPC-
system inte ännu är lönsamt för alla aktörer inom försörjningskedjan vid märkning på 
produktnivå. Däremot framkom i studien att RFID-märkning på pallnivå ger 
lönsamhetsfördelar för alla delar i försörjningskedjan. 

Det krävs dock integrering av försörjningskedjans aktörer i en bredare strategi för att 
kunna utforska den potential som RFID kan erbjuda inom kedjan. Enligt Wamba et.al. 
(2007) krävs det att varje företag i kedjan flyttar fokus från sin enhet till hela kedjan 
som ett samarbetande nätverk och från tillfälliga relationer till långsiktiga samarbeten. 
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4.8 Lönsamhetsbegrepp 
Lönsamhet definieras som relationen mellan vinst (intäkt-kostnader = vinst) och 
kapital (Olhager, 2000). Medan omsättning och resultat är absoluta mått så är 
lönsamhet relativt och visar hur effektivt resurser har utnyttjats och kapital förvaltats. 

När en bedömning av en investering ska genomföras beräknas dess lönsamhet utifrån 
någon av de tillgängliga beräkningsmetoderna. 

Återbetalningsmetoden 

Denna metod används främst som en inledande bedömning för att ge en indikation på 
en investerings lönsamhet. I ett nästa steg används de mer ingående 
beräkningsmetoder med högre detaljeringsgrad. Återbetalningsmetoden syftar till att 
beräkna den tid det krävs för att summan av de årliga överskotten som investeringen 
genererar överstiger summan för de kostnader investeringen medför (Löfsten, 2002). 

Återbetalningstiden = grundinvesteringen / årliga betalningsöverskott 

Kriteriet för om investeringen är lönsam eller ej är om dess återbetalningstid är 
kortare än en på förhand bestämd längsta tillåtna återbetalningstid. 
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5 Resultat 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av det resultat som förstudien gav. 
Därefter beskrivs det undersökta flödet samt en analys av detta. I kapitlet 
presenteras även förslag till tillämpning av RFID. 

5.1 Förstudiens resultat 
I examensarbetets inledande fas studerades möjligheten till tillämpning av RFID i 
företagets processer ur ett bredare perspektiv. Efter studier av processerna och teori i 
ämnet, information från RFID-leverantörer samt diskussioner med högskolans 
handledare och kontaktpersoner på företaget har arbetets avgränsning definierats till 
det undersökta flödet. Arbetet fram till detta gav dock vissa resultat som anses 
relevanta för företaget och detta resultat presenteras därför i det följande. 

Först studerades produktionsprocessen på huvudfabriken i Sverige. Tidigt 
konstaterades att RFID-märkning på pallnivå inte skulle erbjuda några fördelar i 
jämförelse med nuvarande streckkodssystem. Därför undersöktes märkning på 
produktnivå. De kritiska moment som identifierades i processen är pressningen och 
lackeringen. Dessutom är alla produkter tillverkade i metall. 

AdhTech är ett företag som bland annat utvecklar kreativa lösningar för användning 
av RFID-taggar i speciella miljöer. Till exempel utvecklar AdhTech taggar som kan 
användas på metallprodukter, i höga temperaturer eller andra krävande miljöer 
(AdhTech AB, 2008). 

Efter intervju med Peter Nilsson på AdhTech kunde det konstateras att det finns 
möjlighet att utveckla taggar som kan användas på metallprodukterna. Dessa taggar 
skulle konstrueras som självhäftande flaggor, även kallat hängtagg, som placeras på 
produkten så att själva taggen hamnar utanför produkten. På detta sätt skapas den 
distans som krävs mellan metallen och taggen för att undvika störningar. Priset per 
tagg skulle vara väldigt beroende av vilket antal som beställs men skulle hamna 
mellan 2,50 kr och 6 kr. Taggarna skulle vara möjliga att återanvända. 

Lackeringen kräver dock att taggarna klarar temperaturer på över 200° C. Detta skulle 
kräva att taggen är tillverkad i polyester med en inkapsling som gör att den klarar ca 
300° C. Taggen är dock inte läs- eller skrivbar under den period då den utsätts för den 
höga temperaturen men den överlever och fungerar före och efter. Priset skulle stiga 
till ca 5-12 kr per tagg. Dessa priser gäller för UHF-taggar vilka är något billigare. 

Det skulle ändå vara svårt att ha produkterna märkta med en hängtagg under hela 
processen som innefattar flera press- och skärande operationer. Detta skulle innebära 
att alla produkter måste märkas om efter vissa operationer och man skulle då gå miste 
om många av de fördelar det skulle medföra att använda RFID istället för dagens 
streckkodssystem. 

En studie av färdigvarulagret inleddes därefter för att undersöka vilka möjligheter 
RFID kunde erbjuda där. Tanken skulle då vara att märkning skulle ske på 
produktnivå efter det att den sista bearbetande operationen samt lackeringen var 
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avslutad. Därmed skulle de krävande momenten undvikas men de eventuella fördelar 
som skulle erhållas inom lagerhantering kunde undersökas vidare. 

Även i denna tillämpning skulle hängtaggar användas men tidigt kunde fastställas att 
risken för problem var stor. Produkterna ligger staplade tätt intill varandra och vissa 
stolpar och stativ ligger staplade i flera rader och i flera skikt. Risken är stor att 
problem uppstår med läsning av taggarna. Trots att distans skapas till metallen genom 
hängfunktionen kan det skapas störningar av intilliggande produkter. Dessutom finns 
risk att endast de yttersta taggarna läses och de som ligger innerst i en rad eller hög 
blir olästa. 

Det finns möjligheter till fördelar vid användning av RFID-märkning istället för 
streckkodsmärkning på pallnivå i färdigvarulagret. Att undersöka detta skulle vara ett 
för stort projekt för detta arbete. De fördelar som kan uppnås vid implementering på 
pallnivå i lagerverksamheten diskuteras dock ytligt i kapitel 7, framtida möjligheter. 

5.2 Huvudstudiens inriktning 
Förstudien resulterade i huvudstudiens inriktning, det vill säga flödet mellan 
företagets producerande dotterbolag i Litauen och huvudanläggningen i Sverige. Detta 
flöde anses representativt även för andra flöden inom företaget och resultatet av denna 
undersökning anses därför applicerbart även i andra delar av organisationen. 

5.3 Beskrivning av det aktuella flödet 
Flödet är indelat i två delar, dotterbolaget i Litauen och huvudanläggningen i Sverige, 
däremellan sker endast transport vilket inte kräver någon beskrivning. 

5.3.1 Dotterbolaget i Litauen 

På anläggningen i Litauen produceras rörprodukter, exempelvis stativ och stolpar, 
samt en del plåtar. Bilden nedan visar en av de mest frekventa produkterna och hur 
dessa packas. Det är mycket sällan leveranser går direkt till kund utan godset går via 
huvudanläggningen. 

 
Bild 3 - Exempel på produkter och hur de är packade på en pall (Författarens eget 
fotografi) 
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Det finns inget färdigvarulager, FVL, utan endast en uppställningsplats för gods som 
ska utlevereras motsvarande två lastbilslaster. Till huvudanläggningen anländer varje 
vecka i genomsnitt 2½ lastbilslast från Litauen med ca 40 pallar per bil vilket innebär 
att flödet består av ca 100 pallar per vecka. 

Värdet för produkterna är olika och antalet produkter per pall varierar men ett 
genomsnittlig värde för en pall med typiska produkter ligger mellan 5 000 och 15 000 
kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processen startar med en inköpsorder utfärdad av en inköpare på huvudanläggningen 
vilket resulterar i en kundorder på anläggningen i Litauen. Företagen delar samma 
affärssystem, IFS, varför en kundorder är kopplad till en inköpsorder. En inköpsorder 
kan innehålla artiklar med olika leveransdatum. På dotterbolaget inväntar man alltså 
ej att hela inköpsordern, deras kundorder, ska bli klar för utleverans utan 
produktionen sker mot leveransdatum. 

Inköpsorder 
skapas 

Inköpsorder 
Kundorder 

Tillverkning 

Registrering i IFS av vilket 
gods som är färdigproducerat. 
Pallflagga skrivs ut.

Pallar märks med pallflaggor. 

Förflyttning till 
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där gods packas 
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klart för leverans, denna del 
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utlastningen 

Utlastning 

Plocklista 

Följesedel 

Figur 3 – Flödesschema över processen på dotterbolaget 
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I slutet av tillverkningen placeras godset på de pallar vilka de senare kommer att 
transporteras på. Rapportering av färdigproducerat gods sker till affärssystemet IFS 
vilket tar ungefär 3-5 minuter per pall. Pallflaggor skrivs ut vid rapportering och 
pallarna märks med dessa. De anger kundordernummer, artikelnummer och 
benämning samt antal artiklar. Även denna operation tar i genomsnitt 3-5 minuter per 
pall. 

Pallarna placeras därefter på en uppsamlingsplats vilket registreras i IFS, den del av 
kundordern som placerats i zonen kvitteras då. Status för var pall är ”färdig för 
leverans” och en plocklista skrivs ut. Lagerarbetare utgår från plocklistan och placerar 
angivna pallar i en utlastningszon varifrån godset lastas till lastbil och en följesedel 
skapas som följer godset. Uppsamlingsplatsen och utlastningszonen utgör en ganska 
öppen yta och porten för utleverans är ungefär 4 meter bred och 5 meter hög. Totalt 
tar det administrativa arbetet med denna del av flödet 6,75 minuter (för beräkning se 
bilaga 1). 

Utöver detta arbete görs separata följesedlar i det interna bokföringsprogrammet. 
Detta beror på att de inte har implementerat den finansiella modulen av affärssystemet 
som hanterar fakturering och bokföring. Denna operation räknas ej in i flödet då en 
RFID-implementering inte påverkar den. Det vore dock rimligt att en implementering 
av hela affärssystemet äger rum för att undvika onödigt dubbelarbete. Speciellt i och 
med att det är just denna operation som deras supply manager bedömer vara den mest 
tidskrävande.  

Om något gods ska genom flödet brådskande, märks dessa med handskrivna lappar. 
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5.3.2 Huvudanläggningen i Sverige 

 

Inleverans 

Kontroll 

Rapportering till IFS att del av 
inköpsorder är mottagen, pallflaggor 
skrivs ut. 

Figur 4 – Flödesschema över processen på huvudanläggningen 

Ankomstlagret är en helt öppen plats där pallarna ställs närmast porten som är ungefär 
4,5 meter bred och 5-6 meter hög. En truck som är 2,5 meter hög och 1,5 meter bred 
kör godset från lastbilen och in. Längst in i ankomstlagret innan färdigvarulagrets, 
FVL, ställage tar vid finns en yta avsedd för upphämtning av pallar. De flyttas alltså 
dit som ett mellansteg. Gångarna mellan ställagen i färdigvarulagret är 3-4 meter 
breda. 

När lastbilen anländer till anläggningen lastas godset av och placeras i ankomstlagret. 
I denna del av lagerverksamheten arbetar två personer med mottagning och hantering 
innan godset hämtas av övrig lagerpersonal för placering i färdigvarulagret. I och med 
att leverantören är ett dotterbolag sker ingen grundlig kontroll av godsets kvalitet vid 
mottagningen. Tidigare hade man en person anställd för att kontrollera kvalitén men 
idag gör mottagarna en snabb kontroll av godset. Detta sker i samband med att de går 
runt bland godset, identifierar pall för pall och kontrollerar överensstämmelse med 
följesedel. Antalet artiklar per pall räknas dock inte för att kontrollera om det stämmer 
med följesedeln. Det görs endast en rimlighetskontroll och artiklarna på max 1 % av 
alla pallar räknas. Totalt tar denna operation i genomsnitt 2-3 minuter per pall. 

Därefter ankomstregistreras godset genom att mottagaren går igenom följesedeln i 
IFS, kvitterar de korrekta posterna och gör eventuella korrigeringar. Ibland innehåller 
en pall artiklar till flera ordrar och pallens innehåll utgör därför flera poster på 
följesedeln med olika antal i de olika posterna, vilket kräver tid till manuell kontroll. 

 

Pall märks med 
pallflagga  

Registrering i IFS att inlevererat 
gods är lagerfört i FVL. 

Pallflagga 

Förflyttning till 
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Allt eftersom pallarna registreras i systemet skrivs pallflaggor ut. Dessa visar 
ordernummer, artikelnummer och benämning på artikeln samt antal. Det enda som 
skiljer dem från de pallflaggor som dotterbolaget redan märkt godset med och som 
sitter på pallen vid ankomst är ordernumret och ortnamn. Dotterbolagets pallflagga 
anger deras kundordernummer medan huvudanläggningens pallflaggor anger deras 
nummer för inköpsordern. 

Nästa moment för mottagaren är att gå ut bland godset, identifiera pallarna genom den 
pallflagga som följer godset från Litauen och tejpa över denna med den nya 
pallflaggan. Det beräknas ta totalt 1½ timme att ankomstregistrera och märka om 
pallarna vid varje leverans vilket innebär att det i genomsnitt tar 2,25 minuter per pall 
(för beräkning se bilaga 1). 

Därefter förflyttas pallarna till en ruta för gods som är färdigmärkt och klart för 
förflyttning till lager. För att underlätta för truckföraren som ska förflytta godset till 
färdigvarulagret vänds pallarna så att de och pallflaggorna hamnar åt rätt håll vid 
upphämtning. 

Då godset står i ankomstlagret syns det inte som ett disponibelt saldo i IFS. Det måste 
först ske en överföring av godset till färdigvarulagret. Detta sker dels genom en 
överföring i IFS och dels genom förflyttning av godset till angiven pallplats. Målet är 
att denna inrapportering ska ske inom 3 timmar efter att godset har anlänt, dock senast 
under ankomstdagen. Personalen upplever dock att det är svårt att hinna göra denna 
överföring inom tidsgränsen, med anledning av personalbrist 

Rapporteringen innebär att ordernummer anges och att antal och placering i 
färdigvarulagret rapporteras in. I vissa fall är pallplats redan bestämd och endast antal 
skrivs in i systemet. I andra fall krävs att man letar upp en lämplig pallplats och anger 
även detta. Denna operation beräknas ta i genomsnitt 3-4 minuter per pall. 

En stor del av godset från Litauen är långt gods som kräver särskilda pallplatser i 
extra breda pallställage. Det är inte alltid dessa platser räcker till och gods måste då 
placeras i gångarna mellan ställagen. Personalen upplever detta som ett problem och 
anger att pallarna flyttas ett onödigt stort antal gånger från inleverans till utleverans. 
Så fort man behöver tillgång till de pallar som står i ställagen innanför pallarna i 
gången så måste dessa flyttas. Detta kan dessutom upprepas ett flertal gånger innan 
pallarna ska utlevereras. 

Ungefär 1-2 timmar per vecka går åt till att leta efter pallar. Detta beror dels på att 
gods placerats i gångar, dels på att det placerats fel. 

Företaget har idag truckar utrustade med streckkodsläsare kopplade till den dator de 
har inne i hytten. Dessa används dock inte utan truckföraren matar manuellt in 
ordernummret som anges på pallflaggan för att identifiera pallen. Denna operation tar 
några sekunder. 
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5.4 Analys av flödet 
Flödet analyseras utifrån dess effektivitet, ändamålsenlighet och flexibilitet vilket 
resulterar i följande påpekanden. 

• Beskrivningen av flödet visar att varje pall kräver identifiering vid åtta olika 
tillfällen från det att en pall lämnar tillverkningen tills den placeras i 
färdigvarulagret. Dessa moment är tidsödande och ger vid varje tillfälle risk 
för felaktig identifiering i och med att det sker manuellt. 

• Varje pall märks på dotterbolaget med en pallflagga som följer pallen till 
huvudanläggningen där den dock märks om med en ny pallflagga med skillnad 
endast i identifieringsnummer och ortnamn. Denna hantering medför dubbel 
identifiering och märkning av pallarna. 

• Vid inleverans kontrolleras alla pallar manuellt för att se så att följesedeln 
stämmer. Detta moment är tidskrävande och medför risk för fel. 

• Den vändning av pallarna när de står i ankomstlagret som idag i vissa fall är 
nödvändig är tidskrävande och ett moment som borde försöka undvikas. 

• Vid ankomst blir gods ofta stående länge innan det förflyttas till 
färdigvarulagret och blir ett disponibelt saldo i IFS. Detta ökar risk för onödig 
väntan på detta gods på annat håll i verksamheten och kan därmed innebära 
förseningar i operationer. 

• Inventering är en tidskrävande uppgift och mycket tid går åt till att leta efter 
pallar i lagret. 

• Hanteringen med handskrivna lapparna för brådskande gods som idag används 
på dotterbolaget är ett tidskrävande och ineffektivt sätt att arbeta. 

• Placering av långa pallar i lagergångarna medför mycket onödigt arbete. 

5.5 Flödet utvidgat med RFID 
Visionen av tillämpningen börjar med en indelning av processen i zoner genom vilka 
flödet av pallar med produkter passerar och identifieras automatiskt. Målet med 
tillämpningen är att minimera behovet av administrativt arbete i flödet. Önskan är att 
arbetet kan koncentreras till att förflytta godset. De identifieringar som behövs längs 
med vägen sker automatiskt och nödvändig information och aktuellt status uppdateras 
då i IFS. 
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5.5.1 Zonindelning 

Litauen 

Zon 1 Zon 2 Zon 3 
Tillverkning Uppsamlingsplats Utleverans 

 
Transport 

Sverige 

Zon 4 Zon 5 
Ankomstlager Färdigvarulager 

 
Figur 5 – Zonindelning av flödet 

Mellan två zoner läses taggarna av och godsets status i affärssystemet uppdateras. När 
godset är färdigt i produktionen och placerats på en pall identifieras det med en tagg 
enligt tre alternativa förslag i avsnitt 5.5.2 till 5.5.4. 

När det därefter flyttas från zon 1 till zon 2 läses taggen av och godset får status ”klar 
för plockning”. Systemet kontrollerar om det är dags för leverans av pallen och om så 
är fallet skrivs en plocklista ut automatiskt. 

Pallarna hämtas upp enligt plocklistan och förflyttas från zon 2 till zon 3 och en 
läsning meddelar ny status på aktuellt gods till systemet. Status blir ”klart för 
utleverans” och följesedel skrivs ut. Vid utleverans passeras läsare som kontrollerar 
att det är just det gods som ska lastas ut enligt följesedeln som passerar. 

Transport sker till huvudanläggningen med lastbil och vid mottagning sker ytterligare 
en läsning som ändrar godsets status till ”mottaget”. Godset kontrolleras automatiskt 
mot följesedel och förs sedan in i en lagerzon avsedd för denna sort gods från denna 
leverantör. En avläsning vid inträde i zonen meddelar att godset är ”lagerfört”. 
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5.5.2 Alternativ 1 – slutet flöde av pallar 

Pallarna märks permanent med aktiva taggar och ett slutet system skapas vilket 
innebär att pallarna returneras och återanvänds. 

Dessa taggar kostar ungefär 500 kr per styck. Läsutrustningen kostar mellan 10 000 
och 50 000 kr per styck. I vissa fall kostar den uppåt 100 000 kr. Priset är starkt 
beroende av tillämpningen och de krav detta ställer på utrustningen (Malm, 2008) 

Möjlighet till slutet system av pallar 

Möjligheten till detta försvåras då det inte finns ett naturligt flöde av pallar idag som 
skulle kunna slutas på ett ekonomiskt sätt. Ett nytt flöde bestående av tompall mellan 
de två orterna skulle behöva skapas. Problemen har sitt ursprung i att olika pallar 
används och att vissa länder kräver besprutade pallar. 

5.5.3 Alternativ 2 – öppet flöde av pallar 

Pallarna märks med aktiva taggar som är enkla att fästa på pallen med tejp eller 
buntband. De avlägsnas från pallen då de tjänat sitt syfte och återanvänds i flödet. Ett 
pantsystem kan införas om taggarna inte avlägsnas inom den egna verksamheten. 
Dessa taggar ligger på ungefär samma kostnad som de man märker permanent med, 
500 kr/styck, det är endast fästanordningen som skiljer dem åt. Läsutrustningen är 
densamma som i första alternativet. 

5.5.4 Alternativ 3 – märkning med etikett 

Taggar i form av självhäftande etiketter fästs på godset. Den tagg som då används är 
passiv och av enklaste sort som innehåller en unik kod för identifiering. Vid punkt för 
märkning av en pall kopplas taggen och information om godset ihop i affärssystemet, 
och taggen klistras på pallen. Denna sorts tagg kostar ungefär 2 kr per styck. 

Taggen läses av då den körs genom en passage, exempelvis porten ut till lastbryggan 
vid utleverans, genom att antenner placeras vid öppningen. Läsavståndet är ungefär 
två meter beroende på hur taggen är placerad i förhållande till antennen och vilket 
material godset är av. En enkel lässtation kostar mellan 20 000 och 25 000 kr. 

För den fortsatta utredningen kan alternativen sammanfattas i ett system med aktiva 
taggar alternativt ett system med passiva taggar. Båda systemen bygger på teknik 
inom UHF-bandet vilket är praktiskt genomförbart inom Europa. 
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5.5.5 Fysisk utformning av system med aktiva taggar 

På dotterbolaget behövs två passager. Passage 1 utgör in- och utfart till zon 2, 
uppsamlingsplatsen. Passage 2 är placerad vid utleverans av godset. Ytan som består 
av de båda zonerna är tillräckligt öppen för att använda en basstation som täcker hela 
detta område. I anslutning till denna skapas ett system av referenspunkter som utgör 
de två passagerna. Detta ger möjlighet att avgöra pallens exakta position inom 
zonerna enligt beskrivning i teoriavsnittet. Dock medför detta viss risk för störning av 
ställagen i zon 2. Detta påverkar inte passagen utan endast positioneringen inom 
zonen. Den som ska hantera godset kan få en bild över lokalen med en markering av 
pallens position. 

På huvudanläggningen behövs två passager, passage 3 vid inleverans i ankomstlager 
och passage 4 vid förflyttning mellan ankomstlager och färdigvarulager. 
Ankomstlagret är en helt öppen yta utan ställage eller väggar som kan störa signalen. 
Det är därför även där möjligt att använda ett system med basstation och 
referenspunkter. 

Det behövs därför två basstationer och tillräckligt med taggar för att täcka flödet av 
pallar. Antalet referenspunkter är svårt att beräkna. Det beror på ytans utformning och 
man kan behöva prova sig fram för att optimera resultatet. Vid den terminal där första 
identifieringen sker behövs en läsare i anslutning till en dator. Ytterligare hårdvara 
som kan tillämpas för visualisering av felaktiga förflyttningar, är exempelvis en röd 
respektive grön lampa som tänds vid utleverans. 

Beräkningarna bifogas i bilaga 1-6. Då kostnaden för mjukvara är svåra att uppskatta 
är beräkningarna utformade som en funktion av denna. En skattning av dess värde 
lågt, medel och högt räknat ger en uppfattning av dess påverkan. 

För beräkningarnas skull har ett uppskattat behov av referenspunkter använts. 
Uppskattningen baseras på lokalens utseende och en marginal på 15 % har lagts till. 
Detta är en helt egen uppskattning av extra behov som uppkommer beroende på hur 
lokalen ser ut. Det krävs en mycket grundlig genomgång och tester för att komma 
fram till exakt antal. 

Grundinvesteringen för detta alternativ beräknas till ungefär 1 256 000 kr exklusive 
mjukvara. 

5.5.6 Fysisk utformning av system med passiva taggar 

Layouten av passager är densamma i båda alternativen men de passiva taggarna 
kräver läsare och antenner vid varje passage. De passiva taggarna har ej den interna 
kraft som krävs i systemet med basstationer vilket de aktiva taggarna har i och med 
sitt eget batteri. 

De två passager som skapas inom dotterbolaget respektive huvudanläggningen kan 
anpassas i storlek och kräver endast en läsare och antenn. Vid passage 1 kan dock 
både in- och utleverans ske varför det krävs en läsare men flera antenner. Portarna för 
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in- respektive utleverans däremot är för stora för att det ska räcka med en läsare. Det 
krävs en läsare med antenn på var sida. Rekommendationen är två antenner per läsare 
vid användning av passiva taggar. Detta för att öka tillförlitligheten i systemet genom 
att minimera risken att en tagg inte blir läst på grund av sin placering i förhållande till 
antennen. Enligt Malm (2008) ger två antenner per läsare bättre 
avläsningsmöjligheter. 

Det finns två alternativa metoder att få fram etiketter. Genom att ha en egen RFID-
skrivare i anslutning till den terminal där godset märks kopplas taggens unika kod till 
informationen om godset och därefter skrivs etiketten ut och fästs på pallen. 
Alternativt köps färdigprogrammerade etiketter eller programmerbara. Med anledning 
av att priserna är ungefärliga och starkt beroende av volym genomförs beräkningarna 
med kostnaden 2 kr per tagg oavsett vilket av dessa alternativ som används. 

Det finns risk att taggen måste placeras så att den blir svår att läsa eller att den av 
annan anledning ej läses vid passagen. Det är då viktigt att ha en bärbar läsare 
tillgänglig. Det behövs dessutom en bärbar läsare vid den terminal där godset märks 
förutom om en RFID-skrivare används. Oavsett etikett behövs det två handläsare, en 
på var anläggning. 

Grundinvesteringen för detta alternativ beräknas till: 227 000 kr exklusive mjukvara. 
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6 Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras den praktiska genomförbarheten och lönsamheten av 
förslaget. Analysen grundar sig på den teori som presenterats i rapporten, den 
beskrivning av processen som återfinns i resultatet och de förslag som arbetats 
fram. 

6.1 Flödesschema för förslaget 
Det nya flödet kan beskrivas enligt flödesschemat i figur 6. 
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Figur 6 – Flödesschema över processen vid användande av RFID 
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6.2 Praktisk genomförbarhet 
Nedan presenteras en analys av förslagens praktiska genomförbarhet och vilka 
konsekvenser de får. 

6.2.1 Information 

På taggen måste det finnas information som är tillräcklig för båda anläggningarna. På 
pallflaggorna som används idag finns artikelnummer, antal och ordernummer som 
artiklarna tillhör. På dotterbolaget är det ett kundordernummer och på 
huvudanläggningen ett inköpsordernummer, dessa är inte identiska men är kopplade 
till varandra. 

I fallet med etiketter, både de som programmeras vid märkning och de som är 
förprogrammerade, krävs att den unika taggkoden kopplas till den information i 
affärssystemet som tillhör var pall. En läsning på dotterbolaget pekar på den 
information i IFS som tillhör pallen, alltså vilken kundorder den hör till och vad den 
innehåller. På huvudanläggningen pekar koden på samma sätt på den information i en 
inköpsorder som gäller för den avlästa pallen. 

Aktiva taggar möjliggör användande av skrivbara minnen och lagring av information i 
taggen till skillnad från de passiva etiketterna som endast ger en koppling till unik 
information i affärssystemet. De aktiva taggarna ger därför större möjligheter vid 
utformandet av detta system efter önskemål och behov. Principen är dock densamma 
att taggen ger pallen en unik identifikation och pekar på den information som är 
relevant för hantering på dotterbolaget respektive huvudanläggningen. 

6.2.2 Moment som försvinner 

Då all identifiering av gods inom flödet är automatiserat så minimeras den 
administrativa hanteringen av godset för lagerarbetarna vilket var det främsta 
önskemålet med tillämpningen. De moment som försvinner beskrivs nedan. 

Den idag dubbla hanteringen av och märkningen med pallflaggor försvinner. Var pall 
får en identitet då den är färdigfylld för leverans och denna identitet följer den genom 
hela flödet. Systemen på de olika orterna är kompatibla och ingen anpassning behövs 
därför vid inleverans. 

Det behövs ingen utskrift av plocklista, genom affärssystemet skickas en digital 
plocklista till trucken. I alternativet med aktiva taggar får truckföraren en bild av 
lokalen på sin dataskärm med en markering av pallens placering samt övrig relevant 
information. Det är viktigt att säkerställa att den information som truckföraren får på 
sin skärm hanteras snabbt i systemet så att det inte uppstår en väntetid tills aktuell bild 
eller meddelanden visas. 

Om passiva taggar används måste truckföraren precis som idag leta efter pallens 
placering och kontrollera att det id-nummer som anges i plocklistan överensstämmer 
med taggens id-nummer vilket anges på etiketten. Till skillnad från idag krävs dock 
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ingen manuell registrering av att godset plockas upp och förflyttas utan en läsning när 
trucken med godset lämnar zonen ändrar automatiskt godsets status. Det finns 
möjlighet att använda automatisk felkontroll vid denna passage som exempelvis ger 
truckföraren ett felmeddelande på skärmen eller tänder en lampa. 

När gods flyttas till utlastningen skapas en följesedel för var leverans och denna ska 
av olika skäl finnas med godset under transportens gång. Följesedeln skrivs därför ut 
och följer godset. Då godset lastas till lastbil sker en läsning och här kan liksom vid 
föregående passage en automatisk felkontroll ske som stämmer av den fysiska 
utlastningen mot följesedeln. 

Vid inleverans krävs ingen kontroll av att följesedeln är korrekt då detta görs vid 
utleverans. Skulle detta ändå önskas kan en funktion med felkontroll beskriven ovan 
implementeras även här. 

På huvudanläggningen försvinner, förutom hanteringen med pallflaggor, även 
överföringen mellan ankomstlager och färdigvarulager. Vid utleverans ur 
ankomstzonen sker en automatisk överföring. Med dessa förslag krävs dock någon 
form av registrering av den exakta positionen av pallen i färdigvarulagret. 

6.2.3 Moment som tillkommer 

Vid registrering i IFS att gods är färdigt i produktionen och placerat på en pall så 
kopplas den informationen som är unik för pallen till en tagg som antingen redan är 
fäst på pallen, i det aktiva systemet, eller som i etikettform klistras på pallen. 

Praktiskt sett är det en fördel om denna operation utförs i närheten av pallarna. De 
aktiva taggarna läses av en bärbar läsare vid en dataterminal och därefter utförs 
kopplingen mellan tagg-id och information. 

De passiva taggarna kräver inte ett kort avstånd mellan dataterminalen och pallarna 
men det är en fördel för snabb och effektiv hantering och minskad risk för märkning 
av fel pall. 

Returhantering av de aktiva taggarna kräver att taggarna på de tomma pallarna i 
färdigvarulagret på huvudanläggningen hakas bort, samlas ihop och returneras. Vid ny 
registrering i IFS raderas den gamla informationen från taggens minne. 

Vid en implementering av systemet krävs en utbildning av den personal som berörs av 
förändringen. Detta är något som en systemleverantör kan bistå med. Dessutom måste 
man räkna med en första period av ”barnsjukdomar” i systemet, ökad felfrekvens och 
ökad tidsåtgång. Denna inkörningsperiod får ses som en investering i framtida 
fördelar och om alla berörda är förberedda på detta så kan problemen minimeras. 
Exempelvis kan implementeringen ske i en lugn period och extra resurser och stöd 
kan sättas in. 
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6.2.4 Förändringsarbete inom organisationen 

Under arbetets gång framkom att de streckkodsläsare som alla truckar är utrustade 
med ej används utan det sker en manuell inmatning av pallens id-nummer. Alla 
lagerarbetare var ej medvetna om ifall den egna trucken hade någon läsare. 
Lagerpersonalen kunde inte klargöra varför utrustningen inte används och de 
ansvariga visste ej att den inte var i bruk. 

Jag ser detta som indikationer på att tidigare projekt där ny teknik ska implementeras 
inte har varit framgångsrika. Innan ett liknande projekt inleds anser jag att orsakerna 
till dessa problem bör utredas och dras lärdom av. 

Ett RFID-system underlättar arbetet bland annat för lagerpersonalen men kan också 
ses som ett hot mot deras egen sysselsättning. Jag anser därför att företaget bör ha 
detta i åtanke både vid en förstudie och vid en eventuell implementering av tekniken. 
Jag tror att en motvilja kan påverka resultatet i en förundersökning genom att det blir 
svårt att erhålla nödvändig information. Det kan också ge svårigheter vid 
implementering, utbildning och användning om personalen ej vill anamma systemet. 

Inom förändringsarbete framhålls ofta förankring i alla nivåer av organisationen som 
en viktig faktor för framgång. Jag finner det därför viktigt vid en eventuell 
implementering av RFID att ett tydligt ledarskap står bakom projektet, att 
uppföljningar sker och att användarnas åsikter beaktas. Jag rekommenderar därför en 
tidig involvering av dem som berörs mest av tekniken. De punkter som forskning lyft 
fram som viktiga framgångsfaktorer och som presenteras i den inledande teorin kan 
användas som guidning. 

6.3 Lönsamhet 
Ett problem med RFID-tekniken är att den, relativt sett, är dyr att implementera. Det 
krävs därför att tillräckliga besparingar möjliggörs för att tillämpningen på sikt ska bli 
lönsam. 

De beräkningar som gjorts och som analysen grundar sig på presenteras i bilaga 5. 
Kravet på återbetalningstid är att den ska vara kort vilket är ett relativt begrepp. 

Genom märkning med RFID-taggar undviks helt allt arbete med utskrifter och 
märkning med pallflaggor och plocklistor. De fel som riskerar uppstå vid denna 
hantering försvinner också. Besparingen består både av tiden detta arbete tar och av 
utskriftskostnaden. 

Inga moment har identifierats som försvåras av tillämpningen. Det som tillkommer är 
hanteringen vid märkning samt hantering av returer av de aktiva taggarna. En 
bedömning av tidsåtgången dessa moment kräver har gjorts. Det är svårt att avgöra 
rimligheten i denna bedömning då någon observation eller data kring detta ej lyckats 
erhållas. Bedömningen har dock viss grund i observation av arbetet på Jeld-Wen 
Sverige AB (se bilaga 7). 

Den beräknade kostnadsbesparingen genom minskad tidsåtgång för utförande av de 
operationer som beskrevs i det gamla flödet, samt tillägg av den tid de moment tar 
som RFID medför, är 348 840 kr per år på dotterbolaget och 225 720 kr per år på 
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huvudanläggningen. Den totala besparingen inklusive utskriftsbesparing och minskad 
tid till letande av pallar inom flödet är 648 384 kr per år. 

Generellt sett är besparingarna de samma för de båda alternativa tillämpningarna. Det 
är svårt att beräkna vilken ytterligare besparing som kan erhållas med 
positioneringssystemet i form av minskad tid för att hitta pallar och minskad körtid för 
truckarna. Dessa fördelar finns dock. 

Båda alternativen ger möjlighet till framtida utveckling av systemen samt utvidgning 
vilket diskuteras vidare i kapitel 7 som behandlar framtida möjligheter. 

Ytterligare besparingar och ekonomiska fördelar kan erhållas genom att antalet 
felhanteringar minskar. De kostnader detta medför i korrigering och tidsåtgång till 
icke-värdeskapande aktiviteter minskar och kvalité och kundservice kan höjas. 

Den ökade transparensen inom flödet som systemet innebär kan ge nödvändig 
information för att kunna minska lagernivåer och säkerhetslager utan att tappa i 
leveranssäkerhet och precision. 

Den tillämpning av tekniken som föreslås kan ej generera tillräcklig tidsbesparing för 
att motsvara en heltidstjänst (bilaga 6). Tiden kan dock användas till värdeskapande 
aktiviteter och generera värde i flödet istället. På längre sikt skulle en utökad 
implementering kunna innebära en så pass hög grad av automatisering och 
tidsbesparing att antalet tjänster i flödet skulle kunna minskas. 

Övriga kostnadsposter som tillkommer är: 

• implementering 

• utbildning 

• ”barnsjukdomar” 

• underhåll och reparationer 

I kalkylerna som företaget erhåller i samband med rapporten kan variabler varieras för 
att göra beräkningar enligt önskemål. Exempelvis kan styckkostnaden på taggarna 
varieras för att sätta upp mål för maximal kostnad av dessa. Känsligheten i variationer 
kan också undersökas. 

Återbetalningstiden för systemet med aktiva taggar ligger mellan 2,05 och 2,4 år 
beroende på kostnaden för mjukvara. Enligt min tolkning av kort återbetalningstid 
ligger detta på gränsen i och med att investeringen endast gäller för implementering i 
ett av företagets flöden. En utvidgning av systemet till fler flöden behöver dock ej 
innebära en lika stor initial investering, läsutrustning och mjukvara har kapacitet att 
hantera fler flöden än det som undersökts. En stor utvidgning skulle emellertid 
medföra ett ökat behov av läsare och referenspunkter och kräva ytterligare 
investeringar i den sortens utrustning. 

Den största delen av investeringen utgörs dock av taggarna, en kostnad som beror 
direkt på antalet pallar som inkluderas i systemet. Variationen i mjukvarukostnad 
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utgör därmed inte den känsligaste delen av kalkylen utan det är taggkostnaden som 
har störst betydelse. Därför tycker jag att det är viktigt att utveckla systemet på ett 
sådant sätt att taggarna kan utnyttjas maximalt och ge störst fördelar och besparingar. 
Jag anser att en utökad implementering ger större möjlighet till att utnyttja dess 
fördelar. Hur systemet utformas påverkar även mjukvarukostnaden. 

Det bör även has i åtanke att alla möjliga fördelar och besparingar ej har kunnat 
inkluderas i beräkningarna då det inte är möjligt att ta fram uppgifter för dem, vilket 
redan diskuterats. 

Det passiva systemet har en betydligt kortare återbetalningstid som ligger mellan 0,4 
och 0,66 år, det vill säga mellan 5 och 8 månader. I denna grundinvestering ingår 
kostnaden för taggar som täcker första årets behov. Beroende på vilken leverantör 
företaget använder sig av vid införskaffande av dessa taggar kan det krävas att fler 
taggar beställs vid var tillfälle. Det ska även beaktas att det passiva systemet kräver 
årliga utgifter för taggar medan de aktiva taggarna har en livslängd på 5-6 år. Detta 
system innebär inte lika många fördelar utöver den automatiska identifieringen som 
de aktiva taggarna gör. Jag ser dock den stora fördelen i att systemet snabbt blir 
lönsamt för företaget och att en utvidgad implementering skulle innebära att en 
heltidstjänst kan rationaliseras bort. 

6.4 Fördelar 
• Minskad administrativ hantering. 

• Möjlighet till identifiering och prioritering av viktiga, brådskande delar eller 
order. 

• Minskad risk för fel. Även om HEP anger sannolikheten för fel så anges ej hur 
många av dessa som upptäcks och korrigeras innan något resultat av felet 
hunnit skapats. Slutsatsen kan dock dras av teori och erfarenhet inom företaget 
att fel görs som resulterar i onödiga kostnader och icke-värdeskapande 
aktiviteter. 

• Förbättrad arbetssituation. Lagerpersonalen upplever stress i den nuvarande 
situationen då de upplever att de är underbemannade och att de har en stor 
administrativ börda. Detta ger dels frustration över den stora mängden 
administrativt arbete dels ökar enligt Wickens och Hollands (2000) risken för 
fel. 

• Möjligheter till större fördelar på sikt i form av ökad automatiseringsgrad ges. 
Implementeringen kan utnyttjas som ett pilotprojekt att dra fördel av vid 
vidare tillämpning. 

• Positioneringssystemet som de aktiva taggarna kan användas i, minskar körtid 
och sträcka för truckarna, tid att leta efter pallar, minskat antal fel och ökad 
automatisering. 

• Inventering kan effektiviseras avsevärt om RFID implementeras. Enligt 
föreslagen tillämpning skulle tiden för letande kunna minskas. Det finns även 
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framtida möjligheter för realtids-inventering med hjälp av exakt positionering 
av alla taggar inom lagret. 

• Även om den manuella inmatningen endast tar några sekunder att utföra så 
skulle det gå snabbare med en streckkodsavläsning och ytterligare fördelar 
skulle kunna uppnås med RFID. Dessutom ökar felfrekvensen vid manuell 
inmatning i jämförelse med streckkodsläsning och RFID. 

• Med ett effektivare identifieringssystem skulle den kontraproduktiva tid som 
idag läggs på att leta efter pallar kunna användas till annat. 

• En lagerzon anpassad för de långa pallarna skulle minska det onödiga 
hanteringsbehovet av dessa då de står placerade i gångarna. 

6.5 Nackdelar 
• Det är mycket svårt att veta vilka kostnader en investering medför. Det krävs 

en väldigt djupgående undersökning av en systemleverantör innan en 
ungefärlig bedömning kan ges. Inte ens då vet man säkert vad slutsumman 
blir, vilket dock ej är ovanligt vid investeringar av olika slag. De närmsta åren 
kommer mer information om tillämpningar och resultat av dessa att finnas 
tillgängligt som följd av den ökade användningen som skett de senaste åren. 
En ökad användning och ett ökat intresse ger även mer utveckling av och 
forskning kring tekniken. Detta ökar ytterligare den informationsmängd som 
finns tillgänglig för ett företag vid övervägande av egen implementering. 

• Att bli ”early adopters” av tekniken medför att många faktorer är okända eller 
osäkra. 

• Tekniken är fortfarande dyr och kräver stora initiala investeringar vid 
implementering i större skala. 

• Det sker fortfarande stora förändringar inom tekniken och utvecklingen kan ta 
stora steg i ett antal olika riktningar. Ett företag som gör en investering i ett 
RFID-system måste försöka se till framtida behov vilket därmed försvåras. 
Risken finns att nyutvecklad teknik inte är kompatibel med den gamla. Denna 
risk finns även i framtida samarbete med leverantörer och kunder. 
Standardiseringen av tekniken motarbetar dock detta problem. 

• Låsning till EPC-kod vid användning av passiva taggar. Med aktiva taggar och 
streckkoder kan företaget använda egenvalda nummerserier till koder. 

• Ökad grad av automatisering påverkar arbetsinnehållet i vissa operationer. 
Risken finns att vissa uppgifter blir monotona och omotiverande och kan 
därför medföra fler fel och misstag snarare än att minska dem. Det är därför 
viktigt, anser jag, att detta beaktas och det är ännu en anledning till att 
involvera de närmast berörda av en förändring i ett tidigt skede. 
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6.6 Reliabilitet 
Trots att tekniken i sig har många år på nacken är den relativt sett ung ur kommersiellt 
perspektiv. Detta medför att det inte finns absoluta fakta om allt utredningen berör. 
Det krävs uppskattningar av värden och antaganden. Om samma undersökning 
genomförs om ett år är sannolikheten stor att mycket har förändrats. Strävan har 
emellertid varit att all information som ligger till grund för undersökningen ska vara 
så aktuell som möjligt och flera källor har undersökts för att hitta svar på de frågor 
som ställts. Jag bedömer resultatet som relevant för företaget i dagsläget och som ett 
användbart beslutsunderlag. 

6.7 Företagets kommentarer 
"Uppsatsen har gett oss den översiktliga bild som vi förväntade oss för att bättre 
förstå RFID tekniken och dess möjligheter. Genom att belysa olika möjligheter med 
RFID i ett befintligt flöde har vi även fått en god inblick i den insats som krävs av oss 
som företag, såväl ekonomiskt som i engagemang. Det sakliga innehållet med RFID 
teknikens grunder, tillsammans med en blick framåt hur tekniken kan komma att 
utvecklas gör att uppsatsens innehåll kommer att vara aktuell framåt även om vi i 
nuläget skulle besluta att avvakta med en implementering." 

Företagets Business Process Improvement Manager:s kommentar av rapporten efter 
genomförd presentation.
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7 Framtida möjligheter 
Systemet med aktiva taggar möjliggör användande av positioneringssystem inom 
större delen av företaget, vilket jag anser vara en viktig framtida potential med RFID 
för företagets del. Att vid varje tillfälle ha en exakt position på alla pallar i exempelvis 
lagret och att veta deras innehåll i realtid ger stora möjligheter till effektiviseringar. 
Lagernivåerna skulle kunna minskas och tillsammans med ett samarbete inom 
försörjningskedjan minskas risk för ”bull-whip”-effekter. I utformandet av ett sådant 
system finns stora möjligheter till anpassning och exakt utformning efter behov. 

Det passiva systemet ger möjlighet till större kostnadsfördelar tidigare genom att det 
krävs en lägre grundinvestering. Jag ser dock inte samma utvecklingsmöjligheter som 
systemet med aktiva taggar. Den lägre styckkostnaden, som kan göras ännu lägre på 
sikt genom investering i RFID-skrivare, gör dock att denna investering i framtiden 
kan bli väldigt lönsam för företaget. Systemet kan utvidgas till fler flöden och 
användas även vid interna hanteringar och på så sätt dra nytta av alla de fördelar som 
undersökningen redovisat. 

Alternativ teknik 

Utvecklingen av semi-passiva taggar har tagit fart och dessa kommer troligen att 
användas alltmer i framtiden. De har fördelen att vara billigare än aktiva men ändå ha 
vissa av de fördelar aktiva taggar medför i jämförelse med passiva. Det kan vara en 
fördel att företaget håller sig uppdaterat inom detta område då en alternativ 
tillämpning med semi-passiva taggar kan vara värt att överväga i framtiden. 

Ett alternativ till förbättring av dagens situation anser jag vara att ändra pallflaggorna. 
Om både den informationen som behövs på dotterbolaget och den som behövs på 
huvudanläggningen finns på pallflaggan så krävs det endast en sådan inom flödet. 
Detta medför att arbetet med utskrift av pallflaggor och märkning vid mottagning på 
huvudanläggningen försvinner. 

I samband med detta bör även den finansiella modulen av affärssystemet 
implementeras på dotterbolaget. Det extra arbete som idag krävs med anledning av att 
denna modul saknas upplevs som en mycket stor belastning och anses vara den 
operation som tar längst tid. 

Om dessutom streckkodsläsarna börjar användas vid alla identifieringspunkter 
minskar tidsåtgången till hantering samt risken för fel som det manuella arbetet 
medför. 

RFID i ett större sammanhang inom företaget 

Förutom dotterbolaget i Litauen har företaget två andra producerande dotterbolag som 
är integrerade i samma affärssystem. En framgångsrik implementering i det 
undersökta flödet skulle ge företaget de erfarenheter som krävs för att utvidga 
systemet och då finns dessa liknande flöden tillgängliga. Tankesättet och tekniken kan 
även användas i andra situationer, exempelvis för utvidgning av systemet internt. 
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Samarbete inom försörjningskedjan 

De framtida vinsterna med RFID tros vara störst vid tillämpning inom 
försörjningskedjan. Detta ligger i linje med företagets strategi för framtiden. Jag ser 
ett möjligt framtida scenario där företaget kan samarbeta även med externa 
leverantörer av komponenter och material. En ytterligare utvidgning skulle kunna 
inkludera kunder men det är svårt att se några fördelar med det eftersom företaget 
levererar till slutkund. 

Denna utredning hanterar RFID inom företagets koncern. Skulle däremot tekniken 
involvera externa aktörer rekommenderar jag en undersökning kring säkerheten i ett 
gemensamt RFID-system då graden information som delas då kommer att öka. 

Information 

Bra källor för att hålla sig uppdaterad finns att tillgå i källförteckningen. RFID Nordic 
och RFID Journal presenterar dagligen ny information om utveckling, forskning och 
tillämpning. Genom flera av dessa organisationer kan gratis medlemskap tecknas som 
ger tillgång till färsk information inom området och kan leda till ett viktigt kontaktnät. 

Erfarenheten på Jeld-Wen (bilaga 7) är att det krävs någon inom företaget som brinner 
för idén med RFID. Att implementera tekniken inom företaget bör ses som en 
långsiktig satsning och det är då viktigt att ha någon inom företaget som bygger upp 
ett kontaktnät och håller kunskapen aktuell. 
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8 Slutsatser och avslutning 
I detta sista kapitel tydliggörs slutsatserna av analysen. 

Målet med denna utredning är uppnått genom att två alternativa förslag på tillämpning 
av RFID inom det aktuella flödet, som uppfyller önskemålet om minskat 
administrativt arbete, har presenterats. 

En analys av förslagen med stöd i teori och resultatet visar på införandets 
genomförbarhet och lönsamhet. De slutsatser som kan dras utifrån analysen är att 
återbetalningstiden för alternativet med aktiva taggar kan vara för lång beroende på 
vilken utvidgning av systemet som företaget är intresserad av i framtiden. En djupare 
undersökning av framtida möjligheter och ställtagande i den frågan krävs och kan visa 
att investeringen ändå är befogad. Gällande systemet med passiva taggar visar 
analysen att genomförandet är praktiskt möjligt och ger stor chans till lönsamhet tidigt 
och på lång sikt. 

De viktigaste fördelarna tekniken medför gentemot dagens system är minskad 
administrativ hantering vilket är företagets primära önskan. Den ökade 
automationsnivån medför att mindre tid krävs till identifiering av pallar och 
registrering i affärssystemet. Detta i sin tur minskar stressnivån för de som arbetar i 
flödet och minskar risken för fel. 

Den främsta nackdelen är priset på taggarna samt att det är svårt att beräkna 
investeringskostnaden innan beslut om implementering måste tas. 

Kapitel sju belyser de framtida möjligheter som tekniken erbjuder och kan utgöra 
grunden för företagets fortsatta undersökning. Det är helt klart så att RFID erbjuder 
stora fördelar för tillämpning inom försörjningskedjan. Företaget arbetar med 
helhetslösningar till kund som kräver stora anpassningar efter kunders önskemål, och 
ingår därmed i den kategori företag som anses kunna ha god användning av RFID i 
det egna företaget och inom sin försörjningskedja. Företaget strävar dessutom mot en 
mer integrerad försörjningskedja och arbetar med detta på olika sätt. RFID kan vara 
en metod. 

Ett viktigt resultat av undersökningen är att det framkom att streckkodsläsarna ej 
används, att hanteringen med olika pallflaggor medför dubbelarbete och att en 
avsaknad av den finansiella modulen av affärssystemet orsakar mycket dubbelarbete 
inom flödet. Ett gemensamt system på de båda orterna samt användande av 
streckkodssystemet skulle innebära en stor förbättring av flödet. 

Med stöd i denna rapport föreslås att företaget fortsätter att hålla sig uppdaterade inom 
området. En bra start i ett fortsatt arbete vore att inom företaget hitta en person som 
finner stort intresse i ämnet. En implementering i dagsläget vore ej att rekommendera 
utan en analys av tidigare förändringsarbeten. En framtida implementering skulle ha 
potential att få god genomslagskraft och effekt om lärdom först dras av de misstag 
som tidigare begåtts. 
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Grunddata och grundläggande beräkningar    BILAGA 1
      
Genomsnittlig leverans består av 40 pallar 
Genomsnittligt mottagande 2,5 leveranser per vecka
Genomsnittskostnaden per lagerarbetare 342 kr/h 
Antalet verksamma veckor per år 48 veckor 
      
Rapportering till IFS att gods är klart     
Tidsåtgång per dag 60 minuter per dag 
Tidsåtgång per vecka 300 minuter per vecka 
Tidsåtgång per pall 3 minuter per pall 
      
Skapa plocklistor     
Tidsåtgång per dag 30 minuter per dag 
Tidsåtgång per vecka 150 minuter per vecka 
Tidsåtgång per pall 1,5 minuter per pall 
      
Skapa följesedlar     
Tidsåtgång per leverans 90 minuter 
Tidsåtgång per pall 2,25 minuter per pall 
      
Summa 6,75 minuter per pall 
      
      
Registrering i IFS vid ankomst samt utskrift av och 
märkning med pallflagga     
Tidsåtgång per leverans 90 minuter 
Tidsåtgång per pall 2,25 minuter per pall 
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Tidsbesparing på 
dotterbolaget [min/pall]      BILAGA 2
Uppskattning Genomsnittstid Operation   

mellan 3 och 5 4 inrapportering i IFS   

mellan 3 och 5 4
utskrift/märkning 
med pallflagga   

6,75 6,75
kvittering av 
kundorder mm   

  14,75     
        
Uppskattad tisåtgång för 
de moment RFID tillför 
[min/pall]       
För båda systemen 
uppskattas tiden till   2   
        
Tidsbesparing per leverans   510 minuter per lev 

Tidsbesparing per vecka   1275
minuter per 
vecka 

Uttryckt i timmar   21,3 h per vecka 
Tidsbesparing per år   1020 h per år 
Kostnadsbesparing per 
vecka   7267,5 kr per vecka 
Kostnadsbesparing per år            348 840  kr per år 
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Tidsbesparing på 
huvudanläggningen 
[min/pall]      BILAGA 2
Uppskattning Genomsnittstid Operation   

mellan 2 och 3 2,5
kontroll av gods mot 
följesedel   

2,25 2,25

reg IFS, 
utskrift/märkning 
pallflagga   

mellan 3 och 4 3,5
förflyttning i IFS till 
färdigvarulager   

  8,25     
        
Tidsbesparing per leverans   330 minuter per lev 
Tidsbesparing per vecka   825 minuter per vecka 
Uttryckt i timmar   13,75 h per vecka 
Tidsbesparing per år   660 h per år 
Kostnadsbesparing per 
vecka   4702,5 kr per vecka 
Kostnadsbesparing per 
år            225 720  kr per år 
        
        
Tidsåtgång till att leta 
pallar inom flödet       
Genomsnittlig tid är   90 min per vecka 
Uttryckt i timmar   1,5 h per vecka 
Kostnad per vecka   513 kr 
Kostnad per år              24 624  kr/år 
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Utskrifter      BILAGA 2   
5-10 minuter per 
leverans 

antar att denna tid används 
till annat, ej bortkastad       

papper + 
maskinkostnad 5 kr/utskrift     
5-10 minuter per 
leverans 

även denna antas användas 
till annat       

papper + 
maskinkostnad 5 kr/utskrift     
          
Antal pallflaggor 
per vecka 200 st 

En pallflagga på 
vardera ort   

Antal följesedlar per 
vecka 2,5 st Lågt räknat   
Antal plocklistor 
per vecka 2,5 st Lågt räknat   
Summa utskrifter 205 st     
          
Kostnad för dessa 
utskrifter 1025 kr per vecka     
Kostnad per år 49200 kr per år     
          
          
          
          
Total besparing 
per vecka                13 508  kr 
Total besparing 
per år              648 384  kr 
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Returflöde taggar    BILAGA 3  
Hur många taggar behövs för att täcka flödet av pallar? 
[Uppskattat antal veckor]       
        
Tid på dotterbolag   2 v 
Leverans   0,5 v 
Tid i lager på huvudanläggning   15 v 
Tid för retur av taggar   2 v 
Säkerhetsmarginal   2 v 
        
  Summa: 21,5 v 
En uppskattad säkerhetsmarginal är tillagd för att täcka 
upp sen retur eller skadade taggar       
        
Antal pallar som går in i flöde per vecka   100 pallar
        
Antal taggar som då krävs   2150 st 
        
        
Uppskattat behov av referenspunkter       
        
  bredd längd antal
Ytans storlek [m] 25 50 2
Antar att ytan på de båda båda orterna är ungefär lika 
stora       
        
Referenpunktens operationsradie [m] 2     
Avstånd mellan referenspunkter [m] 4     
        
Behov av referenspunkter 156     

Marginal 15% 1,15
Helt egen 
uppskattning   

        
Totalt behov 180     
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Grundinvestering för system 
med aktiva taggar      BILAGA  4
  Antal [st] Kostnad [kr/st] Summa [kr] 
Taggar 2150 500      1 075 000     
        
Basstation 2 50 000         100 000     
        
Referenspunkter 180 450           80 859     
        
Handläsare 1 35 000           35 000     
        
    Grundinvestering       1 255 859     
        
Grundinvestering för system 
med passiva taggar       
        
  Antal [st] Kostnad [kr/st] Summa [kr] 
Taggar 6 000 2           12 000     
        
Läsare + antenn       
Passage 1 1 + 4 25 000 25 000
Passage 2 2 + 4 25 000 50 000
Passage 3 2 + 4 25 000 50 000
Passage 4 1 + 2 20 000 20 000
        
Handläsare 2 35 000           70 000     
        
    Grundinvestering 227 000
        
Kommentarer       
Antalet passiva taggar 
motsvarar ett års förbrukning. 
Det kan dock krävas       
 att större volymer köps initialt 
för att pressa styckpriserna.       
        
Passage 1 har två läsare åt vart 
håll för att avgöra riktning.       
        
Handläsarna används vid 
registrering av information till 
tagg.       
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Lönsamhet     BILAGA 5
        
Systemet med aktiva taggar       
Grundinvestering [kr]    1 255 859      
        
   Lågt räknat  Medel Högt 
Uppskattad kostnad för mjukvara [kr]   75 000      150 000      300 000   
        
Kostnadsbesparing [kr/år]       648 384      
        
Återbetalningstiden [år]              2,05                   2,17                   2,40   
        
        
        
Systemet med passiva taggar       
Grundinvestering [kr]       227 000      
        
   Lågt räknat  Medel Högt 
Uppskattad kostnad för mjukvara [kr]   35 000      120 000       200 000  
        
Kostnadsbesparing [kr/år]       648 384      
        
Återbetalningstiden [år]              0,40                   0,54                   0,66   
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Tidsbesparing och fördelning    BILAGA 6
      
Total tidsbesparing 1680 h per år 
Fördelning 1020 h på dotterbolaget 
  660 h på huvudanläggningen 
      
Jämför     
Heltidstjänst 1820 h per år 
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BILAGA 7 
 
Intervju med Emma Hallman, Projektingenjör och Christer Palm, IT-
utvecklare på Jeld-Wen Sverige AB 
Besök 080417 
 
Produktionen i Forserum 

• Tillverkar brand-, säkerhet- och ljudklassade dörrar 
• 85 % av tillverkning har kund - 90 % av dessa tillverkas mot projektmarknad, t.ex. NCC 
• 15 % tillverkning mot lager, t.ex. släta, vita innerdörrar, levereras till Beijer mfl. 
• Mycket kundanpassning (speglar, kanter, färg, glas, mönster, mått, beslag osv) 

 
Genom produktionen går 250 kundorder per dag = 800 dörrset (dörr + karm) 
Totalt tillverkas årligen: 
180 000 dörrar 
100 000 karmar 
13 000 glaspartier 
95 000 stommar 
 
Detta ger en veckotakt på: 
3500 projektdörrar 
500 terminaldörrar 
 

• Jeld-Wens konkurrensmedel är dess korta leveranstid. Endast 5 veckor jämfört med 10-13 
veckor för konkurrenterna. 

• De har en dagsplanering av tillverkning vilken förmedlas till produktionen och dess 
medarbetare via morgonmöten. 

• Visualisering av variabler gällande tillverkning, medarbetare, kvalitet osv finns på tavla vid 
varje arbetsstation. 

• Kund- och leverantörsförhållande mellan avdelningarna 
• Alla dörrar är transpondermärkta och kopplade till unik produktinformation och 

affärssystemet. 
 
Process 
Formbearbetning – kantlistning – lackning – urfräsning beslag – glasuttag – putsning 

- Informationen bränns till taggen och denna fästs i dörr innan första bearbetningen. 
- 1:a identifieringspunkten är mellan första och andra bearbetningen och en transportör 

stannar med pall med dörrar på framför en fast läsare och läser av hela pallen. Vet 
därefter vart pallen ska och den programkod som behövs i de maskiner de ska till börjar 
laddas ner till maskinen, en process som tar ca 4h. 

- När dörr når maskinen läses koden av då robot lyfter upp dörren och aktuell produktinfo 
specifik för denna dörr plockas fram i maskinen som utför rätt operation. 

 
Hur kom det sig att de införde RFID-system? 
De investerade 35 miljoner år 2002 i ny maskinpark (formatbearbetning), den nya tekniken 
krävde en ny form av identifiering. Det blev projektledarens uppgift att hitta en ny teknik vilket 
blev RFID. 2002 var väldigt tidigt att införa denna teknik i produktion vilket har resulterat i 
mycket eget utvecklingsarbete. 
 
 



Bilagor 

74 

Komponenterna 
- Tagg 

Passiv, HF, 13,56 MHz, 3,80 kr/tagg ($-beroende), behöver en tagg som är tillräckligt 
stark och tillräckligt svag beroende på olika situationer 

 
- Läsare 

10000-15000 kr/ fast läsare, punktläsare 
20000-30000 kr/ ”palläsare”, större, drar utmed pall, läser in alla produkter på pallen 
 

- Mjukvara - Helt ny eller anpassning av gammal? 
Det är ingen egentlig skillnad, arbetet utförs via Excel, bränner ner info till tagg från 
Excel + plockar samtidigt upp tagg-id i affärssystem, om en dörr ska ingå i kundorder på 
10 dörrar ges info att det är dörr 1 av tio i tillverkningsorder, avrapportering underlättas – 
vet vilken av tio dörrar som tillverkats. Att ha databas i närhet av operation leder till 
snabbare överföring. 

 
- informationshantering – mängd data 

Endast kod fram och tillbaka inga problem, beror på hur mycket info som ska skickas vid 
varje läsning. 
Maskiner hämtar NC-kod i affärssystem efter avläsning av RFID, vill ha bara id i tagg och 
all info i system. 

 
- Använder de endast RFID eller RFID i kombination med streckkod? Idag har de dubbla 

id-system (RFID och streckkod). Det är motsvarande system för RFID som för 
streckkod så det är inga problem. 

 
Hur ser det ut i produktionen? 

- metall kan stärka respektive försvaga signaler 
- hållbarhet, om en går sönder, lossnar – (se nackdelar) 
- läsa flera samtidigt, stapling – (se läsare) 
- användning har utvecklats i samband med utveckling av processer, har följts åt 
- jämförelse av operatörernas och truckförares infohantering nu och tidigare 

kompetens går förlorad, operatörer behöver stimulans, kreativitet 
 
Implementering 

- extern leverantör 
Utvecklar dock mycket själva iom att de är early adopters, tillverkare och leverantörer 
lovar ofta möjligheter i början men kan sen ej hålla det. 
Arbetet är svårt för det finns inga färdiga lösningar, inget facit, ingen att fråga. De lägger 
ner mycket tid på utveckling,  

 
- pilot/stegvis 

Ja, utgår ifrån utveckling av maskiner och tillverkning, arbetar då in RFID. 
 

- råd 
Om företag ska använda sig av externa leverantörer, ha då en bra kravspecifikation och 
intern kunskap. Det är viktigt med internt engagemang, någon som brinner för det. 
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Fördelar gentemot tidigare system 
- behöver bara döpa dörr 1 gång och dörren är sen alltid identifierad 
- maskiner hämtar info genom id 
- statistik, koll produktion 
- spårbarhet 
- minskning av misstag 
- minskade kassationer 
- mycket runt omkring, positiv spin off effekt när jobbar med det 
- kund- / leverantörsförhållande mellan avdelningar, hjälper till i detta system, naturlig 

styrning och uppföljning. 
- servicekille har handläsare 

 
Nackdelar 

- att bränna är en felkälla 
- Ju mer specialanpassat något är desto större krav på beredningen som anger koder till 

system. Ibland anger säljare ”klartext”, beredning måste då gå in och ange dessa kriterier i 
kod så att inte operatören måste stå och koda de ska få en färdig ritning. 

- Obeprövad teknik, speciellt inom produktion och märkning produktnivå 
- Egen utveckling, inget facit, ingen att fråga 
- Om fel på tagg, tappar info, borra ur gammal tagg och ersätta med ny 

 
Lönsamhet 

- Får igen investeringar flerfaldigt. 
- Gör nu rätt från början, en kvalitetssäkring. 
- Ju tidigare fel upptäcks desto lättare och billigare att korrigera. 
- Kundanpassning ställer höga krav på operatören att göra rätt, nu när identifieringen är 

automatiserad har man tagit bort en felkälla. 
 
Framtiden, ytterligare möjligheter 

- tar en del av produktionen i taget, behov driver utveckling 
- lagerhållning och utleverans erbjuder stora möjligheter, har ej tagit sig an detta område än 
- användning efter montering av dörr är ett användningsområde som går att utveckla, t.ex. 

för reklamationer, reparationer osv. 
- införa tätare rapportering, idag är det stora områden mellan avläsningar. Tätare kontroll 

ger bättre koll på produktens status. 
- returetiketter används idag om något blir fel med en dörr, denna dörr kan sen hamna var 

som helst, går sin egen väg genom produktionen tills den är korrigerad, ingen har koll på 
var den är under rutten, tappas lätt bort. Ökad automatisering gör att operatörer ibland är 
oaktsamma, kan missa en returetikett. Istället skulle RFID möjliggöra användande av 
statusnummer på dörrarna, när dörren blir underkänd går den automatiskt till retur. 

- Jobbar kontinuerligt med att hitta och ta bort felkällor 
- Finns behov av att identifiera pallar också, idag letar en person dörrar på heltid! En viss 

dörr kan ligga på vilken pall som helst inom ett visst område. 
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