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Sammanfattning: 
 
En IT-styrd lager och orderhantering är idag vanligt, metoden för att ta emot leveranser 
har dock sett likadan ut länge. Man använder sig oftast av streckkoder/QR-koder eller rent 
manuell hantering med penna och papper. Radio frequency identification (RFID) 
möjliggör en trådlös och autonom avläsning av gods som är taggade. Tekniken har funnits 
länge men har under senaste år visats sig få en mer positiv trend, där mer och mer objekt 
blir taggade. Samarbetspartnern i denna studie Fiskarhedenvillan använder sig idag av ett 
helt manuellt system för inleveranser av gods på deras distributionscentral. De vill nu 
börja deras digitalisering av distributionscentralen genom att undersöka möjligheten att 
införa ett RFID-system som metod för hantering av gods vid inleveranser.  
 
Denna studie har i samarbete med Sogeti och Fiskarhedenvillan genomförts för att 
identifiera möjligheter och faktorer och undersöka ifall en implementation är möjlig. 
Intervjuer har genomförts med nyckelpersoner inom vad som kallats ”världens bästa 
RFID-projekt”. 
 
Från slutsatserna identifieras ett antal utmaningar kring processer av flöden som måste 
uppdateras för att kunna dra full nytta utav ett RFID-system. Vidare så blir RFID teknik 
som metod för inleverans av gods sällan mer effektivt, man måste också börja kolla på 
arbetssätt och börja utveckla de nuvarande processerna för att kunna utnyttja fördelarna 
med RFID. Då möjligheten att gardera sig mot en icke fulländad logistik-kedja med 
kombinerad tagg/streckkods-etikett samtidigt som mer och mer blir taggat gör det att 
RFID-system blir mer direkt användbara. Implementeringar underlättas av befintliga 
beprövade standarder. Kritiska faktorer att beakta inför implementering innebär bland 
annat omgivningsanalys och att implementeringar utav RFID-system ofta har stor 
inverkan på hela kedjan. Vidare identifieras möjligheter som tidigare beprövade system 
och en positiv trend för implementeringar inom RFID-tekniken.      
 
 
 
 
Nyckelord: 
Radio frequency identification, RFID-system, logistik-kedja, taggat, utmaningar, 
möjligheter. 
 
 
 
 
  



 

 

Abstract: 
An IT-controlled warehouse and order management is today common, however, the 
method for receiving deliveries has looked the same for a long time. You usually use bar 
codes / QR codes or purely manual handling with pen and paper. Radio frequency 
identification (RFID) enables a wireless and autonomous reading of goods that have been 
tagged. The technology has been aorund for a long time but has been shown to have a 
more positive trend in recent years, where more and more objects are being tagged. The 
partner in this study Fiskarhedenvillan today uses a completely manual system for 
deliveries of goods at their distibution center. They now want to start their digitalization of 
the distribution center by examining the posibility of introducing an RFID-system as a 
method for hondling goods at deliveries. 
 
This study, in collaboration with Sogeti and Fiskarhedenvillan, has been carried out to 
identify opportunities and factors and to investigate wether an implemantation is possible. 
Interviews have been conducted with key personell within what has been called ”the 
world’s best RFID project”.  
 
From the conclusions, a number of challenges are identified around processes of flows 
that must be updated to be able to take full advantage of an RFID system. Futhermore, 
RFID technology as a method for receiving goods rarely becomes more efficient unless 
the processes between flows are changed or updated, and the working methods should also 
be looked upon to be able to utilize the advantages of RFID. Since the possibility of 
gourding against an uncompleted logistics chain with a combined tag / barcode label at the 
same time as more and more objects are being tagged, it makes RFID systems more 
directly usable. Implementations are facilitated by existing proven standards. Critical 
factors to consider prior to implementation include environmental analysis and that 
implementations of RFID systems often have a great impact on the entire chain. 
Furthermore, opportunities are identified as previously proven systems and a positive 
trend for implementations in the RFID field. 
 
 
Keywords:  
Radio frequency identification, RFID system, logistics chain, tagged, challenges, 
opportunities. 
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Begreppslista 
 
 

Tabell 1 Begreppslista 

RFID Teknik för identifiering av objekt genom 
radio-vågor, Radio frequency 
identification. 

SCM Supply chain management 
UHF Ultra high frequency 
NFC Near field communication  
LOS  Level of service 
NDEF Near field communication data exchange 

format 
AIDC  Automatic identification and data capture 
Wi-Fi Akronyn, trådlöst nätverk 
MHz Megahertz 
Avcheckning Metod för att ”pricka” av gods på excelfil 
CMOS Teknologi för att konstruera intergrerade 

kretsar. 
Taggade Placering av tagg på objekt i syfte att 

kunna avläsas. 
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1 Inledning 
I detta kapitel har jag valt att presentera bakgrunden till examensarbetets ämne, vår 
problemformulering, syfte, mål och avgränsning samt kort info om samarbetspartners. 
1.1 Bakgrund 
Informationssystem används idag som stöd för att planera, övervaka och styra en 
verksamhet inom en organisation. Det används bland annat inom orderhantering, 
lagerhantering och beslutsstödsystem. Informationssystem definieras som ett system som 
behandlar, insamlar, bearbetar, distribuerar och lagrar information. Oftast används termen 
informationssystem för digitala och datorstödda informationssystem 
(Nationalencyklopedin, 2019). IT-framsteg sker i snabb takt, och förändringar pressar 
många IT-drivna organisationer till hur de bedriver sin verksamhet. Dessa förändringar 
hjälper många organisationer genom att bland annat minska kostnaderna och förbättra 
affärsprocesser (Lee & Lee, 2010). En viktig aspekt inom en teknisk övergång mot det 
digitala är att det ökar möjligheterna för kontroll och styrning för fysiska föremål, både 
direkt och på distans, med hjälp av integrerade digitala enheter. Detta möjliggör 
kontinuerlig justering av produktions- och konsumtionscykler (Salento, 2018). Teknisk 
övergång till digitalt har historiskt misslyckats på grund av användarens motstånd till den 
nya teknologin och förändringar av arbetssättet vid implementation av ett nytt 
informationssystem (Hee-Woong & Atreyi, 2009). RFID (radio frequency identification) 
är en gammal teknologi som nu har fått många nya funktioner. Tekniken har gjort att 
RFID-teknologin idag används mer effektivt. Idag har RFID en hög utvecklingskurva, och 
används för att underlätta hanteringen av tillverkade varor och material inom många 
industrier och organisationer (Want, 2006). Nu när RFID-tekniken snabbt går framåt, 
pressar återförsäljarna producenterna till att anpassa sig till den nya teknologin. RFID-
komplement ersätter den traditionella streckkodsbaserade metoden som finns idag, samt 
de helt manuella, genom att spara, spåra och identifiera inventarier automatiskt (Hee-
Woong & Atreyi, 2009). Vår samarbetspartner Fiskarhedenvillan använder idag ett 
manuellt system för registrering av gods på deras distributionscentral. Det manuella 
systemet tenderar att fungera bra på lagernivå, medan den får sämre digital översikt. Om 
något går fel så kan det vara svårt att veta inom vilken sektor felet uppkommit. 
Digitaliseringen av distributionscentralen har påbörjats och detta för att kunna ha större 
digital översikt när det kommer till hanteringen och tillhandahållande av gods.  
Fiskarhedenvillan vill nu undersöka möjligheterna att gå från ett manuellt arbetssätt till ett 
digitalt med hjälp av RFID-teknologin. Det första steget i denna process med att 
undersöka ny teknik är att identifiera de utmaningar man kan ställas inför vid 
implementationsfasen och de faktorer och områden som har inverkan på just 
implementationen av ett RFID-system. Fiskarhedenvillan bildades 1993 och levererar 
ungefär 650 villor per år. Fiskarhedenvillans vision är att vara förstahandsvalet för 
kvalitetsmedvetna husbyggare över hela norden (Fiskarhedenvillan, Fiskarhedenvillan.se, 
2019).   
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1.2 Problemformulering 
När man går från ett manuellt incheckningssystem till ett helt digitalt så finns det ett antal 
aspekter man måste ta hänsyn till. Digitalisering är något som kan ske genom att 
exempelvis förnyade rutiner inom en verksamhet. 
Fiskarhedenvillan använder idag ett helt manuellt system som innebär att inleveranserna 
checkas av helt analogt med hjälp av penna och papper. De vill gå från detta manuella 
system till ett digitalt då de vill kunna öka den digitala översikten över deras verksamhet 
på distributionscentralen. Undersökning av ny teknik med RFID för hantering och sätt för 
att checka av gods vid inleverans. 
Dessa aspekter leder till dessa forskningsfrågor: 
 

• Vilka är de generella utmaningarna vid införande av ett RFID-system? 
• Är RFID-teknologin mogen för implementering mot väg-burna transporter? 
• Vilka är de största problemområdena när man ska implementera RFID-teknologi?  
• Kritiska faktorer att beakta inför en implementering mot RFID-teknik? 

 
1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka och identifiera problemområden, kritiska faktorer och utmaningar 
en verksamhet kan ställas inför vid implementering av ett RFID-system på en 
distributionscentral. 
 
1.4 Avgränsning 
Detta examensarbete fokuserar på införandet av ny teknologi, där avgränsningen blir mot 
RFID-teknologi vid incheckning av gods på distributionscentral/lager. Fokus ligger på 
utmanande faktorer som spelar roll vid införande av ett RFID-system. Ytterligare 
avgränsas studien genom att välja bort streckkoder samt QR-koder. Dessa metoder har 
samma problem vid avläsning, då de är ytterst beroende av att inte vara fysiskt påverkade 
för att kunna avläsas, just på grund utav detta jämförs inte dessa metoder.  
 

1.5 Kunskapsbidrag/Mål 
Målet blir att identifiera aspekter en verksamhet bör beakta inför en digitalisering i form 
av implementerat RFID-system. Kunskapsbidraget blir även att förbättra kunskapen för att 
framgångsrikt implementera RFID-teknologin till transport och industri. Detta 
kunskapsbidrag ligger till grund för Fiskarhedenvillans framtida digitaliseringar inom 
lager och transporthantering.  
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2 Teori 
Under teorikapitlet beskrivs teknologin bakom RFID, samt fördjupning inom terminologin 
kring teknologin och redogöra vad det finns för förutsättningar för en potentiell 
implementering. Då Fiskarhedenvillan vill påbörja deras digitaliseringsprocess ämnar 
detta kapitel åt att beskriva tekniken bakom RFID samt dess historia.  
 
2.1 RFID Historia 
Radio frequency identification eller RFID är en teknologi som härstammar från 1940-talet 
där Harry Stockman forskade på reflekterad kraft och kommunikation. Under 50-talet 
utökades användningsområdet mot flygplan och användes för att identifiera ”identification 
friend or foe”-IFF. Under 1970-talet började företag och myndigheter att investera mer i 
RFID-teknologin och något som var av stort intresse från början, framförallt i Europa var 
djurtaggning. Först under 1980-talet började man implementera RFID-teknologin inom 
områden som vägtullar främst i Europa, samt industri-implementationer. RFID-teknologin 
utvecklades kraftigt under 1980-talet på grund utav den snabba utvecklingen av PC. Under 
1990-talet utvecklades vägtullsimplementationen i många länder och CMOS med 
integrerad krets utvecklades för att kunna stödja mikrovågor (Landt, 2005).  
En av den hittills största implementationen av RFID-teknologi skedde i USA av företaget 
Walmart 2003 då företaget krävde att deras största leverantörer som skickade gods till 
företagets lager skulle sändas med RFID-taggar. En av de största implementeringarna i 
Europa under början av 2000-talet gjordes av Metro group (Arkan, 2015).  
 
2.1.1 RFID-teknologi 
Alla RFID-system innefattar tre huvudkomponenter.   

1. Transponder/Tag som befinner sig på/i objektet som kommer att identifieras som 
data-bäraren i RFID-systemet.   

2. RFID-läsaren / sändaren, vilken både kan läsa och skriva data till transpondern.  
3. Back-end delen av systemet som kopplar data till databas eller datasamling 

(Jones, Clarke-Hill, Shears, Daphne, & Hillier, 2004).  
 
2.1.2 RFID Taggar 
RFID taggar (transponder) kan vara aktiva, passiva eller semi-passiva. De taggar som är 
aktiva innehåller någon form av batteri som strömförsörjning, som medför en signalstyrka 
upp mot 30 meter till en läsare. Passiva taggarna innehåller inget batteri och är således 
mycket billigare än de aktiva taggarna. De passiva taggarna läses när de passerar genom 
ett elektromagnetiskt fält. De semi-passiva taggarna innehåller både ett batteri samtidigt 
som de kan läsas genom ett elektromagnetiskt fält (Dinning & Schuster, 2003).  
 
2.1.3 RFID NFC 
Near Field Communication eller NFC använder sig utav ett magnetiskt induktionsfält. 
NFC opererar på frekvensen 13.56 MHz. NFC består av ett chip tillsammans med antenn. 
Kommunikation möjliggörs med hjälp av en trådlös läsare som tar upp signaler från 
chipet. Chipen innehåller ett så kallat read/write-memory som möjliggör överskrivning 
med data. Data skickas mellan läsare och mål chip genom att använda NDEF (NFC data 
exchange format) (Want, Near field communication, 2011).  
 
2.1.4 RFID UHF 
Ultra high frequency RFID, eller long-range RFID fungerar på samma sätt som NFC med 
undantaget att den opererar på frekvensen 866–869 MHz (Europa). Transpondern som vi 
tidigare kallat ”Tag” innehåller antenn och chip på samma sätt som NFC. Antennen tar 
emot en radiofrekvens som ström försörjer chipet för att kunna få tillbaka ett svar (Rao, 
Nikitin, & Lam, 2005).  
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2.1.5 RFID Lagerhantering 
RFID har blivit en kritisk teknologisk lösning för effektivitet, produktivitet samt 
förbättringar inom lagerhantering och supply chain management. Med hjälp av RFID kan 
man identifiera, klassificera och tillhandahålla informationen om flödet trådlöst utan 
mänsklig interaktion, för att helt kunna undvika mänsklig felhantering (Chen, o.a., 2013). 
RFID UHF är speciellt användbart vid lagerhantering tack vare den passiva transpondern 
som verkar på en lämplig frekvens samt medför låga energikostnader och ett litet 
frekvensbortfall (Finkenzeller, 2010). Se figur 1 för exemplifiering av Portal-lösning. 
 
2.1.6 RFID portal 

 
Figur 1 - Figuren beskriver flödet genom portal. (Muehlmann , Manzi, Wiednig, & Buchmann, 2009) 

LOS (level-of-service) plan medel effekt model -  är en metod för att mäta medeleffekten i 
centersektionen i portalen. Denna modell består utav en generell signalinterferens samt en 
överföringsförlustmodell.  
Förutsättningar för en lastpalls informationsöverföring beror inte bara på fältet som 
läsningen sker i eller pallens densitet utan även andra faktorer, exempelvis på vilken 
sekvens den operationella antikollision protokollet på portalen är optimerat för, bandvidd 
samt vilken antenn som används spelar också roll. Vilken reflektionsförmåga den 
motstående kammare har spelar också den en viktig roll, då denna måste räknas ut för att 
kunna ställas in (Muehlmann , Manzi, Wiednig, & Buchmann, 2009).  
För att kunna implementera RFID med portaler vid dörrar eller portar, måste man försäkra 
sig om tillförlitlighet, då missade inskanningar kan ha stora komplikationer vid 
lagringsprocessen till databaser (Muehlmann , Manzi, Wiednig, & Buchmann, 2009). 
Med en optimerad placering av läsare och antenn vid porten tar man bort det traditionella 
behovet när det kommer till lagerföring då inläsning och utläsning sker automatiskt vid 
inleverans eller utleverans (Connolly, 2008).  
Det finns två olika metoder för RFID avläsning, statiskt och dynamiskt. Den statiska 
metoden riktar in sig på portaler eller fasta byggnationer där RFID-taggar förs igenom. 
Den dynamiska metoden är mobil, där man med hjälp av en mobil avläsare scannar RFID-
taggen (Seba , Hruska, Svadlenka, & Dobrodolac, 2017). 
 
2.2 RFID-system 
RFID-system arbetar med kommunikation mellan datahållare och dataläsare. RFID-
system arbetar idag inom ett virtuellt nätverk som måste vara stabilt. Avläsningsavståndet 
beror på många faktorer såsom tekniska specifikation på avläsningsutrustningen, 
omgivande miljö, samt typ av datahållare. Genom att tekniken idag går fort framåt har 
avståndet som man kan avläsa en datahållare ökat drastiskt. Genom korrekta inställningar 
och med optimala förhållanden så kan man öka flödet av logistiska processer (Seba , 
Hruska, Svadlenka, & Dobrodolac, 2017).  
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Figur 2 Beskriver utamaningar  (Cheung, o.a., 2010) 

Figur 3 beskriver fördelar med RFID/EPC system. EPC står för Electronic Product Code. 
EPC är syntax för unika identifierare som är kopplade till fysiska objekt som har en roll 
inom en affärsverksamhet. EPC kan ha flera representationer som inkluderar binära 
former som är lämpliga för användning av RFID-teknologi samt textformer som är 
lämpliga för enterprise information system EIS (GS1, 2019).  
AIDC (Automatic Identification and Data Capture) system används idag för bland annat 
streckkoder för billig märkning av gods i matbutiker. RFID-system används bland annat 
för märkning av gods som möjliggör spårbarhet och effektiv avläsning vid transporter. För 
ett RFID-system används två stycken huvudkomponenter, RFID-läsare och RFID-tagg (se 
figur 4) (Seba , Hruska, Svadlenka, & Dobrodolac, 2017).  

 
Figur 3 Beskrivning RFID-teknik  (Seba , Hruska, Svadlenka, & Dobrodolac, 2017) 

Liknelsen mellan RFID och Wi-Fi är tydlig då båda fungerar genom ett trådlöst nätverk 
och desto fler access points (Router/antenn) du har inom ett Wi-Fi nät desto bättre 
täckning eller avläsningsmöjlighet. Telefonen eller datorn tar emot signalen genom en 
antenn som sedan processar informationen genom mjukvarusystem. Inom RFID så 
fungerar det på ett liknande sätt, ju fler antenner till RFID-läsare desto större 
användningsområde för taggarna att verka inom. Varje access point har en fördefinierad 
verkningsgrad, vilket betyder ”området där taggen kan verka”. Verkningsområdet beror 
till största del utav vilken antenn man använder (kvalitet, egenskap) samt område/miljö 
där den verkar. När det kommer till lager/distributionscentraler så har det stor betydelse 
om området är fullt med material eller tomt på material. Vilken typ av material har också 
stor betydelse då densiteten på materialet spelar roll på hur långt signalerna eller fältet kan 
skickas/tas emot (Seba , Hruska, Svadlenka, & Dobrodolac, 2017).   
Figur 5 beskriver flödet på processer där man använder en mobil RFID-läsare för att 
kommunicera direkt till ett EIS system. Mobila RFID-läsare har i vissa fall Wi-Fi 
uppkoppling på samma sätt som en Smartphone, då för att kunna kommunicera direkt med 
ett EIS-system. Det fungerar genom att läsa en tagg och skickas då med Wi-Fi signal till 
en access point, efter att informationen processats skickar EIS tillbaka till RFID-läsaren 
med operationer som planerats till det materialet mot den tilldelade taggen. 
Figur 6 beskriver hur ”hype cycle” såg ut 2008 för RFID teknik, detta var i samma 
tidsperiod som Walmart började använda RFID som del av deras transportkedja. 



 

 6 

 
Figur 4 Vart RFID systemet verkar inom ”Enterprise resource planning”-miljö (Seba , Hruska, Svadlenka, & Dobrodolac, 2017) 

 

2.3 Placering RFID-system 
Man brukar dela upp en positionsuppdelning av RFID-system i två kategorier, taggbaserad 
och läsarbaserad positionering. Man delar dem även när det kommer till mobila eller 
stationära läsare. RFID-baserade system ger en relativ stor upptäckningsarea genom 
användning av relativt få apparater. (Bai, Wu, Wu, & Zhang, 2012) 
Fördelar: 

• Enkelt system 
• Låg kostnad för hårdvaran 
• Hög mobilitetsförmåga 
• Enkel underhållning av hårdvara 
• Kapabel att ge både identifiering samt lokalisering av objekt 
• Flexibla i storlek 

Nackdelar: 
• Envägskommunikation 
• Ostabila mottagna signaler från taggen (Bai, Wu, Wu, & Zhang, 2012). 

 
 

 
Figur 5 Hype-curve RFID (Fenn, 2008) 
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2.4 Tidigare studier 
Utifrån RFID inom lagerhantering finns ett antal tidigare studier som till exempel 
Examensarbete angående ABB:s godshanteringen där målet var att effektivisera 
godshanteringen, samt ställa krav på leverantörer, deras arbete gav även 
förändringsförslag på hanteringen av gods (Niittula & Johar, 2008).  
En studie i Storbritannien som visar på möjligheter för byggnationer utav automatiserade 
lagerbyggnader, där kontroll och styrning av en större logistisk sektor eller kedja är möjlig 
(Wang, Mcintosh, & Brain, 2011). Även en liknande studie som är gjord på 
Linnéuniversitetet år 2012 där titeln är ”motiv, möjligheter och framgångsfaktorer med 
RFID på lastbärare” där deras studie ämnar åt forskning för RFID för att identifiera och 
spåra lastbärare. Deras studie ämnar sig åt att ge ett exempel på hur spårbarhet på 
lastbärare kan realiseras genom användning av RFID, deras frågeställningar blir därefter: 
vilka motiv finns för att inför identifiering på lastbärare, vilka förändringar kan 
åstadkommas med RFID jämfört med dagens system i verksamheten, Vilka 
framgångskritiska faktorer finns det vid införande av RFID på lastbärare. Nygren och 
Varland har i sin studie avgränsat sig mot spårbarhet inom lastbärare och därför kan 
kopplingen mot mitt case med Fiskarhedenvillan inte bli så tydlig, vi har haft en liknande 
problemfråga i form av framgångskritiska faktorer, där min ”Kritiska faktorer att beakta 
inför en implementering mot RFID-teknik”(Nygren & Varland, 2012).  
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som använts för genomförandet utav detta 
examensarbete. De direkt övergripande processerna beskrivs så som litteraturstudie, 
strategi, datainsamling, data-analys och metodkritik. 
 
3.1 Forskningsprocess 
Figur 7 (Oates, 2006) visar hur jag modellerat upp min forskningsprocess, samt genom 
vilka steg jag genomfört till detta examensarbete. För att inleda mitt arbete började jag 
med en litteraturstudie för att kunna öka min kunskap inom området samt för att 
undersöka vilken tidigare forskning inom området som utförts.  
 
Forskningsfrågorna grundar sig utifrån Fiskarhedenvillan:s behov. Strategin är fallstudie 
för att kunna utforska ämnet detaljerat. Som datagenereringsmetod används 
dokumentstudier samt intervjuer för att kunna samla in tillräckliga bevis och information. 
Dessa datagenereringsmetoder kommer att resultera i kvalitativa data. Analysen kommer 
att bli kvalitativ, med utgångspunkt med data från intervjuer samt dokumentstudier.     
 

 
Figur 6 Forskningsprocess (Oates, 2006) 
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3.2 Litteraturstudie 
Forskningsidén kommer från början från Fiskarhedenvillan med deras egen ambition att 
påbörja digitalisering samt att optimera deras godshantering på distributionscentral. Detta 
medförde sökningar om tidigare forskning angående digitalisering inom SCM samt vilka 
metoder som idag används för godshantering. Ganska snart identifierade vi att det gick att 
slå ihop dessa två genom att digitalisera samtidigt som man effektiviserar/automatiserar 
hela flödet på gods genom att gå över mot RFID-hantering och skapa en passiv men helt 
digital distributionscentral. Då överenskommelser kring vald teknik kom i tidigt skede och 
var enligt båda parter, Fiskarhedenvillan samt utförare av studie så kunde sökning mot 
potentiella intervjupersoner påbörjas i tidigt skede. 
Enligt Oates är det vanligt att man i första hand börjar med litteraturstudie för att samla 
kunskap om ämnet man intresserar sig för. Vid genomförandet av en litteraturstudie så kan 
man bryta ner aktiviteterna i sju olika aktiviteter, sökning, insamling, bedömning, läsning, 
kritiskt utvärdera, kritisk granskning, upptagning (Oates, 2006). 
  
 
3.2.1 Sökning 
Syftet med sökningen innebär att hitta information och samla data om ämnet samt hitta 
tidigare utförd forskning inom ämnet. Sökorden som använts visas i tabell nedan.   
 
 
Tabell 2 Sökord 

Databas Sökord Begränsning Antal träff 
(Summon) 

Antal träff  
(Scholar/DIVA) 

Summon/Scholar RFID Peer 
reviewed/ingen 

35 839   485 000 

Summon/Scholar RFID Inom 
lagerhantering 

Peer reviewed 0 161 

Summon RFID 
implementation 

Peer reviewed 16 100  

Summon RFID UHF Peer reviewed  3706  
Summon RFID NFC Peer reviewed  1544  

Summon/Scholar RFID 
Warehouse 

Peer 
reviewed/ingen 

3393 33 200 

Summon/DIVA RFID Portal Peer reviewed 1686 0 
Summon RFID portal 

warehouse 
Peer reviewed 361  

Summon RFID Wi-Fi Peer reviewed 2823  
Summon/Scholar RFID reader Peer 

reviewed/ingen 
12 149  147 000 

Summon/Scholar RFID lösningar Peer 
reviewed/ingen 

0 1160 

Summon/DIVA RFID Sverige Peer reviewed 12 0 
Summon RFID 

standarder 
Peer reviewed 165  

Summon RFID 
Trafikverket 

Peer reviewed 2  

Summon GS1 RFID  Peer reviewed 408  
 
 
Databaser som använts är Summon och Google Scholar samt DIVA för att söka till källor. 
Summon har använts som primär databas vid sökning. För avgränsning vid sökning har 
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alltid ”peer-reviewed” boxen varit checkad. Summon användes för att kunna säkerställa 
att det är en vetenskapligt granskad artikel. Peer-reviewed innebär att artikeln granskas 
och läses utav ämnesexperter innan den kan publiceras (Moberg, 2015).  
.  
3.2.2 Insamling 
Genom sökning i databaser har ett tillfredsställande antal artiklar, journaler och rapporter 
kopplat till ämnet identifierats. Som student på Högskolan Dalarna finns tillgång till ett 
flertal stora databaser, däribland Summon. Detta har resulterat i en bred sökning och 
genom detta har gedigna data och information kunnat insamlats(Oates, 2006).  
 
Insamlingskritik 
Google scholar har använts i en mindre grad då DIVA var smidigare att använda vid 
avgränsningar inom sökningar samt vid generell användning.  
 
3.2.3 Kritiskt förhållningssätt 
Det är viktigt att man bedömer trovärdigheten i all text som man läser. När 
litteraturstudien genomfördes innebar det att en kritiskt ansats mot de funna träffarna 
användes. Frågor man kan ställa sig när man bedömer något som trovärdigt inom böcker 
Är: Är författaren ledande inom ämnet? Har du hört något om författaren tidigare? Tillhör 
utgivaren något universitet? Är det första eller andra utgåva, ifall det finns många utgåvor 
kan detta medföra ett stort intresse samt att många kan tycka att det är något av vikt som 
beskrivs i texten. För journaler/artiklar gäller: Är texten ämnad åt utövare eller 
akademiker? Hur länge har journalen existerat? För källor hämtade på internet gäller: 
Finns det tydligt beskrivet vem som äger och delar ut informationen? Är den uppdaterad? 
(Oates, 2006). 
Dessa bedömningar och ansatser är utgångspunkten mot den litteraturstudie som 
genomförts.  
 
3.2.4 Läsning 
För att snabbt kunna få en uppfattning om artikelns relevans för studien har 
sammanfattningarna av artiklarna lästs igenom. Något som har underlättat när man först 
läser en artikel eller journal har också varit att läsa index-sidan för att där kontrollera om 
några av de relevanta nyckelord eller sökord finns med i index. Först efter man gått 
igenom dessa två steg har en bedömning skett.  
 
3.2.5 Kritisk utvärdering 
Efter att ha läst igenom relevant text har den jämfört med tidigare lästa texter för att 
utvärdera den själv om man tycker att den är relevant till ens ämne. Ifall man samtycker 
med författaren till texten, finner man att det utförs snabba generalisationer eller att man 
läser något som motsäger sig helt till tidigare lästa texter. Utöver föregående exempel så 
eftersöks årtal och datum när artiklarna eller journalerna är släppta för att se om det skiljer 
sig i utdaterade journaler eller inte. På detta vis gör man en egen utvärdering tillsammans 
med de steg Oates skriver om i ”Researching information systems and computing”, 
läsning, kritisk utvärdering och upptagning. (Oates, 2006).  
 
3.2.6 Upptagning 
För att kunna hålla kontroll på vad de olika artiklar och journaler har skrivit om och för att 
hjälpa till att komma ihåg vad varje artikel handlar om så har referenserna gjorts enligt 
APA-modellen. Referenshanteringen liknar det Oates skriver om i upptagningsdelen, där 
hon skriver att man kan använda sig utav korta summeringar av innehåll för att underlätta 
för både examinator och den som utför forskningen (Oates, 2006).  
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3.3 Strategi 
Strategin är det övergripliga tillvägagångssätt som kommer användas för att besvara 
forskningsfrågorna (Oates, 2006). När det kommer till val av strategi som har störst chans 
till att besvara frågeställning/forskningsfrågan valdes fallstudie då denna metod ämnas åt 
att fokusera på ett ting eller fall som ska undersökas. Specifikt så används en beskrivande 
fallstudie.  
Målet är att uppnå en rik insikt i själva fallet eller tinget som ska undersökas samt dess 
processer och relationer (Oates, 2006). Fallet som ska undersökas innebär en djupare 
analys utav kritiska faktorer samt utmaningar som spelar roll vid implementering av 
RFID-system mot en distributionscentral. Fallstudier passar bra till forskning inom 
implementation utav informationssystem och medför också en stor fördel då man kan 
studera vidare hur relationerna mellan informationsflöden verkligen ser ut (Oates, 2006). 
Starten till detta arbete började genom att designa en informationsmodell för 
informationsflödet hos verksamheten såg ut idag, utifrån denna så har tillsammans med 
samarbetspartnern i fråga kommit fram till att RFID-tekniken är den mest intressanta. 
Detta också för att beskriva verkligheten för verksamheten och avgränsa studien. 
Komplexiteten utifrån implementationen samt teknologin spelar också stor roll in i varför 
fallstudie valdes som strategi.  Då studien den ämnar sig åt att samla in data från personer 
med stor erfarenhet hellre än numeriska värden (Oates, 2006).  
 
3.3.1 Strategikritik 
Design and creation-strategin hade också kunnat vara ett alternativ för att designa en 
”mockup”-artefakt för hur systemet som håller back end-delen till RFID-systemet skulle 
kunna designas.  
Nackdelarna med vald strategi är att den kan leda till generaliseringar där vissa skulle 
påstå att den har låg trovärdighet. Fallstudier kan i vissa fall vara tidskrävande för att 
komma åt vitala dokument eller personer. Vissa personer kan också verka olika när det är 
hen som utför forskningen som faktiskt utför vissa intervjuer eller liknande (Oates, 2006). 
 
3.4 Datainsamling 
Det empiriska data som samlats in kommer ifrån intervjuer och dokument. Detta för att ge 
en bild av verkligenheten rent teknologiskt idag för att kunna analysera tidigare 
framgångsrikt genomförda RFID-projekt (Paulsson & Björklund, 2015). Primärkällan som 
använts är från intervjuer, främst för att kunna skapa en djupare förståelse för ämnet och 
kunna rikta in frågor som är specifika till det ämne som undersöks. Dokumentstudierna är 
sekundärkälla då arbetssätt och nyckeltal inte kunnat identifierats under dokumentstudien 
(Paulsson & Björklund, 2015). 
 
3.4.1 Dokumentstudie 
Dokumentstudier är en datagenereringsmetod liksom observation och intervju etc. (Oates, 
2006). 
Dokument delas in i två kategorier, funna dokument och forskargenererade dokument. De 
funna dokumenten finns redan innan forskningen påbörjats, till exempel hur nuläges 
arbetssätt fungerar med packsedlar etc. Forskargenererade dokument hämtas in i syftet för 
att styrka ämnet som man forskar om och dokument kan ses som ett alternativ till 
intervjuer och observationer (Oates, 2006).  
Vanligt för en verksamhet är att de besitter en stor mängd dokument som har med 
verksamheten att göra och dessa kan vara formella register eller personalregister (Oates, 
2006).  
Dokument som har använts under studien är vetenskapliga artiklar och Trafikverkets 
dokument från RFID-projekt samt GS1 standardspecifikation kring RFID, som tagits fram 
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när implementering av RFID-system startades. Dessa dokument togs fram i syfte att lägga 
grund för standarder inom RFID för Sverige och Europa (GS1, 2019).   
 
3.4.2 Intervju 
Intervjuer anses lämpliga som datainsamlingsmetod då denna studie ämnar sig att få fram 
detaljerad information, ställa komplexa frågor, eller undersöka särskilt känsliga frågor om 
projekt. Då intervjuer används ofta i fallstudier samt att de lämpar sig också mot denna 
studie, då studien undersöker hur man på bästa sätt kan implementera ett RFID-system till 
en verksamhet (Oates, 2006).  
Det finns tre olika typer av intervjuer:  

1. Strukturerade  
2. Semi-strukturerade  
3. Ostrukturerade intervjuer  

De strukturerade intervjuerna använder sig utav förbestämda standardiserade identiska 
frågor till samtliga respondenter (Oates, 2006).  
I de semistrukturerade intervjuerna försöker forskaren främst undersöka ett tema och att 
man vill kunna ändra ordningen på frågornas följd under själva intervjun.  
Detta medför att den som blir intervjuad kan tala lite mer öppet om frågorna. Val av 
struktur blev att använda semistrukturerade intervjuer då antalet intervjupersoner var två, 
med stor erfarenhet inom ämnet, målet var att ha en så pass öppen konversation som 
möjligt om temat RFID (Oates, 2006).   
De ostrukturerade intervjuerna har forskaren minskad kontroll över och kan inte styra eller 
leda intervjun lika lätt, detta blir mer likt en verklig genuin konversation (Oates, 2006). 
Båda intervjuerna är inspelade och detta är överenskommet innan intervjun.  
 
3.5 Urval 
De personer som intervjuats har varit nyckelpersoner i de största implementationer inom 
RFID system i Sverige, främst Trafikverkets projekt med implementationer på 
järnvägstrafiken. Då det har varit begränsat med implementeringar på verksamheter, och 
som samtidigt velat medverka i intervjuer så har det varit ett naturligt urval att ta med två 
experter inom RFID teknologin. Då båda intervjupersonerna har lång erfarenhet samt varit 
med och tagit fram standarder för RFID i Europa så har intervjuerna kunnat få fram svar 
med hög trovärdighet. Personerna som intervjuats kommer från rekommendationer utav 
personer som arbetat med något som har med transport/logistik samt RFID, bland annat 
GS1. 
Valet av intervjupersoner har tagits fram genom en ”non-probabilistic” teknik för urvalet, 
genom en så kallad ”snowball sampling” som Oates beskriver i ”researching information 
systems and computing” (Oates, 2006). Snowball-urval görs genom att hitta en eller ett 
par personer att intervjua och rekommendationer från andra inom branschen. Det är detta 
som tillsammans bildar snowball-effekten. Den här tekniken är användbar när man har 
svårt att hitta rätt personer alternativt svårt att få kontakt med personer av värde att 
intervjua och då man vill kunna samla in värdefulla data från ett litet antal personer 
(Oates, 2006).    
 
Tabell 3 Intervjutabell 

Intervjuperson  Intervjulängd/typ Intervjuperson 
titel/erfarenhet 

Respondent 1  
 

1h:32min (intervju 1) + 
15min (intervju 2) 

RFID-expert, Projektledare, 
Standard-författare, Vinnare 
av ”Industry engagement 
community recognition 
award” GS1, Vinnare av 
Guldtaggen på  The Golden 
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tag awards som projekt 
ledare i trafikverkets RFID 
implementation.  

Respondent 2  
 

1h:5min (intervju 1) + 
14min (intervju 2) 

RFID-expert, Strategisk 
rådgivare, Projektledare 
RFID projekt med 
trafikverket, Standard-
författare RFID (GS1), 
Styrelsemedlem RFID 
Europe / Nordics. Deltagare 
i vad som ansetts vara ”ett 
av världens bästa RFID-
projekt”, Vinnare av 
minitaggen på The golden 
tag awards. 

 
Genom att ha gjort ett urval med ”non probabilistic” teknik och ”snowball sampling”, 
eftersom genomförandet av studien ämnar åt ett relativt outforskat ämne inom just SCM 
och mot just industri lager och transport, så var det metoden ”non probabilistic” den som 
passade in bäst (Oates, 2006). Urvalet gjordes genom att först försöka få kontakt med 
företagen som arbetar med tekniken, utan framgång. Därefter vändes blicken mot de som 
har tagit fram standarden kring RFID inom Europa, och främst Cecilia Strokirk och som 
tagit fram standarden inom järnväg. GS1 är en icke vinstdrivande organisation som arbetar 
för att ta fram standarder för informationsdelande tekniker (GS1, 2019). Genom kontakt 
med Cecilia som arbetat som Head of logistics and transports på GS1 samt är certifierad 
”European senior logistician ESlog” på Europena Logistics Association / Certification 
board for logistics, så tog hon upp två personer som arbetar som experter inom just RFID. 
Dessa två har satt standarden för RFID inom europeiska järnvägar, en standard som idag 
anammats runt om Europa och används som Defacto-standard idag. Genom att få kontakt 
och senare intervjua dessa två har intervju-delen av datainsamlingen kunnat genomföras. 
Anledningen till ”Snowball sampling” var att initialt har framgången att få kontakt med 
personer som velat medverka på intervju av de företagen i Sverige som arbetar med denna 
teknik varit svår.  
 
3.6 Dataanalys 
De intervjuer som genomförts transkriberades kort efteråt för att enklare kunna skapa en 
relevant bild utav vad som sades under intervjuerna. Samtliga data med någon typ av 
relevans transkriberades, om inte så gjordes ett index på vilken tid som intervjuerna 
transkriberades (Oates, 2006).  
Intervjuerna delades sedan upp i tre olika segment eller teman.  

1.  Segment som inte har någon relation till övergripande forskningssyfte behövs 
inte tas med.  

2. Segment som ger övergripande beskrivande information som du behöver för att ge 
forskningskontext till din studie.  

3. Segment som du tror kan vara relevanta för din forskning (Oates, 2006).  
 
Analysen av data från intervjuerna är ställda direkt mot forskningsfrågorna. Kvalitativ 
dataanalys används då insamlade data inte är i numerisk form.   
 
Vilka är de generella utmaningarna vid införande av ett RFID-system? 
Är RFID-teknologin mogen för implementering mot väg-burna transporter? 
Vilka är de största problemområdena när man ska implementera RFID-teknologi?  
Kritiska faktorer att beakta inför en implementering mot RFID-teknik? 
 



 

 14 

Svaret vid ställd fråga har noterats plus eventuell följdfråga för att kunna gå djupare på 
exakta för/nackdelar för att få ett bredare svar. Båda intervjuerna granskas för att hålla 
koll på om man fått liknande svar. När detta är gjort kategoriseras och tematiseras dessa 
svar i en tabell. Efter tematisering söks mönster inom de teman som identifierats. 
 
3.7 Metodkritik 
Att använda två olika datainsamlingsmetoder för att samla data var till en fördel, den 
primära var intervjuer då den information om ämnet inte riktigt kunde hittas på det jag var 
ute efter i den dokumentstudie som genomfördes, dessa två metoder kompletterar varandra 
bra för att kunna ge multipla perspektiv (Paulsson & Björklund, 2015). Valet av intervju 
som primärkälla till data var för att studien skulle få ett större djup. Och då det finns dåligt 
beskrivet om just implementeringsfasen till RFID så var intervju med personer som 
faktiskt genomfört detta det absoluta målet. Att dessutom få möjlighet att intervjua två 
RFID-experter som varit med vid införande och skapande av standarden talar också 
mycket för validiteten av resultatet.  
Experiment hade varit ett alternativ till fallstudie, då tiden var begränsad med personer 
som ville medverka och det var begränsat tillgång på kunniga personer inom ämnet. 
Fallstudie lämpades därför bättre och gav ett djup som inte experimentet hade gett (Oates, 
2006).  
Då fallstudier enbart undersöker specifika fall så kan dem ses som partiska och svåra att 
generalisera och är något som möjligen kan påverka resultatet (Oates, 2006).  
 
Då antalet intervjupersoner är få, kan det vara svårt att få till ett starkt generaliserbart 
resultat utifrån denna studie. Ifall fler personer med liknande kompetens hade velat delta 
hade resultatet kunnat skilja, då personer med erfarenheter kring ämnet har kunnat haft sin 
specifika expertkompetens inom olika områden kring tekniken. 
Detta är taget i konsideration och läsaren har nog med data och referenser för att kunna 
skapa sig en egen uppfattning om fallet i sig (Oates, 2006).  
 
Alternativ väg kring strategin skulle kunna vara ett experiment (Oates, 2006). Då 
Fiskarhedenvillan enbart vill undersöka förstadier kring tekniska och generella utmaningar 
utifrån vald teknik RFID så är valet av undersökande fallstudie en strategi som passar just 
fallet kring Fiskharhedenvillan bättre. Samt då teknik och förutsättningar för ett 
experiment inte finns, och min studie ämnar ligga som ett underlag vid vidare utvärdering 
kring potentiella investeringar i tekniken RFID. 
  



 

 15 

4 Empiri 
Under detta kapitel kommer nuvarande arbetssätt att presenteras, samt en 
sammanställning från datainsamling med intervjuer. Under 4.1–4.2 beskrivs nuvarande 
arbetssätt på Fiskarhedenvillan, under 4.3 så presenteras resultat från sammanställda 
intervjuer. 
 
4.1 Verksamhetsbeskrivning  
Fiskarhedenvillan är en husleverantör som funnits sedan 1993 och levererar ca 650 villor 
per år. Fiskarhedenvillans affärsidé är att tillsammans med kunder utveckla marknadens 
mest prisvärda och platsbyggda kvalitetshus (Fiskarhedenvillan, 2019). Då 
Fiskarhedenvillan vill undersöka möjligheten att förnya deras inleveransmetod som idag 
är ett fullt analogt arbetssätt så undersöks möjligheter för införandet av ny teknik i form av 
RFID för deras fortsatta digitalisering inom verksamheten.  
 
4.2 Analogt arbetssätt 
Arbetssättet idag innefattar manuell avcheckning av gods som kommer igenom portarna 
på Fiskarhedenvillans distributionscentral. De manuella avcheckningar sker i form av 
utskrivna excelsidor där varje enskilt kolli checkas av för att kolla att alla sändningar har 
kommit fram. Utifrån detta manuella arbetssätt utan IT-stöd så har Fiskarhedenvillan valt 
att titta på digitaliseringsmetod för avcheckning av deras inleveranser.  
 

 
Figur 7 Arbetssätt nuvarande 

 
Genom avcheckning av en utskriven excelfil identifieras olika typer av kollin och hur 
många kollin som kommit in av respektive typ (se figur 9–10). Har inte godset kommit är 
det en automatisk avvikelse, då kontaktar personal själva underleverantören. När allt gods 
mottagits så klarmarkeras orderna eller materialpaketen.  
 
Nulägesanalysen kring verksamheten idag är gjord genom personlig kontakt med personal 
på distributionscentralen samt personal på huvudkontor, där också valet av teknik RFID 
gjordes tillsammans med handledare på Fiskarhedenvillan. 
 

 
Figur 8 omgångsbeskrivning (Fiskarhedenvillan, Exempel plocklista, 2019) 
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Figur 9 Exempel-lista (Fiskarhedenvillan, Exempel plocklista, 2019) 

Utifrån nuvarande arbetssätt så vill Fiskarhedenvillan undersöka möjligheten till 
implementation av RFID-teknologi för att kunna digitalisera, effektivisera, automatisera 
och även möjligheten till resursfördelning (se figur 8). Då ett RFID-system potentiellt 
skulle kunna eliminera detta arbetsmoment är förstudien kring denna teknologi 
efterfrågad.  
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4.3 Resultat från intervjuer 
Sammanställning av intervjuer, frågeställning se bilaga 1. Rubriker som följer är från 
fråga ställd vid intervjun, samt eventuell följdfråga med relevans till frågan i sig. 
RFID som tekniskt hjälpmedel:  
Respondent 1 menar på att RFID-tekniken ökar på järnvägssidan och att fler och fler 
vagnar på järnvägssidan blir ”taggade”. Och att han tror mer på att taggningen kommer att 
hålla sig på pallnivå och inte röra sig nedåt detaljhandel (se bilaga 2).  
Respondent 2 menar på att det är ett ”klockrent” verktyg och att det finns oändliga 
möjligheter och att de ser att RFID kommer ersätta många streckkoder framöver eftersom 
priset sjunker, men han menar också på att streckkoder alltid kommer finnas kvar och ha 
sin ”nisch”, han menar också på att marknaden är stor för RFID. När frågan angående hur 
mycket priset gått ned så svarar Respondent 2 att en hel etikett (UHF) går att få tag på för 
under kronan, beroende på storlek och volyminköp (se bilaga 2.2).  
Hård/Mjukvarutekniska problem vid implementering:  
Respondent 1 menar på att det har varit åt båda håll, och att de inte riktigt visste vart de 
var från början men att när de började använda GS1 standard samt ”riktiga” läsare så har 
det gått bra, och att en av anledningarna till att det stora projektet med att tagga upp 
vagnar på järnvägen blivit så framgångsrikt är att de har fått testa mycket. Samt att de har 
genom projektet kunnat spara mycket data för att kunna dra ytterligare slutsatser i 
framtiden. Han menar även på att om man sätter upp läsare i fiskarhedenvillans byggnader 
så är det viktigt att sätta upp ett SGLN (Global location number) för att inte blanda ihop 
läsarna så att vi kan gå tillbaka och se vilken läsare som har läst taggen (se bilaga 2).  
Respondent 2 Menar på att de inte hade så stora problem, men menar samtidigt på att han 
kanske är ”färgad”, men att det klart finns saker att tänka på som överhörning tillexempel 
och beroende på hur lokalen där RFID-läsare ska placeras ser ut så bör man ha det i 
åtanke. Och i fiskarhedenvillans tillämpning får man se till att inte har läsare placerade för 
nära varandra vid portar så att den inte läser den andres ports taggar, beroende på hur tätt 
antenner och läsare sitter så kan dem läsa ”för bra” och läsa av fel ports taggar. Man måste 
testa och fundera på riktningar på antenner samt ”uteffekt” samt hur långt avstånd vi 
måste läsa på. För att undvika liknande problem kan vi använda tillexempel en fotocell för 
att aktivera respektive port. Och när frågan om det är kalibrering av hårdvara som är den 
största problemfaktorn svarar Respondent 2 att det stämmer delvis. Vid påstående om att 
den hårdvarutekniska utvecklingen gått långsamt fram svarar respondent 2 att det 
stämmer, men att dem blivit lite snabbare samt kan ha fler portar till fler antenner (se 
bilaga 2.2).  
Fiskarhedenvillans portal antennförstärkning: 
Respondent 1 De flesta läsare har uttag för 4 antenner, han menar också på att man måste 
vara försiktig med antennförstärkning och att man måste beakta maximal utsänd radierad 
effekt. Och att vi ligger på 868MHz som maxnivå, samt att man inte får överskatta 
antennförstärkning. Han pekar också på vikten av att använda sig av Company-prefix när 
fiskarhedenvillan ska påbörja deras arbete, och bestämma sig för vilken datatyp dem vill 
skicka (se bilaga 2).  
Respondent 2 om han trodde att en läsare + 4 antenner skulle täcka en yta på 40kvm svarar 
han att det skulle han tro, med tillägg att man kanske skulle vilja läsa uppifrån om det nu 
gällde en port.  
Respondent 2 beskriver att det hela beror på vilken miljö som läsaren och antennerna ska 
vara i, så det är fältprov som får styra beräkningar. Det man ska tänka på enligt respondent 
2 är vilken typ av antenn-kabel som används, så ska man ha ”fantastiskt” långa kablar får 
man använda sig utav lågdämpande kablar (se bilaga 2.2).  
Se även punkt 2.1.6 när man beräknar på förutsättningar vid placering av antenn.  
Plan för start av RFID-projekt järnväg:  
Respondent 1 säger att de har haft tidigare studier från bland annat LKAB att ugå ifrån 
samt att de har kollat hur Finland använd sig utav RFID på järnvägen. Dock hade de 
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bestämt i sitt projekt att ha egen kommunikation och egen spänningsmatning för deras 
järnvägsprojekt (se bilaga 2).  
Respondent 2 menar att en förstudie gjordes och ett konstaterande om att en större 
standard behövdes för att 60% av all trafik på den svenska järnvägen kommer ifrån 
Europa så med hjälp av GS1 så fick dem till en standard som även de flesta länder runt 
Europa har accepterat (se bilaga 2.2).  
Projekt järnväg om respondenter skulle vilja gjort om något annorlunda: 
Respondent 1 menar att de har fokuserat på de stora krav-delarna, samt att de har kört på 
standard, samt att de alltid har haft tanken, är det verkligen ett litet problem? (se bilaga 2). 
Respondent 2 menar på att standarden accepterades snabbt ute i Europa, men att just vid 
detta projekt så såg dem nyttor med inte bara järnvägen utan för hela transportkedjan så de 
var måna om att köra med den standard som de skrivit ihop med GS1. Respondent 2 
menar på att det är viktigt för mitt fall att man har en extern leverantör då det är många led 
som påverkas utav en sådan implementering det är just då viktigt att hålla sig till 
standarder. Han menar på att använda standarder är nyckeln till liknande projekt (se bilaga 
2). 
För/nackdelar med RFID vid implementation inom logistik:  
Respondent 1 menar på att det är möjligt att läsa av tagg under höga hastigheter, passiva 
taggar (se bilaga 2). 
Respondent 2 menar på att det finns många fördelar, tillexempel att man kan läsa många 
objekt samtidigt och att man kan läsa de i rörelse samt att de är billiga och dem fungerar. 
Nackdelarna som respondent 2 identifierar är att det kan vara svårt att läsa enskild tagg, 
med streckkod kan du läsa av exakt den du är ute efter, med RFID blir det svårare 
eftersom du läser av allt i ett fält (se bilaga 2.2). 
Filter-value hur det används:  
Respondent 1 beskriver uppbyggnaden av standarden som att allt börjar med ett 
”company-prefix”, sedan har man ett fordonsnummer som består av 12 siffror samt 1 / 2 
beroende på sida av vagnen den sitter på, själva filter-value fungerar så att man ställer in 
läsaren så att enbart de taggar med filter-value 1 ska svara resten av taggarna håller då 
”tyst”, detta på grund av hastigheterna vagnarna färdas i. Binär kod som bara kan ha 7 
siffror (se bilaga 2). 
Respondent 2 menar att när man läser av en tagg så läser man en hel sträng med 
information det är själva ”headern” på taggen och där står massor information om vad det 
är för tagg osv, sedan när man går vidare så kommer man till ”company-prefix” som 
innebär identifikation av bolag och att filter-value tillhör standarden som utvecklats 
tillsammans med trafikverket och GS1. Och att järnvägsfordon har fått filter-value 1, så 
sätter man läsaren till att bara läsa alla taggar med filter-value 1. Just nu är det bara filter-
value 1 som används (se bilaga 2.2).  
Framtida Implementeringar inom svenska gränsen: 
Respondent 1 tror att Sverige är redo, tekniken är det, men han tror att vi måste ändra 
folks syn på tekniken (se bilaga 2).  
Respondent 2 tror att Sverige är redo, då han ser att det sker mycket i branschen just nu, 
potentialen finns där och det kommer hända mycket nu inom kort tid (se bilaga 2.2).  
Utmaningar inför övergång mot RFID: 
Respondent 1 menar att få till en standard som blir hållbar, och att få andra att förstå att 
det är viktigt att hålla sig för en standard som finns och att man inte bygger något eget. En 
annan framgångsfaktor menar respondent 1 är att använda sig utav den hårdvara som 
redan finns på marknaden och inte börja labba med egen elektronik (se bilaga 2.1).  
Respondent 2 tycker att en av dem viktigaste punkterna är att bryta normala 
arbetsmönster, han menar på att man har vant sig med streckkoder, så att bryta tanke-
mönster är en tung ingrediens. Men att man kan gardera sig genom att använda en etikett 
med både tagg och streckkod, speciellt om inte hela kedjan är utbyggd. Viktigt menar 
respondent 2 är att byta ut hela processen mellan flödena annars är det bara 
avläsningstekniken som byts ut, och det vinner man inte så mycket på (se bilaga 2.3). 
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Viktiga faktorer att beakta: 
Respondent 1 menar på är att övertyga andra om hur man ska lyckas att gå vidare men ny 
implementerad teknik. Att försöka hålla sig till beprövade lösningar och inte försöka hitta 
på för många egna lösningar (se bilaga 2.1).  
Respondent 2 hur omgivningsmiljön för taggen ser ut är enligt respondent 2 viktigt, 
temperaturer är det kemikalier eller något annat i omgivningen som måste beaktas. Hur 
kraven på det som ska läsas ser ut. Man måste vara tydlig och specificera upp vad det är 
som ska läsas och hur så att kraven blir korrekta. Man ska heller inte ta första bästa tagg 
utan göra en omfattande undersökning om vad som finns på marknaden. Han påpekar 
också att det inte finns någon specifik mall på hur man tar miljö och omgivning samt 
material osv i beaktning, utan man får gå till en leverantör och ställa de krav man har. 
Sedan tror respondent 2 att man sparar pengar på att ta in en fristående konsult som vet 
vad det här handlar om. När frågan om de tekniska specifikationer som finns på hårdvaran 
stämmer säger han att i dem flesta fallen gör det, men att vet man vad man vill ha så finns 
det inga större skillnader i läsarna, men att det är taggarna som är det viktiga (se bilaga 
2.3).  
Arbete för att få hela kedjan att följa ett förändringsarbete med implementering av 
RFID: 
Respondent 1 säger att det gäller att informera hur det ser ut i olika branscher, och att välja 
en standard. Samt att säger att det gäller för den som ska implementera något att försöka 
se längre än vad den tänker, samt vilka konsekvenser man kan få om man inte gör rätt från 
början.  Han beskriver som för fallet för fiskarhedenvillan att man inte bara ska hoppa 
igång utan man bör ta hjälp av de som faktiskt kan dem här sakerna, samt att vara öppen 
men det man vill göra. Man ska analysera vad man ska ha det till, vad som finns tidigare 
gjort på motsvarande fall och om det finns standarder (se bilaga 2.1).   
Respondent 2 menar att det är nog från fall till fall, det han tycker är viktigt är att man ska 
ta hjälp av de som vet vad dem håller på med. Och att inte välja första bästa leverantör, 
han säger att de ser flera liknande fall där verksamheter väljer första bästa än att anlita 
konsulter som kan vara fristående och kan utvärdera vad dem egentligen behöver. Och han 
påpekar att man inte ska välja bara en leverantör utan välj 2–3 för att ställa dem mot 
varandra och jämföra (se bilaga 2.3).  
  



 

 20 

5 Analys 
Under analysen utgår detta kapitel från Empiri-kapitlet samt Teori-kapitlet för att 
framställa data från dokumentstudien samt intervjuerna. Vad som kan identifieras som 
generella utmaningar och risker med implementerad RFID-teknik. 
 
5.1 Uppdelning resultat 
Segment som är relevanta från datainsamlingen ska kategoriseras upp för att kunna läsa ut 
det viktiga från det insamlade data. Genom att leta efter mindre teman från kategorierna 
kan man nu dela upp kategorier till mindre teman för att enklare kunna finna mönster 
(Oates, 2006). Från Empiri kapitlet har analysen av data från de sammanställda 
intervjuerna. 
 
 
Tabell 4 Uppdelning resultat 

Kategori Respondent 1 Respondent 2 Tema 
RFID som tekniskt 

hjälpmedel: 
Ökar, mer och mer 
blir ”taggat”.  

Oändliga 
möjligheter, 
klockrent verktyg, 
kommer ersätta 
streckkoder i 
många fall, stor 
marknad. 

Positiv trend. 
Substitut till 
streckkod, 
möjligheter, stor 
marknad. 

Hård/mjukvarutekniska 
problem vid 

implementering: 

Testa mycket är en 
nyckel till lyckat 
projekt, viktigt 
med SGLN vid 
läsare, problem i 
början med båda 
delarna men har 
gått bättre efter 
början av 
Standard-
användning. 

Testa mycket, 
viktigt att tänka 
på uteffekt, tänka 
på överhörning, 
riktning på 
antenn, 
kalibrering av 
hårdvara. 

Testning, SGLN, 
överhörning, 
kalibrering, 
användning av 
standarder. 

Antennförstärkning: 
Fiskarhedenvillan: 

Försiktighet med 
utsänd radierad 
effekt. 

Typ av kabel som 
används till 
antenn, vilken 
miljö ska läsare 
och tagg verka i, 
fältprov får styra 
beräkningar. 

Radierad utsänd 
effekt, lågdämpande 
kablar, miljö som 
utrustningen ska 
verka i 
(Omgivningsanalys), 
test. 

Planering för start av 
(Trafikverkets RFID-

projekt): 

Tidigare studier 
från bland annat 
Finland. 

Förstudie, 
konstaterande av 
att de var i behov 
av en ny standard. 

Förstudier, standard. 

Annorlunda 
förhållningssätt mot 

start av RFID-projekt: 
(RFID-projekt 

tillsammans med 
trafikverket, 

framhållningssätt: 

Nej projektet är i 
stora hela lyckat, 
Är det ett litet 
problem? fokuserat 
på de stora 
kravdelarna. 

Nej, Snabbt 
accepterad 
standard, måna 
om att köra vid 
den accepterade 
standarden, 
många led 
påverkas vid en 
liknande 

Fokus på de stora 
kraven, standard, 
påverkning av många 
led i kedjan. 
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implementation. 
 

För/Nackdel med 
RFID-teknologi: 

 
Passiva taggar, går 
att läsa i höga 
hastigheter. 

 
Kan läsa många 
objekt samtidigt, 
billiga, fungerar, 
svårt att läsa av 
enskild tagg, läser 
allt i ett fält. 

 
Läsa under rörelse, 
passiva taggar, 
många avläsningar 
snabbt, svårt att läsa 
enskild tagg. 

Framtida 
implementeringar: 

Tekniken är redo, 
börja med att 
fokusera på 
fördelar med 
teknik. 

Potentialen finns, 
Sverige är redo, 
många 
implementeringar 
pågår bland annat 
inom 
klädindustrin. 

Tekniskt redo, 
pågående projekt. 

Utmaningar för 
övergång mot RFID: 

Hållbar standard, 
förstå vikten av att 
arbeta med 
standard, använda 
färdig hårdvara på 
marknaden, 
undvika att labba 
ihop egen 
hårdvara. 

Bryta normala 
arbetsmönster, 
vana med 
streckkoder, går 
att gardera sig 
med kombinerad 
etikett med tagg 
och streckkod, 
processen mellan 
flödena måste 
bytas ut annars 
ingen vinst med 
RFID. Svårt att 
bryta inarbetat 
arbetat arbetssätt 
med streckkoder. 

Standard som är 
förvaltningsbar, 
labba inte själv 
(undvik egen 
komponerad 
hårdvara), förändra 
arbetssätt, gardering 
mot ej fulländad 
logistik-kedja med 
kombinerad etikett, 
bryta arbetsmönster, 
processer mellan 
flöden bör förändras, 
svårt med skiftet från 
streckkoder. 

Viktiga faktorer att 
beakta: 

Övertyga andra om 
att lyckas med ny 
implementerad 
teknik, att försöka 
hålla sig till 
beprövade 
lösningar, 
användning av 
company-prefix 
och standard. 

Hur ser 
omgivningsmiljön 
ut för taggen och 
läsaren, tydlighet 
vid kravställning, 
inte ta första bästa 
lösning, viktigt att 
välja rätt tagg. 

Beprövade lösningar, 
omgivningsanalys för 
miljön där utrustning 
ska verka, Se 2.1.6 
omgivningsanalys 
(Muehlmann , Manzi, 
Wiednig, & 
Buchmann, 2009), 
tydlig kravställning, 
välja rätt tagg, 
användning av 
company-prefix och 
anammad standard. 

Sätt att få hela kedjan 
att följa med på 

förändringsarbete mot 
RFID-teknik: 

Gäller att förmedla 
hur det ser ut i 
andra branscher, ta 
hjälp av extern 
konsult som kan 
området. 

Ta hjälp av de 
som kan ämnet, 
inte välja första 
bästa leverantör, 
analysera och 
jämför 
leverantörer,  

Extern hjälp som kan 
området, förmedling 
av verkligheten från 
tekniska aspekten, 
jämför leverantörer. 
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5.2 Tematisering och kategorisering 
RFID som tekniskt hjälpmedel är valt som en kategori, sammanställning av svar från 
respondenter blir att RFID ser till att ha en positiv trend och att det hela tiden ökar och 
mer och mer saker blir ”upptaggat” enligt respondent 1. Respondent 2 menar på att RFID 
kan ses som ett substitut för streckkoder och att möjligheter för användningsområden är 
”oändlig”. Tema för kategorin ”RFID som tekniskt hjälpmedel”: Positiv trend, substitut 
för streckkoder, möjligheter, stor marknad.  
Kategorin Hård/mjukvarutekniska problem vid implementering vid denna kategori 
menar respondent 1 att testning är nyckeln till ett framgångsrikt projekt, samt att man ska 
vara noga med att sätta ut ett SGLN (Global location number, plats där läsare är placerad). 
Man måste tänka på överhörning samt placering av antenner för att kunna kalibrera 
hårdvaran menar respondent 2. Tema för kategorin ”Hård/mjukvarutekniska problem vid 
implementering”: Testning, SGLN, överhörning samt kalibrering och standard-
användning. 
Antennförstärkning vid portal gäller det enligt respondent 1 att vara försiktig med utsänd 
radierad effekt, även respondent 2 påpekar detta vid kategorin Hård/mjukvarutekniska 
problem vid implementering. Enligt Respondent 2 krävs en omgivningsanalys samt att 
man får fält-testa för att checka av om avläsningsfältet är tillfredsställande. Vid kategorin 
”Antennförstärknings vid portal” så mynnar det ut i teman: Radierad utsänd effekt, 
lågdämpande kablar, omgivningsanalys samt testning.   
Kategorin planering för start av trafikverkets RFID-projekt så har respondent 1 menat på 
att dem har utgått från tidigare utförda projekt samt förstudier även respondent 2 menat på 
att de har gjort förstudier samt att de har identifierat att dem var i behov av en standard. 
Tema från kategorin ”planering för av trafikverkets RFID-projekt”: Förstudier samt 
standard. 
Annorlunda framförhållningssätt mot om respondenter hade velat göra något 
annorlunda inom RFID-projektet med trafikverket, den här kategorin så menar 
respondent 1 på att i det stora hela har det gått bra, men påpekar att de fått tänka mycket 
på om ett problem är ett litet problem eller inte, samt att de har kunnat fokusera på de 
stora krav-delarna.  När det kom till respondent 2 menar han att standarden de var med 
och utvecklade accepterades snabbt men man måste även tänka på att det är fler led som 
påverkas i logistik-kedjan vid införandet av ett RFID-system. Kategorin ”om 
respondenter hade velat göra något annorlunda” i detta projekt mynnar ut i teman: 
Fokus på de stora kraven, standard, stor påverkan i logistik-kedjan. 
Vid kategorisering av för och nackdelar med RFID-teknologi så menar respondent 1 att 
taggarna är passiva samt att de går att läsa under höga hastigheter. Medan respondent 2 
påpekar att man kan läsa många objekt samtidigt, samt att tekniken fungerar. Respondent 
2 menar även att nackdelarna kan vara att det är svårt att läsa ut enskild tagg eftersom man 
läser allt i ett fält. Teman från denna kategori ”för och nackdelar med RFID-teknologi”: 
Möjligheten att läsa under hög hastighet, passiva taggar, många avläsningar snabbt, svårt 
att läsa av enskild tagg.  
Kategorin framtida implementeringar inom svenska gränsen så påpekar respondent 1 att 
tekniken är redo, samt att man måste lägga fokus på fördelarna med tekniken för att 
komma vidare med fler projekt och implementeringar. Respondent 2 menar på att 
potentialen finns, och att Sverige är redo för fler implementeringar samt att många just nu 
pågår. Tema för denna kategori ”framtida implementeringar inom svenska gränsen”: 
Många projekt pågår, tekniskt redo. 
Kategorin utmaningar för övergång mot RFID-system menar respondent 1 är att använda 
en hållbar standard samt förstå vikten och nyttan med att arbeta med standard, använda 
färdig och beprövad hårdvara som redan finns på marknaden för att försäkra sig om 
funktion. Respondent 2 menar att det är viktigt att bryta nuvarande arbetsmönster för att ta 
åt sig av fulla effekten av ett RFID-system, och att man bör fokusera på att ändra 
processen mellan flödena av gods för att dra full nytta. Respondent 2 menar också att man 
har vant sig med streckkoder, och för att gardera sig mot en icke full implementerad 
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logistik-kedja kan man gardera sig genom att använda etikett med kombinerad streckkod 
och tagg. Han menar också på att de som vant sig med streckkoder och har ett inarbetat 
arbetssätt blir skiftet mot RFID svårare, medans i de länder där streckkoder inte är lika 
etablerat blir ”hoppet” inte lika stort. Tema kring denna kategori ”utmaningar för 
övergång mot RFID-system” blir: Användande av förvaltningsbar/hållbar standard, 
undvikande av konstruerad hårdvara, förändra arbetssätt, gardering mot en icke fulländad 
logistik-kedja med kombinerad etikett, bryta arbetsmönster, processen mellan flödena bör 
förändras. Svårt att skifta ett inarbetat arbetssätt.  
Kategorien Viktiga faktorer att beakta inför en implementation menar respondent 1 att 
övertyga andra om att nyttan med ny implementerad teknik är en nyckel, viktigt att få ut 
potentiell kund-nytta. En annan faktor enligt respondent 1 är att använda sig utav 
beprövade lösningar, samt att anamma standarden och använda company-prefix. 
Respondent 2 menar att man får ta hänsyn till hur omgivningen för utrustningen ser ut och 
göra en omgivningsanalys är viktigt, tydlighet vid kravställning, samt att inte ta första 
bästa lösning utan att jämföra och analysera lösnings-förslag, för att undvika att investerad 
teknik ”läggs på hyllan” på grund utav relation med ”fel” leverantör eller bristfällig 
analys. Respondent 2 menar också att typ av tagg är mycket viktigt då dessa kan skilja 
mycket åt. Tema kring kategori ”Viktiga faktorer att beakta” inför en implementation: 
Användning av beprövade lösningar, omgivningsanalys för miljö där utrustning ska verka, 
tydlig kravställning, val av rätt tagg, användning och anammande av standard. 
Kategorin sätt för att få hela kedjan följa med i ett förändringsarbete mot RFID-teknik 
så är det enligt respondent 1 viktigt att förmedla hur det ser ut i andra branscher för att 
fånga upp intresse, ta hjälp av extern konsult som kan området för att försäkra sig om att 
man får det man behöver. Respondent 2 menar också på att det är viktigt att ta extern hjälp 
vid detta förändringsarbete, samt att det är viktigt att jämföra leverantörer.  
 
5.3 Sammanställning analys 
Generella teman kritiska faktorer utmaningar samt möjligheter att beakta vid övergång 
mot RFID-system. Samt tabell 5 för mönster inom faktorer att beakta, möjlighet/mogenhet 
samt utmaning. 

• Substitut till streckkoder, positiv trend, stor marknad. 
• Tänka på överhörning, kalibrering. 
• Användande av förvaltningsbar/hållbar standard. 
• Investerad teknik läggs på hyllan. 
• Stor påverkan i logistik-kedjan, på grund utav att man inte analyserat vad det 

faktiskt är man behöver. 
• Många avläsningar snabbt, avläsning under rörelse, svårt med avläsning av 

enskild tagg. 
• Passiva taggar. 
• Radierad utsänd effekt.  
• Omgivningsanalys. 
• Förstudie. 
• Mogen teknik. 
• Gardering mot icke fulländad logistik-kedja med kombinerade etiketter. 
• Bryta arbetsmönster. 
• Processen mellan flödena måste förändras. 
• Användning av beprövade lösningar. 
• Val av tagg. 
• Ta hjälp av experter vid kravställning samt jämförande av leverantörer/produkter. 
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Tabell 5 Faktorer/Möjlighet/Utmaning 

Faktorer att beakta Möjlighet/Mogenhet Utmaning/problem 
Stor påverkar på logistik-
kedjan 

Substitut till streckkoder Svårt att avläsa enskild tagg 

Radierad utsänd effekt  Positiv trend Bryta arbetsmönster 
Investerad teknik läggs på 
hyllan på grund utav 
bristfällig analys. 

Mogen teknik Val av tagg 

 Användning av beprövade 
lösningar 

Kalibrering, överhörning 

 Användande av 
förvaltningsbar/hållbar 
standard 

Process mellan flöden 
måste förändras. 

 Passiva taggar Svårt att skifta inarbetat 
arbetssätt med streckkoder. 

 Många avläsningar snabbt Omgivningsanalys. 
 Gardering mot icke 

fulländad logistik-kedja 
med kombinerade etiketter 

Kan vara svårt att lita på en 
ny teknisk implementation. 

 Ta hjälp av experter vid 
kravställning samt 
jämförelse av 
leverantörer/produkter 

 

 Förstudier  
 
5.4 Analyskritik 
Denna analys är gjord enligt Oates beskrivning utav kvalitativ analys (Oates, 2006). Man 
hade kunnat använda sig utan tillexempel SWOT analysmetod (Strength Weaknesses 
Opportunity Threats) men eftersom den data som utvunnits inte motsvarar några egentliga 
hot eftersom nuvarande inleveransmetod enbart består av manuell avcheckning så hade 
SWOT analysen inte passat till denna studie. Om studien hade resulterat i kvantitativa data 
hade också en kvantitativ analys genomförts.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel kommer jag diskutera resultaten från min forskning och de delas upp för att 
tydligt separera mot frågeställningen. 
 

6.1 Möjligheter 
Här diskuteras de tolkade möjligheter från 5.3, samt bilaga 2. 
Generella möjligheter visar på fördelarna med RFID som digitalt arbetssätt och visar 
samtidigt på att RFID anses har en positiv trend samt att marknaden för RFID är stor, 
detta ger oss ytterligare belägg för denna forskning. Att kunna använda RFID som 
substitut för streckkoder visar på bredden på tekniken. För att lyckas med implementation 
av RFID-system så använder man med fördel redan beprövade lösningar för att undvika 
att labba ihop egen utrustning. Ytterligare om man tar hjälp av extern expert eller konsult 
som kan området kan man också undvika eventuella svårigheter i leden under 
implementering. 
Något som övergripligt uppkommit under hela datainsamlingen är användning av 
standard, detta i form utav att båda respondenterna anmärkt detta. Genom att använda en 
redan etablerad och hållbar standard kommer eventuella framtida mjukvaru-projekt 
underlättas då standard för datatyper redan finns.  
 
”-När fiskarhedenvillan ska börja använda taggar så måste dem börja använda sig av ett 
Company-prefix, samt vilken typ av standard ska man använda sig utav. Det finns hos 
GS1 produkter, och standarder för vad för vilken data typ som ska skickas”.   
 
Fördelarna med RFID är många, men att kunna läsa många objekt snabbt samt att 
taggarna är passiva är några exempel. Genom att möjligheten för gardering mot en icke 
fullutvecklad logistik-kedja finns gör det att riskerna vid implementerad ny teknik 
minskar, då streckkoder med tillhörande arbetssätt är väl etablerat inom Sverige. För att 
ytterligare minska riskerna vid en eventuell investering går det med fördel att anlita en 
extern fristående konsult eller expert inom området.  
 
6.2 Utmaningar/problem 
Här diskuteras de potentiella utmaningar mot en RFID-implementering från 5.3 samt 
Bilaga 2. 
En av de stora nackdelarna med RFID-tekniken är att det är svårt att identifiera enskilda 
taggar gör detta att det också kan vara en utmaning om man enbart vill läsa tillexempel ett 
kolli. Envägskommunikation är ytterligare en nackdel när det gäller tekniska aspekten 
(Bai, Wu, Wu, & Zhang, 2012). En ytterligare utmaning är att man måste bryta 
arbetsmönster, då dessa ofta är inövade och redan etablerade kan detta medför utmaningar 
vid skifte av arbetssätt.  
 
”-Så att bryta tanke-mönster är nog en tung ingrediens. Utmaningarna blir ju att helt 
våga lita på systemet också. Man är van vid streckkod, det är visuellt” (se bilaga 2.3). 
 
En annan faktor som blir utmanande är överhörning och kalibrering utav hårdvara, genom 
att labba med fälttester så kringgår man stora delar av dessa problem.  
 
”-om vi tänker på din tillämpning då, står det tre portar jämte varandra och om vi har 
någon lösning kring porten då kanske den läser av någon tagg som förs igenom den andra 
porten vid sidan om, så att vi får en överhörning, den läser av ett annat fält eftersom den 
läser för ”bra” så att säga.” 
 
En ytterligare utmaning är att processen mellan flödena måste uppdateras eller kanske 
ändras medför detta utmaningar i många led, eftersom påverkan sker likaså i många led är 
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det många som måste anamma det uppdaterade arbetsmönstret/tekniken. För att uppnå full 
effekt från RFID-systemet, så krävs det inte enbart att det används som inleveransmetod 
utan också för spårning och lagerhållning. Så det är hela kedjan som måste anamma ett 
nytt sätt att tänka och arbeta kring deras roll i kedjan. 
   
”-Och då vinner man inte så mycket på att implementera tyvärr, utan då är det bara 
avläsningstekniken, och det glömmer man ibland att man måste passa på att förändra 
processen mellan flödena”. 
 
6.3 Faktorer att beakta 
Nedan presenteras och diskuteras de faktorer som fastställts under 5.3. 
En viktig faktor med ett skifte mot RFID teknik är att det är många led i den logistiska 
kedjan som påverkas. Detta kan under början av projektet påverkas med förmedling om 
hur det ser ut i andra branscher.  
 
”-det gäller att vara öppen för hur man bör göra och ta hjälp utav dem som kan det, så att 
man inte hoppar igång”. 
 
”Det gäller ju att informera och hur det ser ut i olika branscher”. 
 
En annan risk är att investerad teknik läggs på hyllan för att man gjort bristfälliga analyser 
eller att man inte tagit experthjälp.  
 
” -vi ser tyvärr flera sådana exempel där man köpt en RFID-lösning så har man hittat ett 
företag x, och köper ifrån dem, och dem har sina produkter och om säger så och levererar 
sina produkter, men sen skiter det sig i något led och hela projektet går i kras och man 
plockar ned utrustning för att ”det här var inget för mig”. Man ska istället skanna av 
marknaden och se vad som skulle vara optimalt för just den verksamheten du jobbar på.” 
 
En faktor som är viktig att ta i beaktande är utsänd radierad effekt, då är det viktigt att 
man inte ”sänder” ut för hög radierad effekt eftersom denna är reglerad av 
strålsäkerhetsmyndigheten. Samt att man i många fall kanske inte behöver skicka ut full 
effekt då man kanske inte har i behov av att läsa på tillexempel 10m.   
 
”Så om du har en antenn som är riktad så måste du dra ner effekten från läsaren så att 
den inte överstiger den max-nivå för utsänd radierad effekt”.  
 
”Man ska testa och fundera på hur man riktar antenner vilka uteffekter har vi”.  
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7 Slutsatser 
Under detta kapitel presenteras slutsatser genom att besvara frågeställningarna. Samt 
kunskapsbidrag, etisk förhållning samt förslag på vidare forskning. 
 

 7.1 Vilka är de generella utmaningar vid införande av ett 
RFID-system? 
Den rent tekniska aspekten blir en utmaning genom att försöka läsa av enbart ett kolli, 
detta är något som följer RFID generellt. Har man detta i åtanke när man designar upp 
mjukvara samt arbetssätt och processer så kan man arbeta sig runt detta problem. Om man 
ser till enskilda kollin, är inte RFID optimalt rent avläsningsmässigt men däremot om man 
vill läsa in många kollin snabbt så väger de fördelarna in tydligt. Att sedan försöka bryta 
nuvarande arbetsmönster mot ett som passar in mot RFID så kommer acceptans och 
liknande faktorer att spela in, då nuvarande arbetsmönster skiljer sig radikalt från ett fullt 
digitaliserat och automatiserat system med RFID. Det gäller det att ha i åtanke hur dessa 
processer kan förändras utan att man tappar förtroende samt acceptans för systemet i 
helhet. Arbetsmönstret kommer att skilja också det radikalt, då RFID system med portal 
lösning egentligen inte behöver någon mänsklig interaktion med själva scanning-delen, 
utan den mänskliga interaktionen kommer att kunna resurs fördelas ut med till helt nya 
arbetsmönster med ett mer digitalt förhållningssätt. Processen mellan flödena som har att 
göra med både arbetssätt och själva rutinerna för hantering av gods generellt, denna måste 
uppdateras för att man ska kunna ta full nytta av ett implementerat RFID-system. Vad det 
innebär med uppdatering för processer kan vara till exempel att själva kontrollen av gods 
sker i digital samverkan med dator istället för fysiskt på plats. Då det finns många 
användningsområden för RFID gäller det att också utnyttja dessa fullt genom att 
implementera spårningsbarhet funktion, för att kunna följa flödet som in sin tur ger en 
bättre översikt. Man vinner sällan på att implementera ett RFID-system enbart för 
inleveransmetod utan det gäller att höja blicken för ett bredare förhållningssätt vid 
godshantering.  
 
7.2 Är RFID-teknologin mogen för implementering mot väg-
burna transporter? 
Tekniken är mogen och det som måste till för en bredare implementation inom logistik är 
att förmedla ut de framgångsrika projekten för att fånga upp ett större intresse för 
tekniken. Genom att använda beprövade lösningar och användning utav standard så finns 
möjligheter för en bredare spridning av tekniken. Genom att mer och mer blir taggat och 
fler verksamheter börjar använda tekniken där bland annat klädindustrin i 
återvinningssyfte så finns påvisar detta att möjligheten för implementering av RFID är 
under uppgång. Genom att gardera sig för en icke fulländad kedja går det att bruka 
etiketter med både tagg samt streckkod, blir det möjligt att implementera för en bredare 
skala där man fortfarande i största utsträckning brukar streckkoder som inleveransmetod.  
 
7.3 Vilka är de största problemområden när man ska 
implementera ett RFID-system? 
De hård/mjukvarutekniska problem är enligt min forskning små, vid användning av 
standarder för både informationsutbyte och data-standard så kan man anpassa sig efter 
något som redan är testat och fungerande. De problem som jag identifierat är vid 
kravfångst och analys och jämförelse mellan redan befintliga system. Just under 
kravfångst garderar man sig enklast genom att ta hjälp utav personer med expertkunskap 
eller erfarenhet, vid analys så tar man i med fördel in offerter från flera olika leverantörer 
för att jämföra dessa. När det kommer till omgivningsanalysen så tar man likaså där hjälp 
utav expert, då material och miljö samt temperaturer är en bråkdel av alla faktorer som 
spelar in vid val av optimal utrustning för verksamheten i fråga. Förmedling hur det ser ut 
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för andra branscher är också ett sätt för att effektivt förmedla ut att tekniken fungerar. Ett 
identifierat problem har med förtroende till implementerat system att göra, då det kan vara 
svårt att lita på systemet helt. Öppenhet kring problem kan hjälpa när det kommer till 
implementering samt samråd med erfarna personer kring RFID. 
 
7.4 Kritiska faktorer att beakta inför en implementering mot 
RFID-teknik? 
En av de viktigaste faktorer som identifierats under denna studie är att det är många led 
som påverkas av implementationer med RFID. Man måste därför sätta tydliga krav från 
underleverantörer för att kunna försäkra sig om att man investerar i rätt hårdvara. Det 
gäller även att vara informerad om reglerade områden så som uteffekt. Förstudier är något 
som kommer att betala sig i längden, därför är det viktigt att tydligt specificera vad det är 
man behöver när det kommer till att beskriva krav.  När det kommer till överhörning och 
kalibrering av hårdvaran är detta en faktor att beakta då det inte finns någon fastställd 
metod som kombinerar både omgivningsanalys samt beräkningar på den tekniska 
specifikationen för hårdvaran, utan det är fälttestning som kommer att utgöra lösningen 
för dessa två aspekter.  
 
 
7.5 Förslag mot Fiskarhedenvillan 
Då Fiskarhedenvillan velat undersöka denna teknik för just inleverans av gods på deras 
distributionscentral och jag identifierat att bara använda RFID för inleverans sällan blir 
mer effektivt vid enbart implementation mot inleveransmetod. Fiskarhedenvillan måste 
därför kolla på deras processer mellan flödena genom att se över rutiner och arbetssätt 
samt med samråd med deras underleverantörer kunna välja rätt inriktning mot RFID. En 
del av denna slutsats blir därför undersöka möjligheten att implementera RFID i större 
utsträckning för att kunna utnyttja ett RFID-systems fulla potential, samt anamma redan 
utvecklade standarder för att ha störst chans att lyckas med en implementering mot RFID. 
 
Digitalisering kring inleveranser med vald teknik RFID går att realisera, dock måste 
ytterligare analyser kring en mer teknisk specifikations-mässig analys på 
Fiskarhedenvillan utföras. Denna analys utförs med fördel utav personer med erfarenhet 
om vad som krävs för att framgångsrikt implementera denna typ av teknik.  
 
7.6 Etisk förhållning  
Då denna studie ämnar åt att studera teknisk metod kring inleverans av gods så anser inte 
jag att det här ämnet eller studien är känslig rent etiskt. Digitalisering är förvisso något 
som man måste ställa ifråga om etik, då digitalisering är ett sätt som kan medföra 
effektivisering som i sin tur kan leda till resursfördelning, detta är något som kommer som 
bisats till en mer digitaliserad och automatiserad värld. Då jag inte lämnat något specifikt 
lösningsförslag kring just resursfördelning är det heller inget jag kommer att räkna som 
känsligt rent etiskt. Då jag inte anser att denna studie kommer leda till något negativt rent 
samhällsenligt, eller få någon negativ samhällsenlig konsekvens. Detta är under studien 
taget under hänsyn.  
 
Respondenterna till intervjuerna har gett sitt medgivande till att namn och svar från 
intervjuer får delges i rapport (Oates, 2006).    
 
7.7 Förslag till vidare forskning 
Användaracceptans kring dessa system är något som är intressant både ur 
ledningsperspektiv och ur ett funktionsperspektiv. Det vore intressant att forska vidare i 
vilka konsekvenser RFID-system har fått för verksamheter samt ifall de fått några 
energianvändnings effekter. Den automatiserade aspekten kring RFID är likaså intressant 
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att forska inom ifall man lyckas eliminera arbetsmoment eller vilka arbetsmoment som 
tillkommit på grund utav implementerad teknik.  
Något som är användningsbart för verksamheter som funderar på att implementera RFID-
teknik vore att ta fram en tydlig mall eller standard för hur man ska gå tillväga för att 
räkna på omgivning och antennförstärkning för hårdvaran, så att ta fram en sådan artefakt 
vore användningsbart för många verksamheter.   
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Bilagor 
Transkriberade intervjuer samt frågeställning intervjuer. 
 
Bilaga 1 
Frågeställning semistrukturerade intervjuer Bilaga 2 samt 2.2. 
 

1. Hur ser du på RFID som tekniskt hjälpmedel för verksamheter? 
2. Vad är din syn på RFID-implementation inom logistik? För/nackdelar? 
3. Vilka identifierar du som de största problemområdena när det kommer till RFID-

lösningar, är de hård/mjukvaru-tekniska problem? 
4. Vilka var svårigheterna när ni genomförde erat projekt tillsammans med 

Trafikverket och GS1? 
5. Kunde ni utföra projektet enligt plan, eller fick ni ändra efter tid? 
6. Om du fick göra om något från erat projekt med järnvägen, vad skulle du ändra? 
7. Hur ser framtidsutsikterna ut för nya implementeringar av RFID? 
8. Är RFID-teknologin mogen för implementering inom transportbranschen 

nationellt? 
 
Frågeställning semistrukturerade intervjuer Bilaga 2.1 samt 2.3: 
 

1. Vilka utmaningar ställs man inför när man går över till ett helt RFID-baserat 
system? 

2. Vilka faktorer bör man beakta innan en implementation? 
3. Hur rekommenderar du att en verksamhet som ska införa ett RFID-system går 

tillväga för att få underleverantörer att följa med i utvecklingen? 
 
 
 
Bilaga 2 
Transkribering intervju 1, Respondent 1:  
 
Tim: Hur ser du RFID som tekniskt hjälpmedel för verksamheter att implementera i 
vardagen för transport och logistik? Är det något som ökar i Sverige? 
 
Respondent 1: Det ökar, inom järnvägssidan så är det så att järnvägsvagnarna som 
transporterar till SCA till fabriken, är RFID-taggade, så de kommer mer och mer. 
 
Tim: Inom mindre logistiska områden, tror du det kommer fortsätta att bara vara större 
material eller vagnar eller kommer det kunna gå ner till detaljhandeln? 
 
Respondent 1: Kanske inte detaljhandeln, pallstorlek tror jag.  
 
Tim: När ni implementerat RFID är det hårdvaran eller mjukvaran som varit problemet 
när ni gjort tester? 
 
Respondent 1: Det har varit åt båda hållen faktiskt, men i början visste vi inte riktigt vart 
vi var, men när Respondent 2 kom in i bilden och vi började av GS1 standard och använda 
riktiga läsare och passivt så har det gått jättebra, det här projektet är väldigt framgångsrikt 
på så sätt att vi har fått gjort mycket vi har fått ut mycket information från det här 
systemet.  
 
Tim: Så ni sparar data i forskningssyfte? 
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Respondent 1: Ja, och det kommer sparas än mera och vi kommer analysera och dra 
slutsatser från den sparade data, och järnvägsbolagen är dem som får den här 
informationen från detektorerna och utan RFID hade dem bara fått data som dem inte hade 
kunnat koppla till varje individ. Så det här är ett framgångsrikt projekt på många sätt.  
 
Tim: När ni startade erat projekt med järnvägen och implementation med RFID, hade ni 
någon plan för hur det skulle gå till? 
 
Respondent 1: Ja vi hade lite tidigare studier att gå efter bland annat LKAB som hade satt 
istället för axelgivare så hade man två antenner så läser man först taggen från ena 
antennen sedan nästa antenn så får man åtminstonde riktning, men det insåg vi ganska 
snabbt att vi var tvungna att ha axelgivare och fick kontakt med siemens som hade exakt 
den lösningen jag ville ha. I Finland hade dem också börjat implementera RFID på 
järnvägen, fast där hade dem satt in allt i ”kioskar” där man hade axelgivare samlat, men i 
vårat projekt hade vi bestämt att ha egna stolpar med egen kommunikation och egen 
spänningsmatning, och det är en av de här grundlösningarna som har gjort att det här 
projektet har blivit en succe, att vi inte är beroende av någon annan, det ändå vi är 
beroende är elkraft och kommunikation. Och kommunikationen har vi lite problem med 
på några ställen för vi kör med trafikverkets GPRS system, och det ger oss endast 10-
15Kbit/sek och vi måste numera med dem nya läsarna ha betydligt mer, men trafikverket 
håller just nu på att bli egna ”operatörer” men inte på telefoni utan för 
kommunikationsbiten, och då ska man använda andra operatörer både tele2 och tre 
använder man idag, men man kan göra upphandlingar och använda annat men hela 
simkorten och trafikverkets alla servrar och sånt som sköter det här ska trafikverket ha, 
och det betyder att vi kommer få en till kommunikationslösning som kommer att bli bra. 
Men annars om man ser det från början har detta projekt gått riktigt bra, vi har alltid löst 
problemen och vi har skjutit småsaker ifrån oss.  
 
Tim: Så de stora krav-delarna har ni tagit på er? 
 
Respondent 1: Ja det är dem vi fokuserat på i hela projektet och sagt det att det där löser 
vi, och alltid haft med i tanken är det där ett litet problem eller stort problem? Och sen har 
vi kört på standard, standard på allt det här, inte något eget påhitt, det är nyckeln till 
alltihopa, sedan har militären kommit in och sagt att de vill ha något eget, men när det 
kommer till den amerikanska marknaden och amerikanska militären så arbetar dem med 
GS1 för att dem vill inte ha något eget, dem vill ha något dem vet fungerar. Även fast det 
är stora företag så är dem inte världsledande. Och jag har haft lite problem med att GS1 
för att det är en organisation, men dem är ju en non-profit organisation där alla länder är 
med i stort sätt. Det blir en defacto standard med den standarden vi tagit fram, och man 
ska inte forska på saker man inte behöver forska på. I vårat projekt började vi med att 
köpa in hårdvaran sedan började vi testa och gjorde en massa saker, många andra projekt 
är bara pappersprodukter, där man sitter och diskuterar och analyserar men att göra det 
praktiskt är en annan sak. SJ har satt på alla sina fordon med 5–6000 taggade fordon, så att 
det finns ingen återvändo på det här. Och det tror jag är en viktig bit att man måste hålla 
på med praktiska saker för att testa det här. Det vi använder är ett middleware med en 
agent från läsaren, läsaren genererar sin data, för att se statusen på alla vi satt upp.  
Om du sätter upp en läsare på Fiskarhedenvillan och sen på ett annat ställe för att inte 
blanda ihop dem där och ha klartext på det här så har vi gjort så att på den här sträckan 
som kanske är 200m så har vi ett så kallat SGLN – Global location number som också 
bygger på ett company prefix plus ett löpnummer platsen är definierad som 0 sen detektor 
D1 och D2, så kommer D1 så kommer den läsa 1 2 3, och för att hitta på RFID-läsningar 
som finns på den här platsen så läser man från 3 och para ihop med 2 då vet man att det 
här är på samma nummer eftersom man har samma SGLN nummer, och 0 beskriver själva 
SGLN platsen, så SGLN kan vi använda om man skulle ha flera depåer. Och då har man 
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detta i masterdata istället för att skriva ”Depå falun” tillexempel. Detta har vi tagit fram 
för att greppa ihop alltihopa. 
 
Tim: Tror du att tekniken är mogen för implementationer inom sverige? 
 
Respondent 1: Ja det tror jag, tekniken är det är bara att försöka ändra folks syn på det.  
 
Tim: Vad är det som ska stå i taggen? 
Respondent 1: Då kom GS1 in i bilden och en tjej som heter Alice vikaro som började 
arbeta med mig och Gunnar ivansson sen har vi haft en utvecklare som heter Mattias 
Thuresson som jobbade på trafikverket, vi fyra har byggt upp det här systemet och varit 
med och satt standarden för hela Europa. Inom järnvägssidan. Då bygger det hela på att 
man har ett ”company prefix”, ska man använda det här systemet så måste man ha ett 
prefix. Så har man en A och en B ände, och så har man fordonsnr eller EDN nummer och 
det är det här numret som finns skrivet på vagnarna. 12 siffror fordonsnummer, och så 
sätter man dit en 1 eller 2 beroende på vilken sida den ska sitta på. Sen har vi också infört 
ett så kallat Filtervalue, om du har en läsare som säger till taggarna att nu ska ni svara, 
men bara ni som har filtervalue 1, då håller dem andra taggarna tyst, men det är väldigt 
hårt reglerat, så det var en stor process att vi skulle få använda det. Detta på grund utav 
hastigheten att man har en begränsa yta att läsa av alla taggar och hastigheten är 170-
200kmh. Alltså har vi gjort så att man använder filter value 1. Detta för att minska ner 
”data i lufthavet”, det kan vara lager eller hjul. Dem andra taggarna får hålla filtervalue 0. 
Det finns 7 st olika filtervalue, det är binär kod, så man kan bara ha 7st. RFID platform för 
underhåll. Vi läser samtidigt av lagerboxar och temperaturer vi spår-avläsningen.  
 
Tim: Tanke kring RFID-portal till fiskarhedenvillans distributionscentral och hur man kan 
använda sig utav Antenn som signalförstärkare, vad tror du om den tanken? 
 
Respondent 1: Jo dem flesta läsarna har uttag för 4st antenner, så läsaren känner av vilken 
antenn den läser på. Det här med hur långt man läser, det är många som tror att man kan 
förstärka hur mycket som helst. Men vi ligger på 868MHz. Isotrop antenn 2WATT. Så om 
du har en antenn som är riktad så måste du dra ner effekten från läsaren så att den inte 
överstiger den max-nivå för utsänd radierad effekt. Att dem som pratar om förstärkning 
med antenn vet inte om att man inte får sända ut max 2WATT. Det här är jätteviktigt. När 
fiskarhedenvillan ska börja använda taggar så måste dem börja använda sig av ett 
company-prefix, samt vilken typ av standard ska man använda sig utav. Det finns hos GS1 
produkter, och standarder för vad för vilken datatyp som ska skickas.  
När vi testade på olika sträckor så testade vi lite olika läsare Scirocco Siemens Interveco 
Tagmaster och olika typer utav taggar.  
 
Bilaga 2.1 
Intervju2: 
Tim: Vilka generella utmaningar ställs man inför när man går över till ett helt RFID 
baserat system? 
 
Respondent 1: Att få till en standard som blir hållbar, och att få andra att förstå och det är 
viktigt att försöka hålla sig till en standard som finns och man inte bygger nånting eget, 
det som att vi skulle börjat med järnvägsvagnarna och säga att vi kallar dem för nr 1 2 3 4 
och varje företag får göra på samma sätt då gör man så att man har ett fordonsnummer på 
vagnen och varför inte använda det, och likadant använda standarder från GS1. Men det 
tror jag kan tillämpas åt alla saker, en annan framgångsfaktor kan också vara att försöka 
använda den hårdvara och dem produkter som redan finns så man inte börjar på och, om 
man nu ska bygga ihop nånting som vi har gjort att vi gör det från produkter som redan 
finns så man inte börjar labba med egen elektronik och sådana saker.  
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Tim: Vilka faktorer bör man beakta inför en implementation? 
 
Respondent 1:  Att övertyga andra hur man ska försöka gå vidare, det är många som har 
sina egna ideer vilket kan vara bra ioförsig, men det gäller att få andra att förstå att det är 
mer komplext än vad man tror och att man inte ska försöka hitta på för mycket egna 
lösningar utan att försök se det generellt. 
 
Tim: Hur rekommenderar du att en verksamhet som ska införa ett RFID-system går 
tillväga för att få underleverantörer att följa med i utvecklingen? 
 
Respondent 1: Det gäller ju att informera och hur det ser ut i olika branscher, precis som 
GS1 har gjort tillexempel om amerikanska militären att dem vill ju ha en standard så att 
dem som levererar gummi-däcken till bilar och sånt att dem har en standard för RFID-
taggning och att dem som levererar vapen tillexempel har en annan standard och dem som 
levererar matvaror har ytterligare nåt system.  
 
Tim: Så dem har kategoriserat upp RFID-standarderna för vad det är dem levererar för 
något? 
 
Respondent 1: Ja och det är lite som IKEA dem hade sin egen streckkod först men sen nu 
så håller dem sig till GS1 standard med EAN koderna. Men det är ju att få den som ska 
göra någonting att se längre än vad man själv tänker och vad det kan få för konsekvenser 
om man inte gör rätt från början, att om man bygger som ni ska göra med 
fiskarhedenvillan att nu sätter vi upp nånting och istället för att använda EPC koden så 
använder vi user-memory och där stoppar vi in information vi vill ha, det gäller att vara 
öppen för hur man bör göra och ta hjälp utav dem som kan det, så att man inte hoppar 
igång. Man ska analysera vad man ska ha det till, vad finns det tidigare gjort för något 
motsvarande och om det finns standarder. 
 
Tim: Ni har använt Tagmaster, rekommenderar du den läsaren? 
 
Respondent 1: Ja både ja och nej, vi använde ju dem för att vi gjorde en offentlig 
upphandling. Men just nu använder vi en som heter Sick. Här var det ett problem då när vi 
började vi gjorde en upphandling men vi valde som tur var 3 st olika leverantörer och hade 
kraven att dem skulle klara järnvägsmiljö, det betyder ju att det finns EU-normer som talar 
om ENC störningar från kontaktledningar och även vibrationer och liknande som dem här 
läsarna ska klara av, tack vare att vi hade dem kraven så minskade antalet leverantörer, det 
finns stora amerikanska leverantörer och dem är nog jättebra,  men dem vill inte testa på 
svenska järnvägar på grund utav kostnad, vi är för liten aktör. Och det betydde att vi fick 
använda den här Tagmaster som leverantör, dem tyckte det här var jätteintressant dem 
hade inte testat det här förr men dem hade varit inom järnvägsbranschen och levererat 
”245” läsare till holland bland annat och till tunnelbanesystem och som man använder på 
lite annat sätt, men dem såg att UHF generation 2 var så pass intressant att dem byggde ut 
sin egna plattform med den nya 868MHz frekvensen, och sen kom det till ett annat 
svenskt företag som hållt på och jobba med kinesiska marknaden, men det visade sig att 
det här var dem inte så jätteduktiga på, så en leverantör drog sig tillbaka, för att burkarna 
ute i fält la av så måste man starta om dem mauellt, och det kan man inte göra det skulle 
kosta för mycket. Lärdomen från det här är att man måste kolla på dem som är etablerade 
läsar-leverantörer och relativt stort företag inget ”källarföretag” man måste syna de här 
företagen, men för den privata sidan så kan dem ju själva köpa det dem vill på ett helt 
annat sätt än statliga myndigheter, dem statliga verksamheterna måste förhålla sig till 
LOU lagen om offentlig upphandling, och det var därför vi valde 3 st, och det var Gunnar 
som sa det att Eriksson och många köper från flera leverantörer för att inte vara bunden, 
och därför köpte vi från 3st och bestämde att alla skulle få 20% av marknaden och 
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resterande 40% fördelas beroende på hur bra dem var och då blev det tagmaster, och 
eftersom så kastade de resterande in handduken. Men i den aspekten ska man fråga någon 
som har kunskap om vad som finns på marknaden, sen ska man inte bara stirra sig blind 
på RFID-läsaren i sig utan man ska ju också titta på vad finns det för programvaror i dem 
här hur ser deras firmware ut i läsaren så att man kan bygga på det här, det är trixxigt vi 
håller på att bygga på det här fortfarande med dem här Sick, dem är inte helt klara med vi 
vill, för dem har ju haft det här inom industrin tidigare och då blir det på ett annat sätt att 
sköta grejerna mot vi som är utspridda i hela landet.  
Sedan gäller det att ha en öppenhet mot varandra och inte ha någon prestige, jag menar att 
jag har lyssnat på Gunnar och Gunnar har lyssnat på mig, han kom från RFID-sidan och 
jag från detektor-sidan och han ansåg inte att vi skulle ha axelgivare medans jag ville ju ha 
det för att jag anser att dem hänger ihop med olika saker. Så det här blev ju en speciell 
implementering av RFID.  
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Bilaga 2.2 
 
Transkribering intervju 2, Respondent 2. 
 
Tim: Hur ser du på RFID som tekniskt hjälpmedel för verksamheter i logistikbranchen? 
 
Respondent 2: Det är ju klockrent, det finns oändliga möjligheter, går att göra hur som 
helst. Vi ser att de kommer ersätta mycket streckkoder så är det, eftersom priserna sjunker 
så dramatiskt så kommer det kunna konkurera med streckkoder på etiketter och sådär, men 
sedan kommer streckkoder finnas kvar och ha sin nisch, men marknaden är stor för RFID. 
 
Tim: Hur mycket har priset sjunkit för taggar (UHF)? 
 
Respondent 2: Jag vet inte säkert men man är nog nere på under kronan vid volymköp, 
själva taggen kostar 50-60 öre sen ska det bli någon etikett eller liknande av det, så det 
hela landar på straxt under kronan. 
 
Tim: När vi implementerar det till logistikbranchen, vad finns det för för/nackdelar? 
 
Respondent 2: Fördelarna är många, man kan läsa många objekt samtidigt, och man kan 
läsa dem i rörelse, dem är billiga och dem fungerar, bara att klistra på och köra. 
Nackdelar kan möjligt vara att det är svårt att identifiera en enskild tagg, med en streckkod 
kan du läsa exakt den streckkoden du är ute efter, utan att läsa intilliggande på pallen eller 
vad det nu är, och det är lite svårare med RFID eftersom man läser av allt i ett fält. 
 
Tim: Det finns en säkerhetsklassning när man läser av RFID som utvecklats av GS1 och 
trafikverket vid tågimplementationen, som kan användas för att enbart läsa av en typ av 
tagg, förklara vidare? 
 
Respondent 2: När man läser av en tagg då läser man av en hel sträng med information, 
det är själva headern på taggen, och där står massor information vad det är för tagg och så 
vidare, sen när man går vidare kommer man till ”Company-prefix” vilket bolag är det och 
identitet på tagg/objekt, i headern där i finns ett ”filter-value” och den tillhör standarden, 
GS1 standard och där har man för järnvägsfordon satt ett ”filter-value” 1, och kommer det 
taggar och passerar så kan man säga till läsaren att bara läsa taggar med ”filter-value” 1. 
Och då svarar bara taggar med ”filter-value” 1, och resten svarar inte. Och detta då tågen 
passerar fort genom, man hinner inte läsa alla taggar som kommer i 170kmh och fullt med 
taggar.  
 
Tim: Går standarden med ”filter-value” utveckla i framtiden för att specificera typ av 
fordon eller pall? 
 
Respondent 2: Nej, det gör det inte. Det här med ”filter-value” hade man nog inte riktigt 
klart för sig hur man skulle använda från början så där finns det bara 9 möjligheter, 1-9 
som vi kan sätta filter value. Där gjorde man fel när man satte järnvägsvagnar, det skulle 
stått ”fordon” istället, så det hade gällt för alla typer av fordon, det hade varit bättre. Just 
nu är det bara ”filter-value 1” som används, och de är till järnvägsvagnar. Själva 
standarden har man satt för att det var höga hastigheter, för att man inte hinner att läsa av 
allt som står på taggar på en järnvägsvagn tillexempel. Men i lägre hastigheter då kan vi 
sortera då kan vi ha olika begrepp för ”jag villa bara läsa av taggar med en viss kategori” 
det kan tillexempel vara hastighet tillexempel, man kan sätta väldigt många parametrar 
vad det är som ska läsas av.  
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Tim: Problemområdena när man ska implementera RFID-lösningar, är det 
hårdvarutekniska eller mjukvarutekniska som är största problemet vid 
implementationsfasen? Vilket är utvecklat längst? 
 
Respondent 2: Nu är jag lite färgad om man säger så, men det är inga stora problem, det är 
klart att det finns lite att tänka på, ”överhörning” tillexempel, beroende på hur lokalen ser 
ut hur många portar som finns om vi tänker på din tillämpning då, står det tre portar jämte 
varandra och om vi har någon lösning kring porten då kanske den läser av någon tagg som 
förs igenom den andra porten vid sidan om, så att vi får en överhörning, den läser av ett 
annat fält eftersom den läser för ”bra” så att säga. Och det kan bli så att man läser av vid 
fel ställe beroende på hur tätt antenner och läsare och allt sånt där. Man ska testa och 
fundera på hur man riktar antenner vilka ut-effekter har vi, behöver vi läsa på 15m, nej 
kanske inte, då kan vi skruva ner ut-effekten, det finns massor av sådanna möjligheter. 
 
Tim: Det är kalibreringen som är största problem-faktorn? 
 
Respondent 2: Ja, det kan vi säga. Och sen kan vi säga att vi sätter en fotocell vid porten 
för att tala om att det är just den porten som är aktiv, dem andra är inte aktiva. Man skulle 
kunna ha sådana tillägg.  
 
Tim: Tanke kring passiv distributionscentral, med märkta lastbilar och portar som känner 
av vid ankomst för att kunna släcka ner läsare när dem inte används! 
 
Respondent 2: Ja dagens läsare är väldigt energisnåla, men det är klart att vi måste tänka 
på det också. Antingen stänga av läsaren eller att låta den gå i ”sleep-mode”. 
 
Tim: Hur ser framtidsutsikterna ut för nya implementeringar inom logistik och transport ut 
för RFID? 
 
Respondent 2: Jag tror dem är oändliga, det finns så mycket. 
 
Tim: Tror du vi är längst ner på berget och börjar kliva uppåt? 
 
Respondent 2: nästan, haken är väl att man måste få ut det, det är också mycket 
implementerat med streckkoder och inte minst i Sverige vi är rätt duktiga på det, och där 
har vi inkörda rutiner och processer system och allt sånt där, det fungerar med våra 
streckkoder det är väl en sak, vi blir bekväma med det. Det har vi sett på andra håll i 
världen där man inte är så etablerad med streckkoder så blir det lättare att ”hoppa” över 
streckkods-fasen och komma in på rätt led om man säger så.  
 
Tim: Så det är att företagen inte riktigt ser affärsnyttan med RFID? 
 
Respondent 2: Så är det. Och sen tror jag också att det är en generationsfråga, man kan det 
här med streckkod, man förstår hur det fungerar man behöver inte lära sig något nytt. 
Sedan i början gjordes många ganska klumpiga implementeringar inom RFID-projekt, 
som inte vart lyckade som var fel satsningar från början man hade fel konsulter, vi ser 
tyvärr flera sådana exempel där man köpt en RFID-lösning så har man hittat ett företag x, 
och köper ifrån dem, och dem har sina produkter och om säger så och levererar sina 
produkter, om dem sen passar eller inte, det kanske inte riktigt var optimalt, men det 
kanske kanske går, men sen skiter det sig i något led och hela projektet går i kras och man 
plockar ned utrustning för att ”det här var inget för mig”. Man ska istället skanna av 
marknaden och se vad som skulle vara optimalt för just den verksamheten du jobbar på.  
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Tim: Den hårdvarutekniska utvecklingen har inte dramatiskt förändrats, vad säger du om 
det? 
 
Respondent 2: Nej det stämmer, dem har blivit lite snabbare dem läser fler taggar per 
sekund tidigare har det varit max fyra antenner per läsare och liknande men nu ser vi att 
det börjar hända mycket att vi kan koppla på många antenner på en och samma läsare, lite 
sånt har tillkommit men RFID-läsarna som sådana har inte hänt så jättemycket lite 
snabbare och lite fler antenner.  
 
Tim: Tror du att en läsare tillsammans med 4 antenner kan läsa ett område på 40kvm? 
 
Respondent 2: Ja det tror jag. Men fyra antenner kommer kunna läsa av området eller 
porten, möjligen om man skulle vilja läsa av uppifrån också. Men då får man ta en läsare 
som klarar av 5 antenner. 
 
Tim: Hur ska man räkna på antennförstärkning mot förstärkning med extra läsare? 
 
Respondent 2: Nej det beror på så mycket med miljö och så vidare, så det är fältprov man 
får göra. Det man ska tänka på när man håller på med antenner är kabel-längden är viktiga 
för dem dämpar, så har du fantastiskt långa antennkablar så får du sämre resultat. Men 
man kan ha lågdämpande kablar herting tillexempel säger att dem kan ha långa kablar på 
sina produkter med läsare och antenn och så vidare. Det är kopparkablar, kvax-kabel-
skärmat. 
 
Tim: Tror du att sverige är redo för implementation för RFID? 
 
Respondent 2: Ja ja absolut vi ser att det händer mycket i branschen, nu har jag varit med 
länge, men det händer mycket, och jag har varit optimist länge och trott att det ska gå 
mycket fortare än det gör men det händer rätt mycket just nu, potentialen finns det 
kommer att hända jättemycket nu under kort tid.  
 
Tim: Kunde ni utföra ert projekt med Trafikverket och GS1 enligt plan, alla tester och så 
vidare, eller hade ni en idé och sen gick ni ut och testade den? 
 
Respondent 2: För att dra hela historien så trafikverket eller banverket på den tiden dem 
testade RFID på två anläggningar uppe i norr, dem testade men aktiva och semiaktiva 
lösningar, och såg att det här fungerar ju, och det var Lennart som var involverad i dem 
här testerna för trafikverket, och då var dem inne på att rulla ut det här. Men då var det 
några av cheferna som tyckte att dem skulle ta in någon konsult ändå. För att veta om vi 
verkligen gjort rätt och samtidigt ha någon att skylla på om något går snett. Och det var så 
dem hittade mig då och jag gjorde då en förstudie under tre veckor ungefär, och 
konstaterade då att dels så är det mycket utlandstrafik på de svenska järnvägarna så om 
man kollar på trafiken så är det ungefär 60% av all trafik på svenska järnvägar kommer 
utifrån Europa, det är internationell trafik alltså. Och då insåg vi snabbt att ska vi göra 
något för svenska vagnarna så kommer vi bara nå en tredjedel, så dels var det detta, dels 
var det att det hade kommit ny teknik med UHF så jag utmanade dem lite och sa att vi 
borde gå på passiv RFID teknik och inte det ni har, utan vi borde tänka om. Och vi borde 
titta globalt också vad som händer med internationell teknik. Och det var så jag blev 
inhyrd (och är sedan dess). Vi hade ingen riktig plan utan det första vi gjorde var att testa, 
klarar passiv UHF att köra i högre hastigheter upp mot 170kmh på godsvagnar då. Och då 
gjorde vi lite tester och såg att det här fungerar, och skannade av ute i Europa och såg att 
det fanns liknande funderingar i Frankrike Scweich Österrike Danmark Norge Finland, så 
med hjälp av GS1 då vi ansåg att vi behövde en standard också, så med hjälp av GS1 som 
är en global standardiserings organisation, och hade då en järnvägskonferens i Stockholm 
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och började enas om hur det skulle se ut, och då köpte de andra länderna även det svenska 
konceptet det jag och Lennart hade skissat på hur det här skulle se ut med standarder och 
informationsutbyte med hjälp av GS1 då. Det var några utposter som inte köpte det direkt, 
österrike bland annat, men efter något år började de också konvertera mot den standard vi 
satt upp. Vi hade inga riktiga tidsplaner och liknande, vi skrotade de här två piloterna de 
hade gjorde med aktiva och semiaktiva, och sa att vi inte fortsätter utveckla dem här utan 
vi går på den här passiva RFID-tekniken, och satte upp 12-13 anläggningar runt om i 
sverige för att testa det här och att det klarade hastigheterna och så vidare. Vi valde också 
flera leverantörer, tre stycken för att testa med från början. Ingen direkt tidsplan utan allt 
fick falla på plats allt eftersom och det tror jag var rätt bra faktiskt, men sen när man såg 
att allt fungerade och så kunde man gasa på lite mera. Det här var från början tänkt för 
detektor-stationer där man har en massa mätutrustning i spåren, där man kopplar ihop rätt 
mätvärde med rätt vagn. Men sen såg vi andra nyttor för logistikapplikationer, när man var 
klar med dem här 160 detektorstationer/mätstationer så fortsatte man ställa ut RFID på 
massa olika ställen för att stötta logistiklösningar. Tillexempel genom att ha märkt vagnen 
på båda sidor kunde man se åt vilket håll samt vilket spår vagnen befann sig på efter 
knytpunkter och så vidare. Nyttan låg främst hos logistikföretag och tågföretag då dem 
kunde ha bättre kolla på var och hur vagnar transporterades längs banan.  
 
Tim: Om ni fick göra något annorlunda med det här projektet, skulle det se annorlunda ut 
rent tekniskt och teoretiskt med standarder, eller har standarderna accepterats runt om i 
Europa också? 
 
Respondent 2: Standarden accepterades ganska fort ute i Europa, och så kör man också nu, 
GS1 är ju icke kommersiell verksamhet, så det måste fortfarande få finnas öppen 
konkurrens inom EU, men just vid detta projekt såg vi nyttor inte bara för järnvägen utan 
för hela kedjan och därför var vi måna om det här med GS1, den standard vi skrivit med 
GS1 har blivit en defacto-standard, det är det man kör. Nyckeln till sådanna här projekt är 
att använda standard. Det är också viktigt till ditt projekt även om man tycker att det här är 
ju bara våra prylar, men endå man har någon extern leverantör eller transportör, det är 
många led som påverkas av sådanna här implementering och därför är det viktigt att hålla 
sig till standarder. 
 
Tim: Det är många underleverantörer som påverkas vid implementationer av RFID och 
det är både tekniskt och ekonomiskt, vad tror du om denna eventuella ”stoppkloss”? 
 
Respondent 2: Fast investeringarna är måttliga, det är klart att det ska byggas lite system 
och sånt där då, en skrivare som skriver både strecckod och tagg går idag att hitta för 
omkring 15-20k.  
 
Tim: Är det något utifrån den projekt jag håller på med som jag har missat eller inte 
frågat? 
 
Respondent 2: Nej egentligen inte, tycker du tagit upp det mesta. När det kommer till 
projekt trafikverket blev en success-story över Europa, just nu håller vi få att titta på textil-
industrin, tagga kläder och sånt där.  
 
Tim: Inom försäljning? 
 
Respondent 2: Många butiker har idag RFID-taggar i prislapparna som man ska kunna 
skanna av lite mer automatiskt, men just nu tittar vi på att sy in taggar i kläder för att 
kunna återvinna på ett bra sätt, vi förbrukar väldigt mycket kläder, och naturresurserna 
räcker inte här framöver, tar vi ett snitt i europa så använder vi 13kg kläder per år och 
person, men vi eldar upp 11kg av dem, som förbränns alltså som inte återvinns, det här 
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skulle vi vilja ha ett system på hur vi sorterar kläderna, tillexempel tshirt 100% bomull ja 
då ska den sorteras som bomull, vid återvinningsstationer för att återvinna materialet på ett 
bra sätt. Här finns massor spännande projekt där vi tillsammans med klädföretagen håller 
på att titta på. 
 
Tim: Tänker ni NFC taggar i kläder då? 
 
Respondent 2: Nej UHF, vi tänker att dem ska kunna placeras nära någon söm. Volvo gör 
mycket kring RFID. Sen när vi kollar mer på järnvägen så har vi tidigare bara taggat upp 
vagnar som individ, men vi har börjat kolla på mindre komponenter att tagga upp, 
tillexempel hjul och hjullager när det varit servats senast osv. Lastbilsdäck som 
regummerats hur många gånger och så vidare, så man har RFID-taggar inne i däcken just 
nu som försök. Stort EU-projekt som heter Shift-to-rail, det ska stimulera mer transporter 
på järnväg, portaler med in-utfart till terminal, så ska kunna läsa av en vagn när den rullar 
in och ut. Farligt gods RFID-taggning.  
 
Bilaga 2.3 
Intervju2: 
 
Tim: Vilka utmaningar ställs man inför när man vill gå över till ett helt RFID-baserat 
system? 
 
Respondent 2: Det viktigaste är nog att bryta normala arbetsmönster, man är van vid en 
streckkod eller vad det nu kan vara, och man vet hur det fungerar. Så att bryta tanke-
mönster är nog en tung ingrediens. Utmaningarna blir ju att helt våga lita på systemet 
också. Man är van vid streckkod, det är visuellt. Det som ofta blir är att man har 
kombinerade taggar med både streckkod och tagg, då är man garderad speciellt om inte 
hela kedjan är utbyggd, att man inte har RFID-läsare på alla platser, men annars vet jag 
inte om det finns några större issues, har man väl bestämt sig att man vill ha RFID då har 
man nog förstått vad det handlar om också, det ända som brukar vara är att man ersätter 
streckkoden med RFID och inte funderar så mycket på att förändra processen och 
arbetssättet och sådär. Och då vinner man inte så mycket på att implementera tyvärr, utan 
då är det bara avläsningstekniken, och det glömmer man ibland att man måste passa på att 
förändra processen mellan flödena, annars har jag inte så mycket att tillägga där.  
 
Tim: Några kritiska faktorer som man bör beakta innan en implementering? 
 
Respondent 2: Hur omgivningsmiljön för taggen ser ut, vart ska den befinna sig vad ska 
den klara av är det temperaturer är det kemikalier är det något annat i omgivningen som 
man måste ta hänsyn till eller som påverkar, metall och annat hur ska den läsas av vad är 
kraven så att säga. Då måste man speca det tydligt. Att inte bara ta första bästa tagg från 
en leverantör eller från hyllan och hoppas på att det fungerar utan man bör ju fundera på i 
vilken miljö den operara i, temperatur kyla fukt, metaller.  
 
Tim: Finns det någon specifik metod för att räkna på omgivningar, eller tillvägagångssätt? 
 
Respondent 2: Nej, något specifikt finns det inte, det finns ingen mall, man får fundera på 
vart den ska sitta sen får man fråga leverantörerna, kommer det här klara det här och det 
här? ”ge mig en tagg som klarar dem här förutsättningarna”. Det finns ingen riktig mall. 
 
Tim: Det du tar upp är färdiga paket man köper, det jag undrar är om man skulle vilja 
implementera något i ett eget system, måste man bygga upp ett litet labb för att testa sig 
fram eller vad är bästa tillvägagångssätt? 
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Respondent 2: Ja, och prata med leverantörer för att veta specifikationer på utrustning, jag 
behöver läsa på 4m vad ska ja ha för taggar vad ska ja ha för läsare. Sedan anser jag att 
man sparar pengar på att använda en klok konsult från början någon som vet vad det 
handlar om.  
 
Tim: När man sitter och läser tekniska specifikationer, stämmer oftast det som står? 
 
Respondent 2: Ja tycker nog att dem stämmer ganska bra. Sedan ser vi ingen dramatisk 
skillnad mellan läsare, vet man bara vad man ska ha så är det ingen större skillnad på 
läsarna. Sedan är det lite hur dem kommunicerar vad dem behöver ha för gränssnitt, men 
ingen större skillnad in prestanda. Utan det är taggarna som är det viktiga.  
 
Tim: Hur rekommenderar du att en verksamhet som ska inför RFID system går tillväga för 
att få en underleverantör att följa med på utvecklingen? Du talade tidigare om att sätta 
streckkod på taggarna för att försäkra sig på ett sätt, men tänkte om du har en annan 
tankegång kring detta? 
 
Respondent 2: Nej det har ja inte, det är nog från fall till fall. Det jag tycker är viktigt i 
sammanhanget är att ta hjälp av dem som vet vad dem håller på med, jag har sett för 
många exempel på att jag vill ha RFID i min applikation, det vore ”smart”, man har en 
uppfattning om vad det är för någonting, man går till en leverantör och berättar sitt behov 
och dem flesta leverantörer är nog ganska sugna på affären och erbjuder det man har, det 
är inte säkert dem backar och säger ”nej jag har nog inte riktigt rätt produkt”, utan då 
säljer man nog in det man har, det kanske inte blir helt rätt men man gör det. Vi ser lite för 
ofta liknande fel i hantering av inköp, man går hellre den här vägen än att gå en annan där 
man faktiskt tar hjälp av sådana som oss konsulter som är fristående och kan utvärdera 
vad behöver man egentligen, behöver jag värsta läsaren eller kan jag nöja mig med en 
enklare variant. För ett tag sedan ringde en kille och sa att han hade läst en artikel om 
projektet med trafikverket att man läste av RFID taggar i 200kmh, han sa att han hade 
köpt ett system för MC-tävlingar enduro, och då gick han till en leverantör och sa det här 
behöver jag, det man gjorde var att man skapade ett system och satte vrist-armband på 
föraren som skulle stanna vid checkpoints och visa upp sitt armband för någon läsare som 
satt på en stolpe och sedan köra vidare, och det där levde han med tills han såg artikeln om 
trafikverkets RFID-projekt då har han köpt fel system, han ville inte att MC skulle stanna 
vid checkpoints utan vill blåsa förbi. Men han hade gått till en leverantör och han hade sålt 
in vad han hade istället för höjja blicken och säga att det är något annat du ska ha. Och 
detta är svårt. Förstudier absolut, det kommer att betala sig i slutändan, och ska man välja 
en leverantör, välj två eller tre, titta lite djupare, välj inte ut den första, spela dem andra 
mot varandra.  
 
 
 
 
 


