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Titel: Är du taggad? Lönsamhetsbedömning vid ett införande av RFID.  

Bakgrund: I dagens läge måste företag vidta olika åtgärder för att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden, företag måste därför hålla nere kostnadsnivån och öka effektiviteten i 

verksamheten. Genom ID-märkning av produkter kan varuflöden förenklas, och tekniken gör 

det även möjligt att snabbt hitta information om en specifik vara. Ett system som förväntas få 

allt större utbredning i framtiden är RFID, som står för Radio Frekvens Identifiering. RFID-

systemet skiljer sig ifrån streckkodsystemet och övriga identifieringssystem.   

Syfte: Uppsatsens syfte är att granska de effekter och möjligheter som RFID medför för 

företag, vilka har implementerat tekniken. Syftet är således att analysera teknikens påverkan 

på företags lönsamhet. 

Metod: Det vetenskapliga synsättet som valdes var positivistiskt samt ett deduktivt 

vetenskapligt angreppssätt. Forskningsmetoden har varit kvalitativ och primär- samt 

sekundärdata har använts. Det har även gjorts ett strategiskt urval, det vill säga icke 

slumpmässigt, där surveyundersökningar genomförts.  

Slutsats: Vi har sett hur företags olika delmål har förändrats på olika sätt beroende på hur en 

RFID-lösning används. Vi har även sett att RFID påverkar företags lönsamhet men vi kan 

dock dra slutsatsen att ett införande av RFID inte direkt leder till ökad lönsamhet. De initialt 

höga investeringskostnaderna gör att de fördelar som nås, med bland annat kostnads-

minskningar inom olika områden, ofta kräver en lång tidshorisont för att vägas upp. 

Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till fortsatt forskning är att göra djupare studier 

på RFID-teknikens påverkan på företags lönsamhet hos företag som använt tekniken under en 

längre tid med beräkningar i reella tal. 
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- Inledning - 

1 Inledning 

I det här kapitlet belyser vi inledningsvis bakgrunden till automatiska identifieringssystem och 

betonar speciellt RFID-tekniken. Utifrån bakgrunden går vi sedan vidare in i en djupare 

problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i vår problemformulering samt 

syfte. 

1.1 Bakgrund 

I dagens läge måste företag vidta en rad olika åtgärder för att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Företag måste hålla nere kostnadsnivån och öka effektiviteten i verksamheten. 

Det är viktigt med snabba och säkra leveranser för att hålla utlovade servicenivåer och en 

ständig förbättrad lagerstyrning är avgörande för resultatet.1 Genom ID-märkning av 

produkter kan varuflöden förenklas, och tekniken gör det även möjligt att snabbt hitta 

information om en specifik vara2. Automatisk identifikation kan bidra till effektivare logistik, 

bland annat genom att möjliggöra lagerstyrning i realtid och påfyllnad av snabbrörliga varor 

kan optimeras3. Innan informationsteknikens genombrott användes mestadels manuell 

identifiering och den typen används fortfarande idag men allt fler företag inser fördelarna med 

den automatiska identifieringen. Övergången beror i de flesta fall på att besparingar i form av 

tid och pengar kan åstadkommas.4

Automatisk identifikation, även kallad auto ID, är en bred term för alla teknologier som 

används för att identifiera objekt. Auto ID är kopplat till insamling av information då företag 

vill identifiera föremål, samla information kring dem och på något sätt få informationen in i 

ett datasystem utan manuell insats från personal. Målet med de flesta auto ID-systemen är att 

öka effektiviteten, minska fel och frigöra personal till att utföra mer värdeskapande funktioner 

som exempelvis kundservice. Det finns många olika teknologier som faller under auto ID, de 

här inkluderar streckkoder, smartkort, voice recognition, optisk teckenigenkänning (OCR) 

samt Radio Frekvens Identifiering (RFID).5

                                                 
1 http://www.banctec.se/!2005/branscher/supply_chain.html, 2007-03-14   
2 http://www.xponcard.com/XponCard/sv-SE/Produkter+och+Tjanster/Produkter/Auto-ID/, 2007-03-14 
3 http://www.banctec.se/!2005/branscher/supply_chain.html, 2007-03-14 
4 Lumsden, K., 1990, s. 26 f 
5 http://www.rfidjournal.com/faq, 2007-03-13 
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Den vanligaste formen av auto ID-system är streckkoden, vilket är en standardmetod för att 

identifiera tillverkaren och produktkategorin av ett visst föremål6. Streckkoden började 

användas på 1970-talet då strecken var lättare för maskinerna att avläsa än optiska tecken7. En 

fördel med streckkoder är att de är billigare än övriga automatiska identifieringssystemen8. 

De största nackdelarna med streckkoder är att de, i de flesta fall, inte identifierar unika 

föremål och scanners måste ha synlinje för att avläsa dem. Den standardiserade formen av 

streckkoder i europa, utvecklad av EAN International, kallas för EAN-kod (European Article 

Number).9

Det system som förväntas att få allt större utbredning i framtiden är RFID, som står för Radio 

Frekvens Identifiering10. RFID är en sammanfattade term för de teknologier som använder 

radiovågor för att automatiskt identifiera objekt11. RFIDs marknad kan i framtiden bli en av 

de mest expansiva och jämförs med mobiltelefonmarknaden12. Teknologin har dock funnits 

sedan omkring 1970-talet men den har fram tills nu varit för dyr och begränsad för att den ska 

vara praktisk användbar på många kommersiella applikationer13. Ett av de största 

användningsområdena för RFID idag är inom logistikområdet där det främst handlar om 

spårning och hantering av paket under transport. En pall med små paket var tidigare tvunget 

att packas om vid varje kontroll men med hjälp av RFID-märkning på paketen så kan pallen 

köras som den är genom en läsare och alla paket scannas snabbt och enkelt.14 Den vanligaste 

metoden för identifiering är att lagra ett serienummer, som identifierar objektet, på ett 

mikrochip som är fäst vid en antenn. Chipet och antennen kallas tillsammans för en RFID-

tagg.15

RFID-systemet skiljer sig ifrån streckkodsystemet och övriga identifieringssystem. Det första 

är att eftersom radiovågor används för överföring av data så krävs inte fri sikt mellan avläsare 

och objekt. Även tidsåtgången för avläsning är vanligtvis mindre än för övriga 

identifieringssystem, exempelvis kan alla förpackningar i en lastbilslast identifieras på en 

gång med hjälp av RFID. En annan fördel med RFID är att insamling av data kan ske utan 

                                                 
6http://www.streckkod.se/asp/streckkodsinfo.asp, 2007-03-13 
7 http://www.rfidjournal.com/article/glossary, 2007-03-13 
8 Sweeney, P., 2005, s.33 
9http://www.rfidjournal.com/article/glossary, 2007-03-13 
10 Finkenzeller., K., 2003, s.6f 
11 http://www.rfidjournal.com/article/glossary, 2007-03-13 
12 Finkenzeller., K., 2003, s.6f 
13 http://www.rfidjournal.com/article/glossary, 2007-03-13 
14 Finkenzeller., K., 2003, s.6f 
15http://www.rfidjournal.com/article/glossary, 2007-03-13 
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någon inblandning av personal och även att den insamlade informationen är mer exakt och 

specifik.16 En nackdel med RFID är att kostnaden fortfarande är för hög i förhållande till 

övriga auto ID-tekniker, som exempelvis streckkoder. Det här är en anledning till att företag 

ännu inte helt anammat den nya tekniken17.  

1.2 Problemdiskussion 

En allt mer utbredd användning av Lean Production och Just-In-Time har lett till ökade krav 

på effektiv godshantering för att möta de nya kraven. En effektiv hantering, både vad det 

gäller kostnader och tid, kräver ett bra och väl utvecklat hanteringssystem. Streckkodsystemet 

utvecklades för att optimera hantering av produkter och är allmänt accepterat och används av 

väldigt många företag i de flesta branscher. Streckkodsystemet medför dock vissa brister och 

eventuellt är det tid för en ny teknik och ett nytt system att ta vid.  

RFID-systemet har under ett antal år utpekats som den teknologi, vilken kan skönjas bli en 

efterträdare till streckkoderna, men många frågetecken kvarstår18. De aspekter som måste tas i 

beaktning är bland annat de så kallade grundläggande avvägningarna som den logistiska 

målmixen utgörs av. Mixen berör aspekter såsom leveransservice, logistikkostnader samt 

kapitalkostnader. De här aspekterna delas sedan in i mer detaljerade delkomponenter som 

syftar till att ge en bild av lönsamheten hos de olika delarna.19 Vid användning av en målmix-

modell ska hänsyn tas till helheten, då de olika delarna starkt påverkar varandra och ofta i ett 

motsatt förhållande. Små försämringar eller högre kostnader på ett ställe kan vägas upp av 

fördelar på andra ställen.20 Eventuellt kan vi se hur målmixens komponenter påverkas av en 

RFID-implementering genom att studera företag som har tagit till sig den här tekniken. Höga 

investeringskostnader för RFID-utrustning kan kanske vägas upp genom besparingar på olika 

logistikkostnader, såsom hantering, men även genom ökade intäkter som är en följd av ökad 

leveransservice.  

Ytterligare ett sätt att se lönsamheten kan vara genom att titta på ett företags avkastning. Vid 

utvärdering av materialflödet eftersträvas effektivitet och det som skapar den rent 

resultatmässiga effektiviteten är lönsamheten. Målet med logistik samt även målet för de 

                                                 
16Jonsson, P., et al, 2005, s.486 f 
17 http://www.ala.org/ala/pla/plapubs/technotes/rfidtechnology.cfm, 2007-05-21  
18 http://www.rfidjournal.com/article/glossary/, 2007-03-13 
19 Lumsden, K., 2006, s.259 f 
20 Ibid 
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flesta företag är att öka eller bibehålla lönsamheten. Lönsamheten är svår att definiera och 

därför används företagets avkastning som ett mått på det. Ett mått att mäta avkastning på är 

genom räntabilitet.21

Genom att se till målmixens olika komponenter på företag som har implementerat en RFID-

lösning bör vi se vilken inverkan implementeringen har haft på lönsamheten. För att kunna 

svara på det här måste vi bryta ner de olika delmålen i målmixen, som leveransservice, 

logistikkostnader och kapitalbindning. En nedbrytning av kostnader kan göras med hjälp av 

ett lönsamhetsschema, Du Pont-modellen, som har sitt ursprung i företags balans- och 

resultatrapport22. Det kan dock vara svårt att se i reella tal vad som påverkats av RFID och 

därför kan istället de olika delmålen brytas ner med hjälp av en modell som beskriver logistisk 

effektivitet kopplad till räntabilitet.  

Leder en RFID-implementering i dagsläget till besparingar eller är möjligtvis investeringarna 

för stora? Kostnader som en implementering medför måste kunna betalas igen sig under 

överskådlig tid som är acceptabel för det berörda företaget. Kan undersökningar av olika 

företags olika delmål, det vill säga komponenterna i målmixen, ge svar? En undersökning av 

hur företags olika delmål förändrats sedan en RFID-implementering ger en djupare insikt och 

kan eventuellt ge svar på om investeringen leder till ökad lönsamhet ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 

1.3 Problemformulering 

Hur har företags delmål, det vill säga leveransservice, logistikkostnader och kapitalbindning, 

förändrats efter implementering av RFID och vilken effekt har det haft på företagets 

lönsamhet? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att granska de effekter och möjligheter som RFID medför för företag 

vilka har implementerat tekniken. Syftet är således att analysera teknikens påverkan på 

företags lönsamhet. 

                                                 
21 Lumsden, K., 2006, s.249 f 
22 Ibid, s.253 
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1.5 Begreppsbeskrivning  

OCR  (Optical character recognition) Optiskt teckenigenkänning, det vill 

säga skrivtecken avsöks med fotocell och registreras automatiskt, 

oftast i samband med inmatning till dator. 

Smartkort  Plastkort med mikrochip som kan ersätta en plånbok med innehåll 

och som därför kan betraktas som en elektronisk plånbok. 

Voice recognition Röstigenkännande, en röstkommunikation med operatören. Det här 

eliminerar eventuella störningar från en bildskärm. 

Grundsystem Servrar och databaser som inte är synliga för slutanvändaren. 

Mellanprogram Program som förmedlar arbetsuppgifter mellan användarens 

tillämpningar och datornätets resurser som databaser. 

Mellanprogrammens uppgift är att förenkla användarens arbete 

genom att omärkligt lösa ett antal problem. 

 5



- Inledning - 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

I slutsatsen presenterar vi de resultat som vi har kommit fram till. Här 

diskuteras även egna reflektioner, uppsatsens generaliserbarhet och 

förslag ges till vidare forskning. 

 

 

I analyskapitlet ställer vi de teorier som tagits upp i uppsatsen mot vår 

insamlade empiri. Kapitlet avslutas med vår påbyggda analysmodell.  

 

I empirikapitlet redovisas de intervjuer som vi gjort under uppsatsens 

gång.  

I metodkapitlet beskriver vi bland annat det vetenskapliga angreppssätt 

och synsätt som vi kommer att använda oss av för att besvara vår 

problemformulering. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över 

metodval. 

Vår teoretiska referensram innehåller tekniken bakom RFID samt RFID 

kopplat till logistisk effektivitet och lönsamhet. Teorin sammanställs 

till sist i en analysmodell.  

 

Figur 1.1 Uppsatsens disposition 
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2 Metod 

I det här kapitlet beskriver vi de vetenskapliga teorier som berör vårt metodval i uppsatsen. 

Varje begrepp beskrivs och följs sedan av en motivering av våra olika ställningstaganden. 

Syftet med vårt metodkapitel är att ge läsarna en uppfattning kring de metodval som gjorts för 

att nå fram till ett svar på vår problemformulering. Valen sammanställs till sist i en figur. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. Positivismens 

härstammar från naturvetenskapen, men synsättet är i dagens läge även accepterat inom andra 

vetenskapsområden. Hermeneutiken är, till skillnad från positivismen, typisk humanistisk till 

sin inriktning.23

Positivismen har sin prägel från 1800-talet av den franske sociologen Auguste Comte. Det 

syftar till att bygga på positiv kunskap, det vill säga säker kunskap. Enligt positivismen har 

människor endast två källor till kunskap, genom iakttagelser samt det som vi kan räkna ut 

med vår logik. Människor ska inte, enligt positivismen, lita till traditioner och auktoriteter, 

ägna sig åt lösa spekulationer eller låta känslorna dra iväg. Det här leder till att människor 

istället kritiskt ska undersöka alla påståenden och iakttagelser och endast stödja sig på 

säkerställd fakta. Efter det ska fakta analyseras logiskt för att slutsatser ska kunna dras.24

Ordet hermeneutik kan fritt översättas till tolkningslära och har ett av sina ursprung i teorier 

om bibel- och annan texttolkning25. Det handlar om tolkning av innebörder i exempelvis 

texter, symboler och handlingar och den som tolkar ska ha en förförståelse i form av språklig 

och kulturell gemenskap26. Hermeneutikens metod innebär att genom en sådan tolkning nå en 

sådan djup förståelse som möjligt av textens innebörd och mening med hjälp av sina känslor 

och förförståelse27. 

 

 
                                                 
23 Thuren, T., 2000, s.14 
24 Ibid, s.15 
25 Wallén, G., 1996, s.33 
26 Ibid 
27 Egidius, H., 1986, s.41 
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Vårt val av vetenskapligt synsätt 

I vår uppsats har vi utgått från ett positivistiskt synsätt eftersom vi vill återge den information 

som samlats in i empirin. När vi träffade våra utvalda studieobjekt frågade vi 

intervjupersonerna om de hade något emot att vi spelade in intervjun. Efter godkännande från 

de berörda personerna kunde vi spela in intervjuerna via en diktafon, vilket gjorde att vi i 

efterhand kunde gå tillbaka och lyssna för att inte gå miste om viktig information. Under 

intervjuernas gång förde även en av oss anteckningar för att ytterligare kunna återge den 

insamlade informationen så bra som möjligt. Anledningen till att endast en av oss förde 

anteckningar var för att vi då mer aktivt kunde vara med i den diskussion som fördes.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns två olika sätt dra slutsatser, antingen genom deduktion eller genom induktion. 

Deduktion bygger på logik och induktion bygger på empiri28. 

Deduktion innebär att en logisk slutsats dras, vilken betraktas som giltig, om den är logiskt 

sammanhängande men den behöver dock inte vara sann i den bemärkelsen att den 

överensstämmer med verkligheten.  Den här teorins anhängare hävdar att det bästa sättet att 

arbeta på är att först skaffa sig förkunskaper om hur världen ser ut och efter det samla in 

empiri, det vill säga gå från ”teori till empiri”.  Det här görs för att se om förkunskaperna 

stämmer överens med verklighet.29

Induktion innebär att allmänna och generella teoretiska slutsatser dras ur insamlat material, 

det vill säga empirisk fakta30. Ofta betonas det att datainsamlingen ska ske helt 

förutsättningslöst31, det vill säga att en forskare ger sig ut i verkligheten utan förväntningar 

och samlar in relevant information32. Insamlad data ska sedan sammanställas för att efter det 

formulera teorier, följaktligen från ”empiri till teori”33. Inom vetenskapsteorin har induktiva 

ansatser dock kritiserats hårt för att teorin inte innehåller något annat än vad som redan finns i 

det empiriska materialet34. 

                                                 
28 Thuren, T., 2000, s.19 
29 Jacobsen, D., I., 2002, s.34 
30 Wallén, G., 1996, s.47 
31 Ibid 
32 Jacobsen, D., I., 2002, s.35 
33 Ibid 
34 Wallén, G., 1996, s.47 
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Vårt val av vetenskapligt angreppssätt 

I uppsatsen har vi valt att angripa vårt problem genom ett deduktivt angreppssätt. Det här 

eftersom vi genom böcker och vetenskapliga artiklar teoretiskt har fördjupat oss inom ämnet 

lönsamhet och logistisk effektivitet. Efter det har empiriskt material samlats in i form av 

intervjuer hos fyra företag inom olika branscher, som alla har implementerat en RFID-

lösning. Vi använde oss av det här angreppssättet, det vill säga från teori till empiri, då vi 

önskade ha bra förkunskaper om ämnet innan vi träffade våra intervjuföretag.  

2.3 Forskningsmetod 

Den forskningsmetodologiska litteraturen visar på två olika ansatser nämligen den 

kvantitativa ansatsen samt den kvalitativa35. När arbetets utformning bestämts ska ett val 

göras om vilken av metoderna som ska användas. En exakt uppdelning i kvalitativa och 

kvantitativa metoder återfinns sällan i verkligheten utan är en idealisk indelning.36

Kvantitativa egenskaper är sådana som innebär att om någon innehar ett högre värde av den 

aktuella egenskapen så innebär det att personen har mer än om han/hon hade haft ett lägre 

värde. Exempel på det här kan vara en persons längd där en person som är längre och har ett 

högre värde även innehar mer av den aktuella egenskapen.37 Undersökningar av den här typen 

utgår från statistik, matematik och formler38. 

De egenskaper och attribut något har är dess kvalitativa egenskaper. De undersökningar som 

samlar in den här typen av data är av kvalitativ natur.39 Metoderna för insamling är till 

exempel djupintervjuer där den som intervjuar utgår ifrån en teoretiskt och empiriskt 

välutformad intervjumodell. Den här typen av intervju ger forskaren nya synvinklar och spår 

under tiden som intervjun pågår.40

Vårt val av forskningsmetod 

Vår uppsats bygger på en kvalitativ ansats, då vi använt oss av en teoretiskt och empirisk 

utformad intervjumodell. Den kvalitativa ansatsen blir även aktuell då kunskap om RFID-
                                                 
35 Allwood, C., 1999, s. 448 
36 Andersen, I., 1998, s. 31 
37 Bäck, H., et al, 1992, s. 70 
38 Andersen, I., 1998, s. 31 
39 Hartman, J., 1998, s. 238 
40 Andersen, I., 1998, s. 162 
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teknologins inverkan på det aktuella företaget har sökts genom djupintervjuer med berörda 

personer. Den intervjumodell vi utformade gav även utrymme för följdfrågor som uppstod 

under intervjutillfällenas gång, det vill säga att även aspekter som inte tänkts på tidigare 

kunde beröras.  

2.4 Datainsamling 

Det finns två typer av huvudtekniker vid insamling av data, de här är primärdata och 

sekundärdata. Primärdata samlas in av forskaren själv medan sekundärdata istället är data 

som är insamlad av andra personer i ett annat syfte än för den närvarande situationen.41 Det 

bästa sättet för att undvika problem är att använda sig av båda teknikerna eftersom de kan 

stödja och styrka ett resultat42. 

Primärdata innebär att data samlas in av forskaren själv i form av exempelvis intervjuer, 

observationer eller enkäter. Det kan vara tidskrävande att ta fram den här typen av data samt 

att det bidrar till högre kostnader.43

Sekundärdata är, i motsats till primärdata, insamlad av någon annan vilket innebär att 

tekniken inte är speciellt tidskrävande. Exempel på den här typen av data är litteratur såsom 

böcker, artiklar, rapporter eller övriga dokument. Sekundärdata är därför information som är 

insamlad för ett annat ändamål än för det aktuella problemet. Problem med den här typen är 

dock att informationen inte är specifik för den nuvarande situationen samt att det kan finnas 

oklarheter kring hur insamling av data har gått till.44

Vårt val av datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av både primär- samt sekundärdata. Primärdata har använts i form 

av att vi utfört intervjuer hos olika företag som använder någon form av en RFID-lösning. 

Den sekundärdata, som vi använt, bestod av litteratur såsom böcker och vetenskapliga 

artiklar. Böcker och artiklar har vi sökt på Växjös Universitetsbibliotek samt LIBRIS 

bibliotekssystem. Vetenskapliga artiklar har sökts i olika databaser som EBSCO samt ELIN. 

De sökord vi har använt vid litteratursökning har varit; RFID, ROI, AutoID, Barcodes. Vi har 

                                                 
41 Andersen, I., 1998, s.150 
42 Jacobsen, D., I., 2002, s.152 
43 Ibid 
44 Ibid, s.153 
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även använt oss av Internetkällor, som exempelvis RFID Journal, för att följa den snabba 

utvecklingen av RFID-tekniken. 

2.5 Undersökningsmetod 

Två vanliga typer av undersökningsmetoder är fallstudier och surveyundersökningar 

Fallstudier förekommer ofta när det gäller undersökningar av organisationer och 

institutioner.45 Syftet med fallstudier är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av 

fallet beskriva verkligheten och säga att fallet får representera verkligheten46. Ett objekt bör 

studeras på djupet under en längre tid i sin nuvarande miljö för att få den rätta bilden av 

företeelsen47. Frågor som ”hur” och ”varför” besvaras bäst med hjälp av fallstudier48. 

Den andra vanliga undersökningsmetoden är surveyundersökningar, vilket passar när en 

beskrivande eller en förklarande uppsats ska utföras. Frågor som där bör besvaras är 

exempelvis ”vad”, ”var” och ”hur mycket”.49 Vid den här typen av undersökningar är data 

kvantitativ och fås genom standardiserade enkäter eller intervjuer50.  

Vårt val av undersökningsmetod 

I vår uppsats har vi valt att utföra surveyundersökningar eftersom det föll sig naturligt då vi 

använde oss av samma intervjumodell vid samtliga intervjuer. Vi har ställt frågor till utvalda 

företag som exempelvis berörde var och bland vilka delmål RFID-lösningen gjorde en 

förändring. Frågorna berörde även hur kostnader samt intäkter har förändrats sedan en RFID-

lösning har implementerats. Vi ansåg med ovanstående som grund, samt den tidsbegränsning 

vi har, att surveyundersökningar var bäst lämpade som undersökningsmetod i vår uppsats.  

2.6 Urval 

Urval kan göras på två olika sätt, det kan vara ett slumpmässigt urval eller ett icke 

slumpmässigt urval51. Vanligen är det så att det, av undersökningsekonomiska skäl, inte finns 

                                                 
45 Andersen, I., 1998, s.125 
46 Ejvegård, R., 2003, s.33 
47 Andersen, I., 1998, s.128 f 
48 Yin, R., K., 2007, s.24 
49 Ibid, s.22 
50 Andersen, I., 1998, s.125 
51 Rosengren, K., et al., 2005, s.126 
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möjlighet att undersöka hela populationer, utan istället görs det undersökningar av stickprov 

ur populationen. En vanlig teknik är att göra ett slumpmässigt urval. En nackdel med att göra 

uttalanden om populationen, som grundas på iakttagelser i stickprovet, är att det inte med 

säkerhet kan sägas att det är så i hela populationen dock kan det sägas med vilken sannolikhet 

sådana uttalanden är rätt eller fel.52

Ett icke slumpmässigt urval kan användas när den totala populationen inte är känd, då kan ett 

urval istället göras med hjälp av ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval är lämpligt när 

särskilda företeelser ska undersökas och forskaren själv kan välja undersökningsenhet.53

Vårt urval 

Det finns relativt få företag som använder sig av och tillämpar RFID tekniken, vilket innebär 

att vi i uppsatsen valt att använda oss av ett icke slumpmässigt urval. Vi har därmed valt att 

göra ett strategiskt val av företag som tillämpar RFID. Vi valde att kontakta företag som är 

medlemmar i en intresseorganisation gällande RFID för att få kontakt med de rätta personerna 

från början. Det här resulterade i fyra företag som var villiga att ställa upp och hjälpa oss med 

den information vi behövde. Företagen som vi valt att intervjua är Texi AS (St Olavs 

Hospital), SSAB Oxelösund AB, Plastal AB och Laxbutiken AB. Vad det gäller St Olavs 

Hospital intervjuade vi Arild Engesbak på Texi AS, vilket är det företag som levererat 

logistiklösningen till sjukhuset. Vi blev hänvisade till Arild Engelsbak då det är han som 

följer upp logistiklösningens påverkan på St Olavs Hospital och hade svar på de frågor vi 

ställde.   

                                                 
52Bäck, H., et al, 1992, s.94 
53 Malhotra, N., K., 2004, s.320 
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Tabell  2.1 Intervjutabell 

2.7 Sanningskriterier 

Validitet handlar om att mäta det som avses mätas och inte låta det påverkas av irrelevanta 

faktorer utifrån54. Giltighet och relevans är de två validitetsbegreppen. Giltigheten visar och 

belyser hur väl det empiriska materialet stödjer problemdiskussionen och 

problemformuleringen. Relevansen anger hur relevant materialet är med samma koppling som 

ovan i åtanke.55

Reliabilitet bedöms genom upprepade försök eller mätningar. Reliabiliteten kan beräknas rent 

statistiskt och ofta anges en reliabilitetskoefficient som beräknas ur korrelationen mellan två 

mätserier på samma objekt.56 Reliabilitet innebär även att mätningarna är korrekt utförda och 

utgörs av ett representativt urval samt inte påverkas av tillfälligheter57. 

Validiteten samt reliabiliteten i vår uppsats 

Validiteten har vi uppnått genom att koppla intervjufrågorna till den teoretiska bas som byggts 

upp i uppsatsens teorikapitel. Reliabiliteten har uppnåtts genom att intervjuerna utförts med 

personer på företagen som besitter rätt kompetens och kunskap för ämnet i fråga.  

Vi har valt att skicka våra sammanställningar av de intervjuer som utförts, tillsammans med 

den övriga uppsatsen, tillbaka till de berörda personerna på Texi AS (St Olavs Hospital), 

                                                 
54 Wallén, G., 1996, s. 65 
55 Andersen, I., 1998, s. 85 
56 Wallén, G., 1996, s. 66 
57 Thurén, T., 1992, s.22 
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SSAB Oxelösund AB, Plastal AB samt Laxbutiken AB. Det här för att öka validiteten samt 

reliabiliteten i vår uppsats.   

2.8 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att utifrån insamlat datamaterial, exempelvis undersökningar, dra 

slutsatser. Trovärdigheten av generalisering är en allmän fråga som är starkt knuten till 

urvalskriterierna.58

Empirisk generaliserbarhet påverkas av om det finns faktiska förhållanden i det material som 

undersöks, i datainsamling eller experimentsituationer som begränsar resultatens räckvidd. 

Det finns även teoretisk generaliserbarhet vilken dels bestäms av teoretiska antaganden, 

avgränsningar, förenklingar och dels om teorin lyckas ge en riktig bild av de väsentliga 

sambanden i det som studeras.59

2.9 Sammanfattning 

 

Figur 2.1 Sammanfattning av metodval 

                                                 
58 Denscombe, M., 2004, s.171 
59 Wallén, G., 1996, s.64 
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2.10 Tidsplan 

 
 

Vecka 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Aktivitet
Förarbete och instudering
Inledningskapitel
Metod
Teori 
Empiri
Analys
Färdigställande
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Handledning
Inlämning

Tabell 2.2 Tidsplan 
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3 Teori 

Inledningsvis i det här kapitlet har vi valt att först presentera hur ett RFID-system är 

uppbyggt och fungerar för att ge läsaren en djupare förståelse i tekniken. Vidare har vi tagit 

upp teorier kring bland annat RFID och lönsamhet, målmixen samt hur logistisk effektivitet är 

kopplad till räntabilitet. Slutligen har vi valt att visa hur de här teorierna är sammankopplade 

i en modell.  

3.1 RFID-teknikens uppbyggnad och funktion 

Ett RFID-system består av en avläsare, det vill säga en antenn, och en tagg, även känt som en 

etikett eller ett mikrochip som lagrar information. När läsaren får kontakt med taggen erhåller 

den viss information, vilken läsaren sedan agerar utifrån. Avläsaren kan exempelvis visa 

informationen i form av ett nummer i en display eller skicka informationen vidare till ett 

lagerdatasystem. Baskomponenterna i ett RFID-system består av en tagg, en avläsare och ett 

mellanprogram.60

3.1.1 RFID-tagg 

En transponder är en kombination av en sändare och en mottagare som är designad för att ta 

emot en specifik radiosignal och automatiskt skicka ett svar. I de enklaste systemen lyssnar 

transpondern efter en radiofyr medan den i mer komplicerade system kan sända bokstäver 

eller siffror tillbaka till källan. Transponders som används i RFID-system kallas för taggar, 

mikrochip eller etiketter. Mikrochip innefattar små enheter medan taggar används för större 

anordningar.61

En RFID-tagg innehåller generellt följande komponenter: 

• Kodning/avkodningsströmkretsar 

• Minne 

• Antenn 

• Strömkälla 

                                                 
60 Thornton, F., 2006, s.13 
61 Ibid 
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• Kommunikations kontroll62 

Dagens taggar kan vara aktiva, passiva eller semipassiva. Aktiva taggar använder ett batteri 

som strömkälla till mikrochipets strömkretsar och sänder signaler till avläsaren. Passiva 

taggar har inga batterier utan drivs istället av elektromagnetiska vågor, som sänds ut från 

avläsaren, för att framkalla ström i taggens antenn.63 En förutsättning för att passiva taggar 

ska fungera är att taggen samt antennen måste finnas i närheten till avläsaren, till skillnad från 

en aktiv tagg, eftersom den inte har någon intern strömkälla64. Förmågan att trådlöst dra ström 

gör de passiva taggarna extra attraktiva och då de inte har någon intern strömkälla kan de 

göras mycket små samt billiga, samtidigt som det öppnar för nya designmöjligheter65.  

Semipassiva taggar är en kombination av aktiva och passiva taggar, det vill säga att den drivs 

både av batteri samt de vågor som avläsaren sänder ut. Aktiva och semipassiva taggar är 

typiska för högvärdigt gods som scannas över längre avstånd.66

Mikrochipet i taggen är antingen läs-och-skrivbart eller enbart läsbart. I ett läs-och-skrivbart 

chip kan information bäddas in, vilket gör att taggen blir mycket dyrare och främst används 

på högvärdiga produkter. Ett enbart läsbart chip är mer vanligt och används för att spåra varor 

med lågt godsvärde i förhållande till taggkostnaden.67

 

                                                 
Figur 3.1 Passiv och aktiv tagg  Källa: Thornton, F., et al., 2006, s.15 

62 Thornton, F., et al., 2006, s.13 
63 Angeles, R., 2005, s.52 
64 Thornton, F., et al., 2006, s.14 
65 Borriello, G., 2005, s.36 
66 Angeles, R., 2005, s.52 
67 Ibid 
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3.1.2 Avläsare 

Det krävs en radiofrekvensläsare för att identifiera en RFID-tagg och överföra information till 

avläsaren68. Begreppet avläsare är egentligen en felaktig benämning då de tekniskt sätt både 

är en sändare och en mottagare, men eftersom dess uppgift är att ta emot information från 

taggen kallas den för en avläsare. Avläsaren kan ha antingen en integrerad eller en separat 

antenn till exempel i bärbara apparater finns det en kombination av antenn och avläsare 

medan i större system är antennen avskild från avläsaren. Avläsare och speciellt deras 

antenner kan vara av olika storlekar exempelvis allt ifrån storleken på ett frimärke till stora 

apparater med flera meter breda och höga paneler.69

Antennen på läsaren skapar tillsammans med taggens antenn ett magnetiskt fält, taggen drar 

sedan energi från det här fältet och använder det för att skicka tillbaka vågor till avläsaren. 

Vågorna transformeras till digital information som representerar den elektroniska 

produktkoden70, det vill säga att endast det unika produktnumret finns på taggen71. Taggens 

”läsavstånd” beror både på avläsarens kraft samt den frekvens som används för att 

kommunicera. Taggar med högre frekvens kan avläsas från längre avstånd men kräver då mer 

energikraft från avläsaren.72   

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Jonsson, P., et al, 2005, s.487 
69 Thornton, F., et al., 2006, s.16 
70 Angeles, R., 2005, s.52 
71 Jonsson, P., et al, 2005, s.487 
72 Angeles, R., 2005, s.52 

Radiofrekvens- 
kommunikation 

Taggens  
antennenhet 

Tagg 

Avläsarens 
antennenhet Läsare 

Figur 3.2 Principerna för kommunikation mellan RFID-läsare och tagg. Källa: Jonsson, P., Mattsson, S-A., 2005, s.487 
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3.1.3 Mellanprogram 

Ett mellanprogram är en mjukvara som hanterar avläsaren samt den information som kommer 

från taggarna och skickar den vidare till grundsystemet. Ett mellanprogram sitter i mitten av 

informationsflödet mellan avläsaren och grundsystemet och sköter informationsflödet 

däremellan. Förutom att ta fram information från taggen och hantera informationsflödet till 

grundsystemet så utför mellanprogram även funktioner som exempelvis grundläggande 

filtrering, avläsningsintegration och kontroll.73

3.2 RFID och lönsamhet 

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som hjälper företagsledningen att planera, kontrollera och 

analysera ett företags helhetssituation. I många fall används generella analysmodeller som ska 

visa hur företaget påverkas. De här ger dock begränsad information och ledningen får ingen 

samlad överblick på vad det är som påverkar räntabiliteten, det vill säga att företaget inte får 

någon information om var i organisationen resurserna ska sättas in för att påverka 

räntabiliteten på det effektivaste sättet.74 Olika typer av mått som ger mer information om 

företagets situation är till exempel räntabilitetsmåtten: 

• ROI, “Return On Investment” som är företagets vinst dividerat med det egna kapitalet.  

• ROA, “Return On Asset” som är vinsten dividerat med företagets totala kapital.75 

Ett av de viktigaste måtten för ett företag är vinsten. Vinsten visar differensen mellan intäkter 

och kostnader men måste sättas i ett sammanhang. Sammanhanget som bör tas med i 

beräkningarna är det arbetande kapitalet som visats ovan. Således finns det tre sätt att välja 

mellan då ett företags lönsamhet ska förbättras. Antingen kan intäkterna ökas eller kan 

kostnaderna samt det bundna kapitalet minskas. Det effektivaste sättet att uppnå god 

lönsamhet är att arbeta aktivt med alla tre aspekterna.76

Du Pont-modellen 

Modellen är ett schema över en organisations lönsamhet och beskriver dess finansiella 

ställning, vilket har sitt ursprung i balansräkningen och resultatrapporten. Delen som kommer 
                                                 
73 Thornton, F., 2006, s.16 
74 Lumsden, K., 2006, s. 249 ff 
75 Ibid 
76 Ibid  
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från balansräkningen anger företagets kapital i form av exempelvis varulager och kassa. 

Resultaträkningen visar vinsten genom att ställa omsättningen mot kostnader såsom löner och 

material. Genom att kombinera de här två rapporterna fås en modell som i detalj kan precisera 

de orsaker som leder till god eller dålig räntabilitet. Olika Du Pont-modeller skiljer sig 

därmed mycket från varandra. Utseendet på modellen beror på hur pass detaljerade resultat- 

och balansräkningarna är.77 Företagets överordnade målsättning kan beskriva vilka krav som 

bör sättas på vinstmarginalerna samt kapitalomsättningshastigheten i företaget. De här två 

måtten kan brytas ned vidare i flera nivåer och vi får en pyramidliknande struktur. Du Pont-

modellen visar sambanden samt strukturen för en kostnads- och intäktsstruktur.78  

 

Figur 3.3 Detaljerat lönsamhetsschema enligt Du Pont-modellen Källa: Ax, C., et al, 2002, s.644  

Syftet med Du Pont-modellen är först och främst att skapa förståelse och visa olika 

komponenters påverkan på räntabiliteten samt sedan bryta ned visionerna till olika delmål. 

Delmålen sätts upp för att nå de effekter arbetet syftar till, nämligen en högre räntabilitet.79 

Då Du Pont-modellen utgår ifrån nyckeltalen vinstmarginal samt kapitalomsättningshastighet 

                                                 
77 Lumsden, K., 2006, s.252 f 
78 Greve, J., 1996, s.142 
79 Lumsden, K., 2006, s.254  
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grundas delmålen utifrån de här. Exempel på delmål kan vara minskad kapitalbindning i lager, 

minskade materialkostnader samt minskade lönekostnader.80

 

Figur 3.4 Du Pont-modellens två principer  Källa: Lumsden, K., 2006, s.254 

3.3 Logistisk effektivitet 

Det överordnade målet för verkande företag är att tjäna pengar. Uttryckt på ett mer klart sätt 

innebär det här att företag i dagsläget och i framtiden försöker uppnå så god lönsamhet som 

möjligt. Räntabilitet är ett vanligt och traditionellt uttryckssätt för lönsamhet av det här 

slaget.81 Den logistiska effektiviteten kan beskrivas i termer av leveransservice, 

logistikkostnader och kapitalbindning. De här delarna påverkar alla lönsamheten då det finns 

en stark koppling till ett räntabilitetstänkande. Problemet är att olika åtgärder som vidtas, i 

syfte att förbättra vissa delar av verksamheten, kan ge negativa effekter på övriga delar. Det 

här dilemmat kallas för den logistiska målmixen, det vill säga det gäller att se till att helheten 

av de tre komponenterna blir så bra som möjligt. Förändringar ska generellt inte undvikas på 

grund av att vissa negativa effekter kan uppstå utan det är viktigare att se till helheten.82

                                                 
80 Lumsden, K., 2006, s.258 
81 Jonsson, P., et al, 2002, s.136 
82 Lumsden, K., 2006, s.259 
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Figur 3.5 Logistiska målmixen   Källa: Lumsden, K., 2006, s.259 

RFID-teknikens inverkan på leveransservicen kan visa sig genom att endast kompletta 

leveranser tillåts lämna packningsavdelningen samt genom att förhindra defekta varor från att 

de återkommer till kedjan83. Kapitalbindningen kan minskas då företaget får bättre kontroll på 

sin lagerhållning, godshantering samt det svinn som kan uppstå84. Hanteringskostnaderna 

påverkas bland annat genom att ändra plocknings- samt lastningsrutiner85. Effektivitetens 

betydelse för ett företags lönsamhet i form av räntabilitet kan på ett enkelt sätt visualiseras 

med hjälp av den så kallade avkastningspyramiden eller Du Pont-modellen som visats 

tidigare. Modellen kan hjälpa till att påvisa sambandet mellan ett företags kostnader, intäkter, 

arbetande kapital respektive dess vinst och räntabilitet.86 I figuren nedan visas kopplingen 

mellan logistisk effektivitet och räntabilitet87. 

 

Figur 3.6 Koppling mellan logistisk effektivitet och räntabilitet Källa: Lumsden, K., 2006, s.259 

                                                 
83 Sweeney, P., 2005,  s.282 ff 
84 Ibid, s.292 
85 Ibid, s.282 
86Jonsson, P., et al, 2002, s.136 
87 Lumsden, K., 2006, s.259 
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Uträkning av de ekonomiska effekter, som uppstår vid ett införande av RFID-teknik, kräver 

närmre tillsyn på de områden i företaget som påverkas. Hur stor påverkan tekniken har 

varierar stort mellan de olika områdena och för att kunna tillgodogöra sig de fördelar som 

RFID medför måste företaget överväga de områden som påverkas mest. Generellt sett 

påverkas följande områden mest av tekniken, men stora variationer finns mellan olika företag 

och branscher. 

 Kundkrav 

 Kundförväntningar 

 Kundvärde 

 Industriell risk 

 Intern effektivitet88 

Effekterna på företagets kostnads- och intäktsstruktur är många och ibland svåra att upptäcka 

och mäta. Mer konkreta exempel på effekter kan vara minskning av märkningskostnader, 

högre leveranssäkerhet, bättre hantering av godsets åldrande samt förbättrad förråds-, lager- 

och hanteringskontroll.89

Märkningskostnaderna kan minska eftersom endast en etikett behövs och då i rent 

marknadsföringssyfte. Märkning i identifierings- och hanteringssyfte kan antingen vävas 

samman med produkten eller ingå i den vanliga etiketten. En RFID-tagg är även mindre 

känslig för skador samt kan bära mer information än en streckkod, vilket leder till minskade 

kostnader.90

Företag undviker missnöjda kunder genom att försöka hålla en god leveranssäkerhet och 

genom RFID kan en högre leveranssäkerhet uppnås då endast kompletta leveranser tillåts 

lämna packningsavdelningen. Saknas det varor i leveransen, eller om fel varor är med, varnar 

tekniken och felet kan rättas till. En principiellt snarlik lösning kan även tillämpas på 

hanteringen av gods som är känsligt för ålder. Om det vid utleveransen finns varor som är 

äldre än den som för tillfället hanteras så varnar systemet och utleveransen kan ändras. Det 

här minskar antalet kassationer och ökar därmed lönsamheten.91  

                                                 
88 Sweeney, P., 2005, s.291 
89 Ibid, s.292 
90 Ibid 
91 Ibid, s.293 f 
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Besparingar och effektiviseringar kan även göras inom lagrings- och hanteringsverksamheten. 

Genom att ha full vetskap om var produkterna befinner sig i produktionen samt genom att 

kunna minska arbetet med att hitta försvunnet gods uppnås även besparingar inom kontroll 

och hanteringsarbetet.92

3.4 Strategiska och ekonomiska fördelar 

Följande moment är ett av de mest tids- och energikrävande i hela implementeringsprocessen. 

Momentets innebörd och syfte är att sammanfatta alla, alternativt de mest uppenbara, aspekter 

som positivt påverkar företaget. Positiva effekter kan vara av två typer nämligen strategiska 

och kvantitativa fördelar.93 De strategiska fördelarna är icke mätbara utan måste uttalas eller 

skrivas ut för att kunna delas i organisationen. Exempel på strategiska fördelar är minskade 

förfalskningar, utvecklade affärsmodeller och diversifieringseffekter.94 Kvantitativa fördelar 

är mätbara samt går att basera olika beräkningar på.95

Två aspekter kan beaktas i arbetet med att ta fram de fördelar som ett RFID-system medför 

för företaget. Den första aspekten är kopplat till den grad av påverkan som tekniken har på 

företagets vinst, riskminskning samt kostnader. Den andra aspekten är tidshorisonten som 

fördelarna uppstår under. I följande tabell redogörs det för de två aspekterna samt olika 

organisatoriska fördelar som uppstår.96

                                                 
92 Sweeney, P., 2005, s.292 ff 
93 Ibid, s.281 f 
94 Ibid 
95 Ibid 
96 Ibid 
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Tabell 3.1 Exempel på fördelar    Källa: Sweeney, P., 2005, s.284 

 25



- Teori - 

3.5 Analysmodell 

 
Figur 3.7 Analysmodell
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4 Empiri 

I följande kapitel kommer den empiri vi samlat in att redovisas. Empirin består av fyra 

intervjuer som är utförda på företag vilka verkar inom olika branscher. Företagen är Texi AS 

(St Olavs Hospital), SSAB Oxelösund AB, Plastal AB och Laxbutiken AB.  

4.1 Arild Engesbak, VD Texi AS 

Företagspresentation 

Arild Engesbak är VD för Texi AS, vilket är ett företag som levererat en RFID-lösning till St 

Olavs Hospital i Norge. Företaget är en leverantör av logistiklösningar som levererar en 

komplett lösning för hantering av personalkläder. Texi AS startades 1998 och har fyra 

anställda. Texi AS följer upp logistiklösningens påverkan på St Olavs Hospital och svarar 

därmed på frågorna utifrån sjukhusets synvinkel.  

RFID-lösning 

När sjukvårdspersonalen på St Olavs Hospital kommer till jobbet börjar de dagen med 

nytvättade kläder, uthämtade ur ett RFID-nyckelförsett klädskåp. Vid arbetsdagens slut läggs 

kläderna på ett transportband som ser till att de hamnar i rätt tvättvagn. Vagnen skickar 

automatiskt en signal till tvätteriet när det är dags för hämtning, och efter tvätt kan de i varje 

plagg insydda RFID-taggarna också se till att rätt plagg återlämnas till rätt klädskåp. 

Tidigare använde sig sjukhuset av manuell hantering med streckkoder. Lösningen idag är att 

en RFID-bricka, som innehåller en unik ID-kod, fästs på det objekt som ska spåras och 

identifieras, i det här fallet kläder. När objektet och brickan kommer i närheten av RFID-

avläsaren aktiveras brickan och sänder ifrån sig ID-koden som fångas upp av avläsaren. 

Avläsaren sänder sedan koden vidare till en programvara som tolkar koden gentemot flera 

databaser och registrerar vilket objekt som har varit i kontakt med läsaren. St Olavs Hospital 

och tvätteriet använder sig därmed av passiva taggar som tål samma behandling som kläder 

exempelvis maskintvätt, höga temperaturer och mekanisk press.  

Personalkläderna bevaras i specialkonstruerade klädautomater, där flera klädskåp är 

sammankopplade med varandra. Varje skåp är utrustade med RFID-avläsare som registrerar 
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vilka plagg som läggs in eller tas ut och på så sätt kan automaten ha översikt på 

lagerhållningen. Information om lagerhållningen skickas kontinuerligt till en server genom ett 

nätverk. 

Kostnader och intäkter 

Logistikkostnaderna för St Olavs Hospital och Fylkets Fellesvaskeri har med hjälp av RFID-

lösningen ändrats på olika sätt, som exempelvis minskade administrationskostnader och 

minskad kapitalbindning i varulager. 

Efter införandet av RFID-lösningen har märkningskostnaderna ökat men det har tagits igen 

genom att de slipper att byta streckkoder då brickorna håller längre än vanliga etiketter. 

Därmed har användningen av etiketter minskat då de inte längre använder streckkoder utan 

istället brickor som fästs på textilen. 

Företagens hanteringskostnader har påverkats i den mån att lagerkostnaderna minskat på 

grund av reducerad lagernivå och ökad omsättningshastighet. Hanteringskostnadernas 

påverkan är ett resultat av bland annat Just-In-Time-leveranser och svinn. I och med Just-In-

Time-principen slipper företaget hålla kostsamma buffertlager och därmed minskas den totala 

lagerhållningen samtidigt som omsättningshastigheten på lagret ökar. När det här sker på St 

Olavs Hospital sker det även hos tvätteriet, vilket för de senare innebär mindre uppbundet 

kapital i lager samt minskade utrymmeskostnader. Även kostnaden för paketering har 

minskat. 

Transport är en av de stora kostandsdrivarna inom klädlogistik där orsaken är att det är svårt 

att utnyttja kapaciteten i lastbärare.  I övergångsfasen från det manuella systemet till RFID-

systemet ökade transportkostnaderna på grund av att lastbärare inte fylldes tillräckligt och 

flera mindre beställningar skickades istället. Transport- och distributionskostnaderna ökade 

lite då det behövdes nya lastbärare som minskade fyllningsgraden. Texi AS håller just nu på 

att optimera det här och hoppas på förbättringar. Kläderna kan även lagras och transporteras i 

bulk vilket ger ytterligare utrymmesbesparelser och minskade transportkostnader. I 

distributionen har andelen fel reducerats då enbart förbrukade kläder ersätts och de i dag har 

större följsamhet vid leveransfel. 

Svinn av kläder upplevs ofta på grund av att användarna inte returnerar kläderna till rätt 

returbehållare efter bruk. Texi AS har sett till att användaren enbart har ett visst antal set med 
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kläder att disponera över, vilket innebär att när de tagit ut maximalt antal set så blir de av 

systemet nekade till fler innan de tidigare uttagna kläderna är returnerade. Svinn och 

borttappad gods har på det här sättet minskat. Det här har även lett till ökade returer och 

snabbare tillbakaleverering. 

St Olav Hospitals personalkostnader har i och med implementeringen av RFID flyttats från 

sjukhuset till leverantören, det vill säga tvätteriet, men processerna har effektiviserats och 

därmed har de totala personalkostnaderna minskat. RFID-systemet har bidragit till att 

leveransservicens allmänna servicenivå har påverkats då användarna snabbare kan få rätt 

kläder utan att behöva leta. Det här har dock inte lett till ökade intäkter men istället till 

minskade kostnader och ökad personlig kvalitet. Det nya systemet har även medfört ökad 

leveranssäkerhet då beställningsnoggrannheten ökat. 

I dagsläget möts användarnas krav och förväntningar bättre men det finns fortfarande en hel 

del att hämta vid optimering av lagerbehållning, som att ta bort säkerhetsmarginaler, och 

förbättra logistikflödet genom att bland annat förbättra beställningsrutiner. 

4.2 Sören Thelander, System Manager SSAB Oxelösund AB 

Företagspresentation 

Oxelösund AB division grovplåt ingår i koncernen SSAB, 

Svenskt Stål AB, som är Nordens största tillverkare av grovplåt. 

SSAB startades 1978 men det var först vid en omorganisering 

1988 som SSAB Oxelösund AB bildades som ett dotterbolag. 

SSAB Oxelösund är Sveriges enda stålverk som har en hel 

produktionslinje från järnråvara till färdig grovplåt. Företaget har 

cirka 2500 anställda och resultatet för 2005 uppgick till cirka 1,9 

miljarder kronor. 

RFID-lösning 

RFID-transpondrar monteras på alla lastbärare som används för interna transporter av plåtar. 

RFID-antenner med avläsare och GPS-positionsutrustning har även placerats in i företagets 

dragartruckar. Leverantören av RFID-systemet har utvecklat det på ett sådant sätt för att 
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minimera truckförarnas rapporteringsarbete. I dagsläget behövs endast avvikelser rapporteras 

manuellt. Den nya RFID-lösningen har integrerats med SSAB:s befintliga transportsystem. 

Vid varje läsning av RFID-transpondern lagras GPS-positionen på lastbärarens ID, vilket gör 

att även om lastbäraren fysiskt kör fel, så vet de ändå var den befinner sig. Via en integrerad 

kartapplikation synliggörs alla lastbärarens positioner och status. I kartapplikationen finns 

även en inbyggd sökfunktion. RFID-lösningen har medfört att SSAB, med stor noggranhet, 

kan se var lasten befinner sig. 

SSAB Oxelösund AB använder sig av lågfrekventa passiva taggar där två passiva taggar 

appliceras på varje kassett. Taggen är i form av en kapslad transponder för montering på 

metall. Det finns sedan avläsare i varje vagn som är integrerade med det befintliga 

transportsystemet. När föraren backar in vagnen avläses taggarna. 

Syftet med RFID-systemet är säker identifiering då de får veta var lastbärarna finns med hjälp 

av GPS-funktionen. Tidigare var det ingen ordning på det här och de hade även problem med 

inrapporteringen. Motivet för RFID var därmed ökad leveranssäkerhet och att det nu har blivit 

ordning. 

Kostnader och intäkter 

SSAB har med sitt RFID-system fått ordning på sin leveranssäkerhet och det har lett till en 

bättre transportekonomi, det vill säga förbättrade logistikkostnader. I och med att 

leveransäkerheten har blivit bättre sedan införandet av RFID har kapitalkostnaderna minskat 

då de i dagsläget har ett flytande lager. Även om företagets leveransservice har blivit bättre så 

kan de inte se att det är just det här som har lett till ökade intäkter. Det är många faktorer som 

spelar in vilket gör just leveranssäkerhetens påverkan svår att mäta, då företaget har en god 

intäktssida. Företaget är säkert på att den förhöjda leveranssäkerheten har lett till att de idag 

möter kundernas krav och förväntningar bättre men även att det leder till ökad 

kundförväntning.  

I den interna distributionen har andelen fel påverkats och minskats efter RFID-

implementeringen, dock har systemet inte haft någon inverkan på den externa distributionen 

då det endast görs internt. Kassationer har reducerats då det nu är ordning på alla lastbärare. 

Vad det gäller svinn och borttappat gods är det aspekter som är svåra att mäta. Företaget har 

heller inga märkningskostnader då de inte märker produkterna utan endast identifierar var 
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lastbärarna befinner sig. SSAB Oxelösunds personalkostnader har dock påverkats marginellt 

men det är idag en bättre förarmiljö i förartruckarna då arbetet har blivit förenklat och mer 

automatiserat.

4.3 Mikael Erlandsson, Production Engineer Plastal AB  

Företagspresentation 

Plastal är en ledande leverantör av specialtillverkade plastkomponenter till fordonsindustrin. 

Deras största produktgrupp är stötfångarsystem som de utvecklar, 

tillverkar och sekvenslevererar till ett flertal av världens mest 

kvalitetskrävande kunder. Koncernen omsatte över 13,5 miljarder 

kronor 2005 och har 39 produktionsanläggningar i 13 länder samt 

över 7500 anställda. Plastal är en av världens 100 största och en av 

Europas 40 största leverantörer till fordonsindustrin. 

Affärsområde Nord omsätter cirka 2,5 miljarder kronor och ansvarar för 7 anläggningar i 

Sverige, Norge, Belgien och Polen som tillverkar produkter i termoplast. Affärsområdet har 

långvariga relationer med ett antal fordonstillverkare, exempelvis Volvo Cars, Saab och 

Scania. Plastals anläggning i Göteborg, som tillhör affärsområde Nord, startades 1997 och har 

idag 380 anställda. Deras processer är formsprutning, lackering, montering och 

sekvensleveranser. 

RFID-lösning 

Plastal har tittat på RFID- lösningen under tre år och då främst på kostnaderna för taggarna. 

RFID har varit en relativt oprövad teknik men sedan oktober 2006 har ett pilotprojekt varit 

igång. RFID–lösningen för Plastal går ut på att märka etiketter då de tidigare har haft problem 

med lagersaldot. När det plockas ut detaljer som inte kvitteras på ett korrekt sätt leder det till 

att produkter försvinner eller saknas. Målet med RFID- lösningen är således främst att säkra 

lagersaldot genom att bland annat koppla rätt lack i databasen till den färgen som beställts. 

Problemet löstes innan med en manuell hantering med streckkoder, vilket till viss del 

fortfarande görs i några delar i produktionen. Företaget får då en specifikation av kunden och 

sätter den på rätt produkt. 
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Formsprutningen går till så att det finns en form med en produktdetalj i, formen körs sedan 

ihop och det sprutas in plast, plasten stelnar och presenteras för en annan robot som sätter dit 

taggen. När produkten är inne i roboten är systemet helautomatiserat. Blandas operatören in i 

det här läget, ökar risken för fel då en tagg läses in manuellt. Plastal har även tittat på taggar 

som kan sprutas in med plasten och på så sätt vara inbakade i själva produktdetaljen. Den här 

lösningen är billigare men svårare då kunderna kräver att taggen inte hamnar på ytan vilket 

försämrar lackkvaliteten. Nästa steg Plastal har framför sig är att implementera RFID på 

samtliga formsprutor i produktionen. De har totalt fem stycken formsprutor och har för 

närvarande delvis implementerat RFID-projektet på två stycken. 

RFID- tekniken på företaget går till så att taggen appliceras på en vanlig etikett, vilken avläses 

med hjälp av en avläsare. Plastal lagrar ett serienummer på taggarna vilket kopplas till en 

databas där information om produkten samlats. En kund som Volvo kan endast se 

artikelnumret och inte mer specificerad information utan att kontakta Plastal. RFID-systemet 

är därmed endast till för internt bruk inom Plastal. Då företaget märker varje produkt blir det 

cirka 800 000 taggar varje år och bland annat med anledning av det här har de valt att använda 

sig av ett passivt system då kostnaderna annars blivit för höga. 

Företagets gamla system fungerar för närvarande parallellt med det nya systemet. Det nya 

RFID-systemet används dock inte fullt ut än. Taggarna avläses men produktionen styrs inte på 

det utan det är fortfarande operatörerna som gör valen. Det finns sedan fyra olika lägen att 

välja på: 1. Stänga av det helt. Operatören gör inget alls med hjälp av RFID, 2. Passivt. 

Taggarna avläses men rapporterar inget utan loggar endast antalet produkter, 3. Aktivt. 

Taggarna avläses, rapporterar tillbaka till operatören om fel antal artiklar, fel artikel etcetera. 

4. Helautomatiserat. Operatören gör inga val utan loggar endast in, läser antalet artiklar, typ 

av artikel samt vilken färg den har. Plastals mål är att komma till ett helautomatiserat läge. De 

pendlar idag mellan nivå två och tre, det vill säga passivt och aktivt läge. 

Kostnader och intäkter 

De totala investeringskostnaderna för projektet kommer att uppgå till ungefär 3,5 – 4 miljoner 

när det är helt inkört i fabriken. Kostnaden för pilotprojektet var budgeterat till 1 miljon 

kronor men är i dagsläget uppe i 1,5 miljoner kronor samt har försenats med ett halvår. Det 

finns ingen pay-off-tid beräknad för projektet utan det ska provköras innan ytterligare steg tas. 
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De ytterligare kostnaderna som uppstår från dagslägets 1,5 miljoner till cirka 4 miljoner, beror 

på projektets utveckling till de övriga produktionsmomenten. 

Problem uppstod vid läsningen av de passiva taggarna då det var en smutsig miljö med 

mycket metall. Det var även problematiskt att läsa taggarna i närheten av metall, vilket ledde 

till att det tidigare griptornet i metall istället fick konstrueras i plast. Läsbarheten är därför den 

främsta anledningen till att projektet har dragit ut på tiden vilket har lett till de ökade 

kostnaderna. 

Genom att använda sig av RFID har Plastal uppnått en säkrare nivå på sitt lagersaldo vilket 

har lett till en ökad leveranssäkerhet, ett kundvärde som är mycket viktigt för företaget. 

Plastal vill i framtiden införa RFID i hela anläggningen men just nu är anläggningen i 

Göteborg endast ett pilotprojekt för att se om det är lönsamt eller inte. 

Innan RFID infördes hade de, som tidigare nämnts, problem med produkter som lagrades in 

fel i höglagret. Det blev många felkällor då operatören valde fel färg eller artikelnummer och 

det blev då fel lagersaldo. Felkällorna är många då cirka 1600 olika detaljer hanteras. Felen 

upptäcks oftast redan under monteringen då fel detaljer fås ut från lagret. Det här leder till 

ökade kostnader för företaget då det krävs mer tid på planering samt inventering, eftersom de 

anställda tvingas till att plocka ut och lagra in rätt artiklar i lagret. 

I dagsläget tittar Plastal manuellt på så att rätt hölje kopplas med rätt spoiler men i framtiden 

kommer RFID-systemet att varna vid eventuella fel och i samband med det kommer andelen 

fel i produktionen att minska. 

Det största syftet med företagets RFID-implementering har, som tidigare nämnts, varit att få 

rätt lagersaldo. Plastal har inte haft några direkta avsikter att spara in på vare sig 

lönekostnaderna eller tidshanteringen. 

4.4 Christer Lagnell, VD Laxbutiken AB 

Företagspresentation 

Laxbutiken AB har, med sin försäljning av kalla maträtter 

som alla baseras på lax, ett mycket udda koncept enligt 

grundaren Christer Lagnell. Christer började sin bana som 
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laxodlare men valde sedan att starta en butik. Han startade företaget för 21 år sedan i 

Falkenberg men flyttade i och med bygget av E6:an upp till vägen. Laxen, som köps in från 

Norge, ingår i företagets alla produkter och kokas, röks, gravas och rimmas. Från början drev 

Christer endast en butik men utvecklade sedan konceptet med uteservering och senare även en 

restaurangdel inomhus som senare har byggts ut ytterligare i flera etapper. I dagsläget 

tillverkar laxbutiken allt själva vilket kräver stora ytor och mycket personal. De har i dag 

cirka 100 anställda. 

RFID-lösning 

Företaget har valt att satsa på en alternativ lösning till en ordinär butik på grund av svårigheter 

de haft med att stänga på kvällarna. Kunder har dykt upp strax innan och efter stängningsdags 

vilket ofta ledde till senare stängningstider. Det här har varit ett stort irritationsmoment för 

personalen när de inte kunnat stänga vid den ordinarie tiden utan tvingats vara kvar längre. 

Även kunderna drabbas av det och ser det som lägre service när de möter en något bristande 

flexibilitet. Med en automatiserad lösning kan kunderna nu handla dygnet runt och den 

mindre RFID-butiken, även kallad Laxomat, blir ett bra komplement till restaurangen. 

Då en mer ordinär lösning med någon form av mekanisk frammatningsautomat kändes 

föråldrad valdes en satsning på ny teknik med RFID. Projektet var och är i viss mån 

fortfarande en chansning då ingen tidigare utvecklat en automatisk butik av samma typ och 

där allt fortfarande är under ständig utveckling. Den tekniska nivån på RFID-lösningarna samt 

utvecklarnas kunskaper och erfarenheter var, och är i viss mån fortfarande, begränsade och 

behövde utvecklas. 

Laxomatens utveckling påbörjades i en testbutik som ligger i anslutning till deras ordinarie 

butik vartefter de övergått till att tillverka och driva mobila enheter som hittills placerats i 

Mellbystrand och Halmstad. Företaget använder sig idag av ett system där RFID-taggen är 

inbäddad i en etikett som även används för övrig produktinformation såsom innehåll och bäst-

före-datum. En kund handlar genom att dra sitt kontokort vid entrén vartefter dörren öppnas 

och kunden kan gå in i butiken. De valda varorna läggs sedan i bärkassar och placeras på en 

platta vilken är systemets avläsare. Varorna läses av och slutlig köpesumma visas på en 

display. Kunden godkänner köpet genom att åter dra sitt kort, signera och dörren öppnas. 

 34



- Empiri - 

Investeringskostnaden för den initiala butiken, som ligger i direkt anslutning till restaurangen, 

blev ungefär en miljon kronor. Summan är väsentligt högre än den först tänkta investeringen 

som var på 100 000 kr. Även tidsmässigt visade sig stora variationer då projektet tog ett 

halvår längre än planerat. 

Den första butiken har funnits i ungefär 2 år och de övriga Laxomaterna som finns i Halmstad 

och Mellbystrand har funnits i cirka 1 år. I dagsläget har investeringarna inte betalat tillbaka 

sig själva men Christer anser att det kan komma att ske inom en inte allt för avlägsen framtid. 

Han anser vidare att kundunderlaget på de små orterna som butikerna nu placerats i är alldeles 

för litet för att de skall kunna bära butiker med flera anställda i vilket krävs om företaget ska 

kunna hålla de rådande öppettiderna. Företaget kan nu expandera utan att öka antalet 

anställda. 

Kostnader och intäkter 

De kostnader som uppstått som en direkt effekt av RFID-teknikens införande hos Laxbutikens 

mobila butiker som byggs i Falkenberg presenteras nedan. Det bör dock beaktas att det 

självklart även går att implementera funktionerna i färdiga butiker och fasta butikslokaler. 

För varje mobilenhet som företaget bygger tillkommer det i dagsläget kostnader på cirka 

400 000 kronor för den RFID-teknik som krävs. Med det här avses då läsare, programvara 

samt skrivare dock ska de börja använda en centrallösning som innebär en engångskostnad för 

samtliga Laxomater. Den lösningen ämnas samla statistik från alla Laxomater via en server. 

Skrivaren skall då skötas centralt från restaurangen utanför Falkenberg. De kostnader som 

uppstår i restaurangen är tillagning, packning samt RFID-märkning av alla produkter. 

Taggkostnaden är till största del beroende av den allmänna teknikutvecklingen. Under de två 

senaste åren har kostnaderna minskat med cirka 50 procent. I Laxbutikens fall kan kostnaden 

per tagg minskas med ytterligare 50 procent genom en övergång till en nu standardiserad 

frekvens, från dagslägets fyra kronor ner till två kronor. 

 

Taggrullarna och etiketterna är de rörliga kostnaderna efter att programmeringen är slutförd. 

Sedan tillkommer ett visst oförutsett underhåll som de även bör ha med i beräkningarna. Den 

senare kostnaden är i sig mycket svår att uppskatta och är ofta situationsberoende. 
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Den mobila byggnaden har även den en kostnad i sig i form av material och byggnation, till 

det här kommer kostnaden för kameraövervakningen samt RFID tekniken som nämnts ovan. 

Även tillstånd, markhyra och elanslutningar medför kostnader som även de bör beaktas. Det 

bör dock tilläggas att de här kostnaderna inte har någon direkt koppling till RFID-tekniken i 

sig utan tillhör projektet som helhet och hade uppstått oavsett betalningsförfarande. 

Andra aspekter som medfört kostnadspåverkan är bland annat vissa oförutsedda läsproblem 

som uppstått. De aluminiumförpackningar som tidigare använts hindrade och, i vissa fall, 

omöjliggjorde korrekta läsningar av den applicerade taggen. Problem uppstod även vid 

användande av vakuumförpackade varor i plast där det ofta tvingades vara lite luft mellan 

tagg och förpackning. Taggarna måste i dagsläget placeras helt optimalt för att en avläsning 

ska kunna vara möjlig, dock är olika frekvensområden olika känsliga för taggens placering. 

Funktionen var inte hundraprocentig vid projektets start.  Utvecklarna höll en låg kvalitet på 

taggarna och det uppstod ofta fel vid testläsningen av taggarna innan de sattes på 

förpackningarna. I dagsläget har dock de här problemen överkommits och en betydligt högre 

kvalitet kan erbjudas. 

Att införa ett användande av RFID i ett nytt koncept eller en gammal idé påverkas i stor grad 

av varuvärdet. Ett lågt varuvärde medför få eller inga incitament för en användning av 

tekniken. Om taggarna används på varor i ett öppet system, det vill säga försvinner från 

företagets kontroll i och med försäljningen, är värdet på varje produkt av stor betydelse. För 

Laxbutiken står taggkostnaden för cirka 4 – 17 procent av varuvärdet, vilket de ansåg som en 

rimlig kostnad i dagsläget då projektet fortfarande kan anses vara i en utvecklingsfas. Men en 

minskning av taggkostnaden är ändå av stor vikt för att i framtiden kunna bli lönsamma, 

vilket företaget nu anser sig kunna skönja. 

Det som, av Christer, anses vara den viktigaste aspekten för lönsamheten är lokaliseringen för 

en RFID- nyttjande butik som Laxomaterna. Andra mycket väsentliga delar är den bättre 

service till kunderna som nu kan erbjudas dygnet runt. Tekniken leder även till en inbesparing 

på personal vilket markant påverkar företagets kostnadssida. Om företaget tvingas ha 

anställda i varje automat så skulle det inte vara ekonomiskt försvarbart att hålla de rådande 

öppettiderna och inte heller den lokalisering som butikerna nu har. Utan RFID hade, enligt 

Christer, en etablering aldrig kunnat äga rum. 
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En aspekt som påverkar intäkterna negativt är den minskade kontakten som personalen har 

med sina kunder. En bra kontakt med kunderna och en kunnig och god säljare kan ge större 

intäkter för ett företag. Det finns även vissa andra problem som företaget ännu inte lyckats 

överkomma helt, bland annat önskas en bättre statistikfunktion där säljdata kan analyseras. 

Loggningen som sker vid inträdandet i butikerna är i dagsläget outnyttjat och informationen 

registreras endast utan att behandlas. 

 37



- Analys - 

5 Analys  

I analysen binder vi samman den teori som lagts fram i uppsatsen med den insamlade 

empirin, vilken presenterades i föregående kapitel. Logistisk effektivitet kopplad till 

räntabilitet för de fyra undersökta företagen summeras i en figur. Sist i kapitlet presenteras 

vår analysmodell påbyggd med empiri.  

5.1 RFID-lösningen 

De fyra olika företag som vi valde att undersöka använder sig alla av passiva RFID-system 

även om själva systemens användningsområden skiljer sig åt. Alla de undersökta företagens 

RFID-system bygger på taggar, avläsare och där i integrerade antenner samt en programvara 

som hanterar information. Företagen, vilka är St Olavs Hospital, SSAB Oxelösund AB, 

Plastal AB och Laxbutiken AB, verkar inom olika branscher men alla har gemensamt att på 

sikt öka sin lönsamhet.  

Företagens olika RFID-system bidrar därmed till olika fördelar och påverkan på dess 

lönsamhet. St Olavs Hospital i Norge har implementerat sitt RFID-system för att ytterligare 

integrera sin leverantör tvätteriet, och systemet används för att ha bättre kontroll på lagersaldo 

samt effektivisera leveranser. SSAB Oxelösund har applicerat kapslade RFID-taggar på 

lastbärare för att öka leveransäkerheten internt inom företaget. I Plastals anläggning i 

Göteborg används RFID för att säkra korrekt lagersaldo i databassystemet så att rätt produkter 

plockas ut vid leverans. I Laxbutikens fall används RFID-lösningen som ett sätt att minska 

personalomkostnader på, då butiken är obemannad och kan vara öppen dygnet runt.  

Plastal upptäckte vid implementeringen på två av sina formsprutor problem med avläsning 

mot metall samt i en miljö med starka magnetfält. Det visade sig att företaget som levererade 

RFID-systemet inte hade tillräcklig kunskap om hur RFID fungerade i en smutsig 

industrimiljö med många metalldetaljer. Taggarna var svårlästa vid kontakt med metall. Även 

vid Laxbutiken hade de i början problem med avläsning mot aluminiumförpackningar och 

vakuumförpackade plastprodukter. De fick därmed byta till plastförpackningar med mer 

luftutrymme samt använda sig av optimal taggplacering för bättre kontakt mellan tagg och 

avläsare. Hos SSAB Oxelösund löste de metallproblemet med att kapsla in RFID-

transpondern innan den fästes på metallen. Under intervjuerna framgick det även andra 

 38



- Analys - 

problem som kan visas sig uppstå och det är bland annat taggars kvalitet. Innan taggarna fästs 

på produkterna testavläses de först för att se om de fungerar. Laxbutiken hade i början stora 

problem med taggarnas kvalitet då flera taggar kunde vara defekta, vilket ledde till 

kassationer av dyra taggar. 

Dagens RFID-lösningar har inte varit, och är eventuellt fortfarande inte, tillräckligt väl 

utvecklade och testade för att problemfritt fungera i alla olika sorters miljöer och tillsammans 

med olika sorters material. Det har visats att tekniken ofta fungerar klanderfritt i labbmiljö 

men verkligheten skiljer sig ofta från den här typen av miljö. Problem som de här uppstår lätt 

vid en implementering vilket vi kan anta leder till ökade kostnader, som inte har varit 

kalkylerade för. Vi kan även anta att problemen kan leda till tidsfördröjningar vid 

implementeringen, vilket även det har kopplingar till företagets kostnader. 

5.2 RFID och lönsamhet 

Det finns tre sätt att välja mellan då ett företags lönsamhet ska förbättras. Antingen kan 

intäkterna ökas eller det bundna kapitalet samt kostnaderna minskas. Det effektivaste sättet att 

uppnå god lönsamhet är att arbeta effektivt med alla tre aspekter. Du Pont-modellen kan i 

detalj precisera de orsaker som leder till god eller dålig räntabilitet. För att nå hög räntabilitet 

sätts det upp olika delmål som exempelvis minskad kapitalbindning i lager, minskade 

materialkostnader samt minskade lönekostnader. 

De i empirin intervjuade personerna har inte i reella tal kunnat svara på hur RFID-lösningarna 

har påverkat de olika företagens räntabilitet. De har dock istället gett starka indikationer på 

hur olika delmål påverkats i form av ökade, minskade eller oförändrade intäkter, kostnader 

och kapitalbindning. Företagen har därmed använt sig av mer generella analysmodeller för att 

se hur de påverkats av tekniken. 

En aspekt av stor betydelse för att ett RFID-system ska bli påtänkt som alternativ lösning på 

ett organisatoriskt, logistiskt eller produktionsbaserat problem är dess investeringskostnad. 

Bland de undersökta företagen är det återkommande med stora variationer mellan tänkt 

projektkostnad och verkligt utfall. Variationerna har inte enbart uppstått i direkt monetär form 

då vi även kan se det i indirekt form genom förskjutningen i tidsplanerna. Anledningarna till 

förskjutningar i tid och ökade kostnader verkar ofta grunda sig i okunskap om tekniken och 
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dess svagheter i olika miljöer. De här aspekterna och svårigheterna bör kunna kringgås genom 

analyser på redan startade projekt på andra företag. 

Företagen som undersökts har, som tidigare nämnts, använt sig av passiva taggar. Det här med 

anledning av de stora skillnader i kostnader som finns mellan de olika typerna av taggsystem. 

Tendenserna i dagsläget verkar vara ständigt minskade kostnader för taggarna, samtidigt som 

standardiseringar av de frekvenser som används blir allt vanligare, vilket tvingar ner priserna 

ytterligare. Taggkostnaden är även en löpande kostnad och därmed inte en engångsföreteelse. 

Vi kan anta att installationskostnaderna för RFID kommer att minska i takt med att fler 

företag implementerar tekniken. Det här med anledning till att problem som har uppstått 

under de tidigare implementeringarna kan avhjälpas och förbättras, vilket leder till en mer 

kostnadseffektiv installation. 

En annan aspekt som ser ut att vara genomgående för de undersökta projekten är att det inte 

verkar finnas någon direkt pay-off-tid uträknad. Projekten tenderar med andra ord att vara av 

mer chansartad karaktär där mycket hopp sätts till teknikens framtida styrka. 

5.3 Logistisk effektivitet kopplat till räntabilitet 

Logistiks effektivitet beskrivs i termer av leveransservice, logistikkostnader och 

kapitalbindning. De här olika delarna påverkar alla lönsamheten då det finns en stark koppling 

till ett företags räntabilitet. Effekterna på företagets kostnads- och intäktsstruktur är många 

och ibland svåra att upptäcka och mäta. Mer konkreta exempel på effekter kan vara minskning 

av märkningskostnader, högre leveranssäkerhet, bättre hantering av godsets åldrande samt 

förbättrad förråds-, lager- och hanteringskontroll. 

Leveransservicens påverkan på intäkter 

Enligt teorin kan RFID-teknikens inverkan på leveransservicen exempelvis visa sig genom att 

endast kompletta leveranser tillåts lämna packningsavdelningen samt genom att förhindra 

defekta varor från att återkomma till kedjan. Leveransservice är den del av modellen, vilken 

kopplar logistisk effektivitet till räntabilitet, som kan påverka företags intäkter. Av de 

intervjuade företagen var det inget som implementerade tekniken enbart för att förbättra sin 

leveransservice men den har dock haft inverkan på alla företagen.  
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St Olavs Hospitals leveransservice har blivit bättre sedan de infört RFID, då användare 

snabbare får rätt kläder utan att behöva leta. De anser själva att det inte lett till några ökade 

intäkter men istället till minskade kostnader. Vi tycker att det är uppenbart att 

leveransservicen inte lett till ökade intäkter då sjukhuset i fallet inte är vinstdrivande. Att det 

istället har lett till minskade kostnader kan vi anta bero på deras nu införda just-in-time-

leveranser, vilket har tagit bort onödiga mellanlager.  

SSAB Oxelösund har ökat sin leveranssäkerhet genom att de i dagsläget har bättre ordning 

och reda på sina produkter. Onödig tid för att leta efter produkter sparas in och tid är pengar. 

Teorin säger att företag kan undvika missnöjda kunder genom att försöka hålla en god 

leveranssäkerhet. I SSABs fall kan den högre servicegraden kanske användas i 

marknadsföringssyfte och de kan därmed höja sina priser, vilket i sådana fall skulle leda till 

högre intäkter. Även Plastal och Laxbutiken har ökat sin leveransservice och 

leveranssäkerhet. Plastal kan genom korrekt lagersaldo snabbare leverera rätt saker i rätt tid. 

Laxbutiken har hög leveransservice då de med laxomaterna kan leverera varor under hela 

dygnet. Vi kan här anta att de dygnet-runt-öppna laxomaterna innebär ökade intäkter då 

företaget kan sälja varor när helst kunden önskar det, samt att vissa lockas av ny teknik och är 

nyfikna på den nya möjligheten. En nackdel med det här anser vi dock kan vara att vissa 

kunder inte handlar där då de inte förstår den nya tekniken, känner motstånd mot den eller helt 

enkelt inte vågar gå in. Det kan tänkas att de upplever sämre service då det inte finns något 

biträde att konsultera i butiken. Det är även från företagets sida en nackdel att det inte finns en 

säljande person närvarande, vilket i många fall kan öka försäljningen.  

I alla fyra företagens fall kan vi urskilja att aspekten leveransservice i slutändan handlar om 

kundtillfredställelse och kundvärderingar. Det är aspekter som är svåra att mäta men vi kan 

anta att högre leveranssäkerhet leder till nöjdare kunder och nöjda kunder återkommer gärna, 

vilket bör öka företags intäkter.  

Resursutnyttjandets påverkan på logistikkostnader 

Logistikkostnader är, enligt teorin, kostnader som berör hantering, transport och styrning. 

Hanteringskostnaderna påverkas bland annat genom att ändra plocknings- samt 

lastningsrutiner.  
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Sjukhuset i Norge har fått olika effekter på sina logistikkostnader som exempelvis minskade 

administrationskostnader. Enligt teorin kan märkningskostnader minska eftersom endast en 

etikett behövs och då i rent marknadsföringssyfte. Märkning i identifierings- och 

hanteringssyfte kan antingen vävas samman med produkten eller ingå i den vanliga etiketten. 

St Olavs Hospitals märkningskostnader gick jämt ut då kostnaden för en tagg var högre än för 

en etikett men införandet av de nya RFID-taggarna innebar att det idag behövs färre taggar än 

etiketter tidigare. Hos de övriga företagen ökade märkningskostnaden genom den taggkostnad 

som tillkom med tekniken.  

Teorin säger även att besparingar och effektiviseringar kan göras inom 

hanteringsverksamheten. Genom att veta var produkterna befinner sig samt genom att kunna 

minska arbetet med att hitta försvunnet gods uppnås även besparingar inom kontroll och 

hanteringsarbetet. För St Olavs Hospital har hanteringskostnaderna minskat som ett resultat 

av Just-In-Time-leveranser då olika buffertlager har försvunnit. Det innebar även att 

kostnader för lagerutrymme minskat. Samtidigt som hanteringskostnaderna minskade i och 

med Just-In-Time ökade transportkostnaderna på grund av de här mer frekventa leveranserna. 

SSAB Oxelösund har genom sin RFID-märkning bättre kontroll på var sina produkter 

befinner sig. Vi kan anta att det här stämmer överens med teorin eftersom företaget inte längre 

behöver leta efter sina produkter så görs det besparingar inom kontroll och hanteringsarbete.  

Inom hanteringsarbetet ingår även kostnad för personal. I sjukhusets fall flyttades kostnaden 

för personal till deras leverantör tvätteriet och därmed minskade sjukhusets 

personalkostnader. Laxbutikens främsta besparing i hanteringskostnader är just 

personalomkostnaderna eftersom själva förutsättningen för laxomaterna är att de ska vara 

obemannade. Personalkostnaderna förändrades inte hos Plastal och SSAB Oxelösund 

eftersom det där fortfarande behövdes lika mycket personal.  

Tidigare hade sjukhuset i Norge svårt för att få hög fyllnadsgrad i lastbärarna men sedan den 

nya tekniken infördes kan produkter transporteras i bulk, vilket även det lett till minskade 

utrymmes- och transportkostnader. Detsamma gäller för SSAB Oxelösund som sedan RFID 

fått en bättre transportekonomi, vilket vi spekulerar i beror på insparande av onödiga 

transporter.  

Utifrån ovanstående diskussion kan vi se hur logistikkostnaderna förändrats på olika sätt hos 

de fyra studerade företagen. Vi kan anta att påverkan på logistikkostnaderna är beroende på 
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vilket sätt företaget har valt att använda en RFID-lösning på. Vissa företag har använt en 

RFID-lösning under en längre tid och därmed sett tydligare påverkan på sina kostnader, som 

exempelvis St Olavs Hospital. Plastal befinner sig däremot fortfarande i sitt pilotprojekt där 

den nya tekniken testkörs och har kanske därmed inte sett påverkan i sin fulla potential. 

Materialomsättningens påverkan på kapitalbindning 

Enligt teorin finns bundet kapital i lager, förråd och produkter-i-arbete. Kapitalbindningen kan 

minskas då företaget får bättre kontroll på sin lagerhållning, godshantering samt det svinn 

som kan uppstå. St Olavs Hospital minskade sin kapitalbindning i varulager genom att Just-

In-Time-principen infördes och därmed reducerade mellanlager och allmän lagernivå samt 

ökade lagrets omsättningshastighet. Även SSAB Oxelösunds kapitalkostnader har minskat när 

de nu istället använder sig av ett flytande lager. Vi menar att det här beror på att de genom sitt 

nya identifieringssystem inte missar eller glömmer bort produkter som blir stående och binder 

kapital. Laxbutiken hanterar endast dagsfärska varor, vilket innebär att de inte har några varor 

på lager och därmed inget uppbundet kapital. 

Plastal använder sin RFID-lösning för att ha kontroll på sitt lagersaldo så att korrekt 

information alltid finns tillgänglig i datasystemet. Vår åsikt är att då företaget har tillgång till 

korrekt information kan lagernivåerna hållas mer precisa och under kontroll. Det här ger då 

företaget en bättre möjlighet att hålla kontroll på sin kapitalbindning. 

Tidigare nämnde vi att kapitalbindningen kan minskas genom bättre kontroll på godshantering 

och det svinn som kan uppstå. Ifall det saknas varor i en leverans, eller om fel varor är med, 

varnar tekniken och felet kan rättas till. Varningar som de här minskar, enligt teorin, antalet 

kassationer och ökar därmed lönsamheten. Av de studerade företagen har alla, förutom 

Laxbutiken, fått påverkan på andelen fel i lagersaldo, svinn och kassationer. Hos sjukhuset i 

Norge har antalet borttappat gods samt svinn minskat eftersom det nya systemet förutsätter att 

använda kläder måste returneras innan nya kan lämnas ut. SSAB Oxelösund är det här svårt 

att mäta men vi kan anta att svinn och borttappat gods har minskat eftersom de inte behöver 

leta efter gods lika ofta längre. Även kassationer har reducerats då de nu har kontroll på alla 

lastbärare. 

Hos Plastal innebar en manuell inloggning av operatörerna att fel uppstod i lagersaldot då de 

lätt kunde ange fel färg i systemet. Vi förmodar att den nya tekniken med automatisk 
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inloggning av rätt färg minskar andelen fel i lagersaldot, vilket i sin tur påverkar kontrollen 

över kapitalbindningen. 

I figuren nedan presenteras en summering av de fyra undersökta företagens logistiska 

effektivitet kopplad till räntabilitet. 

 

* I kapitalbindningen har det inte tagits någon hänsyn till investeringskostnaden. 

Figur 5.1 Logistisk effektivitet kopplad till räntabilitet; summering 

Bilden visar på tendenser till lönsamhetsökningar dock har här inte tagits någon hänsyn till 

den investeringskostnad som uppstår vid en implementering. De investeringar som görs ökar 

företags anläggningstillgångar, vilket vidare ökar företagens kapitalbindning och därmed 
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påverkar räntabiliteten negativt. Vi kan anta att om vi i bilden även lagt till 

investeringskostnaderna skulle inte en lika tydlig räntabilitetsökning kunna ses. 

5.4 Strategiska och ekonomiska fördelar 

Teorin beskriver två aspekter som bör beaktas vid framtagning av fördelar med en RFID-

implementering. Aspekterna är vilken grad av påverkan tekniken har på företagets vinst och 

kostnader samt den tidshorisont under vilken fördelarna uppstår. 

Fördelar som uppstår inom supply-chain innebär, enligt tidigare presenterad teori, bland annat 

besparingar vid plockning och lastning. St Olavs Hospital har i dagsläget fått något ökade 

kostnader för transporter och lastning då lastbärarnas kapacitet inte utnyttjas till fullo. Dock 

väntas systemet leda till besparingar då RFID-implementeringen innebär att kläderna, som 

tidigare nämnts, nu kan skickas i bulk, vilket är mindre utrymmeskrävande. Företaget har 

däremot minskat sina hanteringskostnader vid exempelvis plockning och lastning, genom att 

minska sina lagernivåer. De har även minskat sina kostnader för paketering. Alla de ovan 

nämnda aspekter pekar på att besparingarna vid plockning och lastning har haft en större 

påverkan på sjukhusets lönsamhet än vad modellen i teorin anger. Även tidsaspekten kan 

antas vara längre än den korta sikt som anges i teorin. 

En annan fördel som teorin påvisar är minskade kostnader för returer. Fördelar här innebär 

ofta snabbare och exaktare svar vid godshanteringen inom och utanför företagets väggar. St 

Olavs Hospital minskade returkostnaderna genom att kläderna märks och endast ett begränsat 

antal set kan plockas ut per anställd innan returer måste ske. De kan i och med införandet av 

RFID på det här sättet minska sitt svinn. Ett av Plastals mest påverkade aspekter är den ökade 

exaktheten i deras inrapporterade lagersaldo. Med exaktare kunskap om det verkliga 

lagersaldot så uppnås kostnadsminskningar i och med minskad returhantering och omarbete i 

produktionen. 

Det undersökta företaget, vars affärsmodell påverkats starkast av RFID-implementeringen är 

Laxbutiken. Förändrade affärsmodeller och metoder beskriver teorin som en fördel, vilken ska 

generera vinst, minska kostnader samt reducera risk. Laxbutiken har genom sin 

implementering startat ett helt nytt affärskoncept genom de mobila butiksenheter som nu 

tillverkas. RFID har öppnat en helt ny marknad som, enligt dem själva, inte hade kunnat 

uppstå utan teknikens hjälp. Det här beror, som tidigare nämnts, på grund av allt för höga 
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kostnader som skulle uppstått om personal behövts anställas. Företaget angav även en 

minskning av den industriella risken som en anledning till en satsning på tekniken. Då en 

satsning på en mer etablerad teknik, exempelvis självscanning av EAN-koder, lätt hade blivit 

föråldrad redan innan projektet hunnit slutföras. Christer Lagnell på Laxbutiken ansåg det då 

som en minskad risk att redan idag satsa på den teknik han såg vara framtidens lösning. 

Den felaktiga informationen, som tidigare varit fallet i Plastals lagersaldo, berodde på 

felaktigt inrapporterade produkter. Felaktiga produkter är den sista fördelen som tas upp i 

teorin, vilken hävdar att RFID identifierar och förhindrar att felaktiga produkter återkommer 

till supply-chain, vilket verkar vara Plastals anledning till implementering av den nya 

tekniken. 

Diskussionen som förts ovan tar upp RFID-teknikens påverkan på bland annat kostnader och 

intäkter samt vilka fördelar som tekniken fört med sig till de undersökta företagen. 

Diskussionen visar indikationer på olika typer av lönsamhetspåverkan som tekniken medför. 
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5.5 Påbyggd analysmodell 

 

Figur 5.2 Påbyggd analysmodell 
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6 Slutsats 

I det här kapitlet presenterar vi de resultat som vi kommit fram till efter den diskussion vi fört 

i analysen. Därefter följer en diskussion kring uppsatsens generaliserbarhet samt våra egna 

reflektioner. Kapitlet avslutas till sist med vårt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Resultat 

Uppsatsens problemformulering var att redogöra för hur företags delmål, uttryckt i 

leveransservice, logistikkostnader och kapitalbindning, förändrats efter att RFID har 

implementerats och vilken effekt det har haft på företagens lönsamhet. Nedan följer resultaten 

från våra undersökningar. 

Leveransservice 

Vi kan efter våra undersökningar se indikationer på att den empiri som vi samlat in i det här 

avseendet stämmer överens med teorin. Modellen, logistisk effektivitet kopplad till 

räntabilitet, i teorin visar på att leveransservice ska leda till intäkter. Vår åsikt är att RFID, hos 

de studerade företagen, överlag totalt sett har lett till ökad kundtillfredställelse och 

servicegrad. Den tydligaste kopplingen ser vi i Laxbutikens fall där den ökade 

leveransservicen direkt lett till ökade intäkter då de kan sälja dygnet runt och fler platser. I de 

övriga studerade fallen har leveransservice och leveranssäkerheten förbättrats men vi kan inte 

direkt påvisa att det i dagsläget har lett till intäktsökningar. Det vi kan skönja är att en ökad 

leveransservice inte alltid leder till direkta intäktsökningar men att det visar på att företagen 

kan behålla rådande intäktsnivå och kunder.  

Logistikkostnader 

Vi har sett tendenser på att logistikkostnaderna hos de studerade företagen har förändrats åt 

både det positiva och negativa. Vid en implementering av RFID möter företagen initialt ökade 

kostnader inom de flesta områdena. De fyra undersökta företagen visar alla på ökade 

kostnader i början av implementeringsprojekten innan det nya systemet har blivit ordentligt 

inkörda och blivit rutin. Vi kan utläsa att det i övergångsfasen från det gamla, ofta manuella 

systemet, till RFID kan uppstå ökade kostnader.  Vi kan dock skönja att ett inkört RFID-
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system har lett till många kostandsminskningar såsom personal- och administrationskostnader 

men även minskningar av svinn och kassationer. De här kostnadsposterna är ofta mycket stora 

hos företag. Vi anser att de är av mer bestående karaktär, än projektens tidigare 

kostnadsökningar, och bör därmed leda till en framtida lönsamhetsökning.  

Kapitalbindning 

Vad det gäller de undersökta företagens materialomsättning kan vi se indikationer på att 

omsättningen har ökat sedan ett införande av RFID. Företagen har med hjälp av den nya 

tekniken nu större kontroll över sina produkter och kan därmed styra sina lager på ett effektivt 

sätt så att inget onödigt kapital binds upp. Vi kan se att det här grundar sig i exempelvis ökad 

identifieringskontroll, minskad felmarginal samt minskningar av svinn och kassationer. För 

samtliga företag, utom Laxbutiken, kan vi därmed se en minskning av bundet kapital. 

Lönsamhet 

Hur de fyra studerade företagens lönsamhet har påverkats i reella tal är svårt att säga då 

företagen inte gett oss någon tillgång till önskade siffror och nyckeltal. Vi kan dock med hjälp 

av indikationerna, som diskuterats i analysen, se tendenser på hur lönsamheten har påverkats. 

Hos St Olavs Hospital kan vi stora besparingar inom ett flertal områden och vi kan därmed 

anta att de totalt sett har nått en förbättrad lönsamhet. SSAB Oxelösund har även de gjort 

stora besparingar och har nu kontroll över sitt flöde. Det är dock svårt att säga om det har lett 

till en ökad eller minskad lönsamhet men vi kan se att den i alla fall inte har försämrats som 

en effekt av RFID. 

Plastal har, som tidigare nämnts, inte ännu implementerat RFID till fullo i sin anläggning i 

Göteborg samt att pilotprojektet har dragit ut på tiden på grund av oförutsedda problem. Det 

har därmed inte lett till en förbättrad lönsamhet utan i dagsläget endast till höga kostnader. Vi 

tror att RFID kommer att leda till stora förbättringar för deras lagersaldo och därmed öka 

deras lönsamhet i framtiden. Vi kan inte heller i dagsläget se någon ökad lönsamhet för 

Laxbutiken men vi tror dock att deras tillämpning av RFID kommer att leda till högre 

lönsamhet inom en snar framtid. 

Vi har sett att RFID påverkar företags lönsamhet på olika sätt, vi kan dock dra slutsatsen att 

ett införande av RFID inte direkt leder till ökad lönsamhet. De initialt höga 

investeringskostnaderna gör att de fördelar som nås, med bland annat kostnadsminskningar 
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inom olika områden, ofta kräver en lång tidshorisont för att vägas upp. Vi kan därmed anta att 

en RFID-lösning, för de undersökta företagen, inte är lönsam på kort sikt. I framtiden kan 

dock den här tidshorisonten minskas i takt med att kunskap kring RFID-teknikens påverkan 

stiger, teknikutvecklingen går framåt och kostnaderna för tekniken minskar.  

6.2 Generaliserbarhet 

Under uppsatsens gång har vi gjort studier hos fyra företag där vi sett liknande tendenser, 

vilket gjort att vår generaliserbarhet ökat än om vi enbart gjort en fallstudie hos ett företag. Vi 

anser dock att uppsatsens generaliserbarhet hade ökat om vi hade fått tillgång till mer reella 

tal, vilket hade visat på ett tydligare mönster hos de fyra företagen. Vi tror att den här 

uppsatsen är intressant för företag som funderar på att införa en RFID-lösning då vi undersökt 

företag som verkar inom olika branscher, vilket visar att tekniken är användbar oberoende 

bransch. Uppsatsens visar även tendenser på hur företagens leveransservice, logistikkostnader 

och kapitalbindning påverkas.  

6.3 Egna reflektioner 

Om vi hade haft tillgång till siffror på hur RFID-lösningarna påverkat företagens lönsamhet 

hade det kunnat bidra till mer information samt tydligare visat på ett resultat. Många företag 

är i dagsläget i en uppstartningsfas av implementering av tekniken vilket gjorde att det har 

varit svårt att få tag på företag som har sett teknikens påverkan i reella tal. Våra studier har 

även varit kvalitativa vilket gjort att det har funnits utrymme för tolkningar av 

respondenternas svar. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vi i vår uppsats har sett tendenser på hur RFID-tekniken har påverkat 

leveransservice, logistikkostnader och kapitalbindning hade det varit intressant att göra en 

uppföljning hos företagen för att se hur de här områdena påverkats i reella tal. Vårt förslag till 

fortsatt forskning är därmed att göra djupare studier på RFID-teknikens påverkan på företags 

lönsamhet hos företag som använt tekniken under en längre tid. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Allmän företagspresentation 

1. När startades företaget och vilken bransch agerar ni i? 

2. Hur många anställda är ni på företaget? 

När införde företaget RFID och varför? 

3. Hur ser den RFID-lösning som ni använder ut och hur fungerar den? 

4. Vilken typ av teknik/märkning använder ni?  

5. Vilken typ av lösning hade ni innan ni införde RFID? 

Kostnader  

6. Hur ser era märkningskostnader ut?  

 - Har etikettkostnaderna ökat eller minskat? 

 - Har användningen av etiketter ökat eller minskat efter RFID-införandet? 

7. Har företagets returhantering påverkats och i så fall hur? 

8. Har andelen fel i er distribution påverkats? 

9. Har ni märkt av om antalet kassationer påverkats? 

10. Har RFID påverkat företagets hantering av ålderskänsligt gods? 

11. Har företagets hanteringskostnader påverkats i exempelvis förråd och lager? 

12. Har företagets kostnader påverkats vad det gäller svinn och borttappat gods? 

13. Har företagets personalkostnader påverkats och i så fall hur? 

14. Kan ni urskilja någon förändring i materialkostnaderna? 

15. Har företagets kapitalkostnader ändrats något? 

 -Lagerhållning, PIA 

16. Har företagets övriga logistikkostnaderna ändrats något sedan ett införande av RFID? 

17. Har transport- och distributionskostnaderna ändrats? 



Bilaga 1 

Intäkter 

18. Har företagets leveransservice påverkats?  

 -Om ja, har det här lett till ökade intäkter? 

19. Har leveranstiden påverkats? 

20. Har en ökad leveranssäkerhet uppnåtts? 

21. Har distributionen eller företaget som stort blivit mer flexibelt? 

22. Möts era kunders krav och förväntningar bättre nu än tidigare? 
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