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FÖRORD 
Radio Frekvens IDentifikation, ofta förkortat RFID, beskrivs ibland som den teknik som 
ersätter de optiskt avläsbara streckkoderna. En RFID-tagg kommunicerar med sin omvärld via 
radiosignal. Taggen behöver inte ”synas” eller belysas för att den skall kunna läsas av. I 
själva verket innefattar begreppet RFID betydligt fler användningsområden och applikationer 
än bara automatiska system för avläsning av priser. RFID kan i princip användas i en färgglad 
palett av kommunikation mellan allehanda tekniska apparater och människor. Mobiltelefonen 
kan bli vårt nyckelkort på jobbet. Samma mobiltelefon blir också uppringd av den lilla 
dekalen (RFID-taggen) med ditt försäkringsbolags logga på som du fäste på sommarstugans 
vattenledning. Dekalen ”ringer upp” och meddelar att dess sensor blivit fuktig. 
 
Oaktat användningsområde för RFID-systemen, så ligger de tekniska utmaningarna i att 
reducera kostnader och öka prestanda för taggar, läsare och integrerande system. Inom FSCN 
och dess grupp för medieteknik har det inneburit att vi valt att samarbeta över 
ämnesgränserna, medieforskare, elektronikforskare och företagsekonomer. Vi inser att taggar 
och system måste vara optimerade för såväl ändamål som marknader. RFID-system för bruk i 
Nordsjöns oljefält har inte mycket gemensamt med de taggar som redan idag sitter i Gillettes 
hygienartiklar.  
 
FSCN publicerar därför en företagsekonomisk analys av RFID, dess potential, begränsningar 
och marknad. Fokus, trots förordets breda anslag, är här riktat mot svensk livsmedelsindustri 
och dess höggradigt centraliserade logistikkedjor. För en mer översiktlig presentation av 
RFID se också: ”Viktiga frågor vid införandet av RFID”, FSCN-R-02-30.  
 
Författarna bakom uppsatsen betonar kostnadsaspekternas betydelse vid införandet av RFID i 
livsmedelsindustrin. Därmed behoven av utvecklad standard och nödvändigheten av att 
implementera system som skapar kompletta RFID-kedjor, från producenterna och ända ut till 
snabbköpskassorna. Egentligen slutar kedjan inte ens där. Integritetsfrågor gör sig påminda 
efter att kunden passerat kassan med sin varukorg. Integritetsfrågorna kommer att kräva sina 
egna svar, noterar författarna. Streckkoden kan alltså visa sig bli ganska långlivad, tycks 
författarna mena. I nya avancerade versioner och med avsevärda investeringar i läsarsystem 
och annan infrastruktur redan gjorda, har streckkoden en etablerad position inom svensk 
detaljhandel. Uppsatsens titel hade kunna vara: Tio år till med streckkoder i svensk 
livsmedelsindustri?  
 
Utveckling av RFID förknippas inte alltid med vedfiberforskning och pappersindustri. Inom 
FSCN och dess grupp för medieteknik finns dock sedan 1999 naturliga kopplingar mellan 
elektronik, pappersteknik, tryckteknik och företagsekonomi. I den här uppsatsen 
förkroppsligas de mångvetenskapliga ambitionerna av docent Mats B Klint i hans roll som 
handledare och medieteknikgruppens seniorforskare i företagsekonomi. Det är ofta i 
perspektivbrytningen de goda idéerna frodas och den relevanta kritiken uppstår. Det är därför 
naturligt att Mitthögskolans forskning om RFID, som ”pappersburen” elektronik, tryckta 
antenner och smarta sensorer, till stor del drivs inom FSCN och med hjälp av dess sponsorer. 
 
Sundsvall 2004-06-21 
 
Mikael Gulliksson 
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RFID–FRAMTIDEN FÖR DEN SVENSKA LIVSMEDELSINDUSTRIN? 
 
Tobias Öhman och Johan Zetterlund 
Mitthögskolan  
 
SAMMANFATTNING 
Stora internationella aktörer på dagligvarumarknaden har visat stort intresse eller t.o.m. börjat 
införa RFID i sina supply chains. Detta borgar för att den europeiska och svenska marknaden 
måste ta ställning till om det kommer att bli en liknande utveckling här. RFID är en form av 
automatiskt identifieringssystem som förutspås ersätta, och inom vissa branscher redan ersatt, 
streckkoden. Istället för att som streckkoden förmedla information genom visuell avläsning 
sker informationsöverförandet genom radiovågor. Det denna uppsats syftar till är att 
undersöka för och nackdelar med ett RFID införande i den svenska livsmedelshandelns 
supply chain och dessutom undersöka vilka faktorer som driver på utvecklingen respektive 
hindrar ett införande av RFID. 
 
Faktainsamlandet har genomförts både genom litteraturinläsning av ex. uppsatser och 
avhandlingar med anknytning till ämnet och genom intervjuer av personer inom 
livsmedelsindustrin och andra som på olika sätt arbetar med RFID.  
 
Den i uppsatsen insamlade fakta analyserades och resulterade i att ett antal för- och nackdelar 
med RFID-system identifierades. Även pådrivare och hinder för utveckling och införande av 
systemet identifierades. Den nuvarande utvecklingen av ex. en gemensam standard och 
billigare system samt möjligheten till ett effektivare logistikflöde och de på marknaden stora 
aktörernas pådrivande, innebär att en fullständig implementering av RFID-system i den 
svenska livsmedelshandeln är trolig om ca 10 år. 
 
ABSTRACT 
Big international companies in the grocery industry are showing great interest in, or even 
begun implementing, RFID in their supply chains. This encourages the Swedish grocery 
industry to take a stand whether the development will be similar here or not. RFID is a type of 
automatic identification system that is expected to replace, in some industries already 
replacing, the barcode. Instead of scanning the information visually the information is 
transferred by a small radio transmitter. The purpose of this thesis is to investigate advantages 
and disadvantages with using RFID in the Swedish grocery industry and also investigating 
what factors is pushing the process forward towards an RFID implementation and what is 
slowing it down?       
 
The thesis is based on facts from both books and essays but also interviews with people 
involved in the grocery industry or working whit RFID in any other way. 
 
The analysing of the gathered facts in this essay resulted in a identification of a number of 
advantages and disadvantages with the RFID-system. Even factors that are pushing or 
slowing down the development and implementation of the system was identified. The present 
development, of for example a international standard and cheaper systems as well as the 
possibilities to achieve more effective logistic flows combined with the pushing from the 
large companies on the market, results in a likely implementation of complete RFID-systems 
in the Swedish grocery industry in about 10 years. 
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel kommer en introduktion till Radiofrekvensidentifiering (RFID) att 
ske för att skapa förståelse för ämnet som uppsatsen syftar till att undersöka. Problemet finns 
definierat med en problembakgrund, problemformulering och ett syfte. De avgränsningar som 
har gjorts tas upp liksom uppsatsens målgrupp. 
 
1.1  Introduktion 
RFID är en form av auto-identifiering som kan användas till att identifiera och lokalisera t.ex. 
varor och lastbärare. Ett RFID system består av en läsare som kan läsa av och tolka signalen 
och en sändare (tagg) som skickar ut signalen. RFID fungerar på samma princip som 
streckkoder fast läsningen sker med hjälp av radiovågor istället för med ljus, vilket medför att 
märkningen inte behöver vara synlig. Ett sådant system kan lagra mer information om de 
märkta varorna än ett streckkodsystem. Information om förflyttningar och lagersaldon av de 
märkta varorna kan också erhållas snabbare och den information som fås är mer pålitlig 
(Engberg, Forsman och Johansson 2002). 
 
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) anses för närvarande vara den viktigaste 
delen inom logistikens utveckling. Registrering, behandling, lagring och förmedling av data 
har revolutionerats av den nya teknologin. Alla delar i företagens supply chain har påverkats 
av IKT t.ex. lagerstyrning, transportstyrning och produktionsstyrning. (Persson & Virum, 
2003) 
 
”I ett transportsystem skall informationsflödet inte bara följa utan framförallt styra det fysiska 
flödet.” (Lumsden, 1998)  
 
Effektiva informationssystem kan exempelvis innefatta så kallade trackingsystem för gods, 
vilket förbättrar transportsäkerheten och förbättrar eventuell avvikelserapportering. 
Administrativa informationssystem innebär en potentiell sammankoppling mellan olika 
företag tack vare den samordning av flöden som t.ex. ett ordersystem innebär. Detta ger 
möjligheter att skapa unika och varierande produktions- och transportupplägg. Därför är ett 
väl fungerande informationssystem en nödvändighet för att säkra transporternas kvalitet. 
(Lumsden, 1998) 
 
Flera stora företag inom dagligvaruhandeln har de senaste åren genomfört olika tester med 
RFID-tekniken. Några av dessa företag som genomfört lyckade tester är Wal-mart, Gillette 
och Sainsbury´s. Wal-mart har t.o.m. gått så långt att de utfärdat ett ultimatum till sina 
leverantörer angående ett fullskaligt införande av RFID-märkning till år 2005/2006 beroende 
på leverantörernas storlek. Ju fler stora branschledande företag som inför denna teknik 
utomlands desto närmare bör den svenska livsmedelshandeln komma att ersätta streckkoden 
med RFID teknik. Dock är streckkoden mycket billig och verkar fungera bra för det ändamål 
som den används till. Den ökade kontrollen av varor och transporter som RFID medför skulle 
kunna minimera problemen med ”out of stocks” och andra informationsflödesrelaterade 
problem. (Boyle, Matthev, Fortune 2003; www.sca.com) 
   
Generellt sett inom alla branscher har styckepriset på RFID-taggarna varit ett av 
huvudargumenten mot ett införande av tekniken (Sunesson 031208). Bl.a. tack vare Gilletes 
framgångar med att i sina tester säkra ett styckepris på 10 cent för den enklaste typen av 
RFID-tagg innebar att styckepriset sjönk med 75 % under året 2002. Dessutom har Japanska 
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Hitachi annonserat att de ska börja sälja mycket billigare taggar under 2004. (www.sca.com; 
www.piranet.com)  
 
SCA Transforest, ett dotterbolag till SCA, har nyligen infört RFID-teknologi för att förbättra 
kontrollen och effektiviteten i transportflödena. I SCA´s fall används tekniken för att 
identifiera lastbärare som transporterar varor mellan Sverige, London och Rotterdam. På 
själva taggen (sändaren) lagras i deras fall endast id-numret för själva lastbäraren. Id-numret 
är kopplat till en databas där diverse information om själva lasten är lagrad. Strategiskt 
placerade RFID-läsare i t.ex. lastbåtarna gör att det i realtid går att se när lastbärarna lastas 
och lossas d.v.s. kontrollen ökar. (Eriksson 031222) 
 
1.2  Problembakgrund 
De sjunkande priserna på RFID taggar är en bidragande orsak till att fler och fler branscher 
börjar använda RFID eller planerar att införa RFID. Den svenska livsmedelshandeln består i 
princip av tre stora grossister som slåss om marknadsandelarna. På senare år ha fler aktörer 
börjat dyka upp och konkurrensen hårdnat ytterligare. Detta borde innebära att företagen tar 
alla chanser att skaffa sig konkurrensfördelar t.ex. genom effektivare logistiklösningar. Det i 
sin tur borde innebära att de är öppna för att prova nya tekniker såsom RFID. I dagsläget 
använder de streckkoder för att för att följa och identifiera varor i sina supply chains. Detta är 
en väl beprövad och i jämförelse med RFID utrustning billig metod. Men det är inte bara 
själva systemen som kostar. Den tid eller arbetsåtgång som krävs bör också räknas med i 
kostnaden för ett identifieringssystem. RFID är snabbare och kan göras enklare än 
streckkoden och kan dessutom lagra mer information.   
 
1.3  Problemformulering 
Vilka för och nackdelar finns med ett RFID införande och vilka faktorer driver utvecklingen 
mot ett RFID införande framåt respektive vilka faktorer talar emot? 
 
1.4 Syfte 
Det denna uppsats syftar till är att undersöka för och nackdelar med ett RFID införande i den 
svenska livsmedelshandelns supply chain och undersöka vilka faktorer som driver på 
utvecklingen respektive hindrar ett införande av RFID. Dessutom syftar den till att skapa en 
djupare förståelse om RFID och dess påverkan på en supply chain. 
 
1.5  Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att behandla varuleveranser från leverantörerna till 
livsmedelsbutikerna hos Sveriges tre största livsmedelskoncerner, nämligen Axfood, Coop 
och ICA. Valet av företag som vi kontaktat grundades på branschdiskussionen senare i 
arbetet. Dessutom kommer ingen ingående teknisk beskrivning göras, utan enbart den teknik 
som är nödvändig för att förstå hur systemet kan användas kommer att presenteras i den här 
uppsatsen. 
 
1.6  Målgrupp 
Detta arbete riktas främst till studenter och lärare på Mitthögskolan med vissa kunskaper 
inom ämnet logistik, personer inom dagligvarubranschen som arbetar med frågor som rör 
logistik eller personer som är allmänt intresserade av RFID-teknikens möjligheter. 
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2. METOD 
Metodkapitlet börjar med dispositionen av uppsatsen och fortsätter med att de val av 
forskningsmetod som använts i uppsatsen motiveras. Därefter beskrivs forskningsupplägget. 
Kapitlet avslutas med en tillförlitlighetsdiskussion.  
 
2.1  Disposition 

 
Fig 1: Uppsatsens disposition (egen) 
 
 
2.2  Ämnesval 
Genom handledare Hans Olofsson fick författarna till denna uppsats kännedom om nya 
system som används för att automatiskt läsa märkning av varor och lastbärare. Detta 
medförde att olika artiklar och uppsatser som handlade om auto-identifiering lästes. 
Författarna fastnade för en variant som kallas RFID. Denna variant, som i och för sig har 
använts ganska länge i olika sammanhang, är ändå inte särskilt utbredd inom 
tillverkningsindustrin och speciellt inte inom livsmedelsindustrin (Sunesson, 031208). Även 
vissa artiklar pekade på samma fenomen, vilket gjorde det naturligt att koncentrera studierna 
på RFID inom livsmedelsbranschen. 
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2.3  Perspektiv 
Valet av perspektiv är ett medvetet sätt att se på verkligheten, vilket påverkar 
undersökningsresultatet (Halvorsen, 1992). Vi har valt att se på problemet från 
livsmedelsbutikernas håll eftersom teorin säger att butikerna har de största möjligheterna att 
tjäna mest på att införa denna typ av RFID-system. Teorin säger även att full nytta av 
systemet inte uppnås förens hela supply chain är integrerad i systemet vilket medför att vi 
valde att utgå från ett ledningsperspektiv. 
 
2.4  Forskningsmetod 
En första åtgärd efter det att ett problemområde valts bör vara, oberoende av vilket problem 
som studeras, att ingående inventera de förkunskaper som finns inom ämnet samt vad dessa 
underökningar syftar till. Därför genomfördes i början av studien en grundlig 
litteraturinläsning och i samband med det även en intervju med Bengt Sunesson säljare på 
Identcode AB. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
Arbetet grundas medvetet på befintlig teori vilket gör att arbetet har en deduktiv ansats och 
eftersom syftet med arbetet delvis är att få förståelse och insikt så passar en kvalitativ 
forskningsmetod. (Andersen, 1994) 
 
Undersökningar med explorativt syfte kan anses vara relativt komplexa då det i förväg är 
svårt att veta vad resultatet blir. Fallstudier är ett sätt att öka förståelsen för ett komplext 
problem med multipla variabler, vilket medför att fallstudier är en naturlig metod att använda 
sig av i en relativt komplex explorativ undersökning. Fallstudien i detta arbete kan sägas vara 
införandet av RFID i de tre företagens supply chain. Metoden förankras i verkliga situationer 
genom de olika intervjuerna, vilket gör att fallstudien resulterar i en omfattande beskrivning 
av företeelsen. (Merriam, 1994) 
 
2.5  Datainsamlingsmetod 
För att uppnå en djupare förståelse med den valda kvalitativa undersökningsmetoden så 
används i arbetet ett flertal olika informationskällor. För att initialt få förståelse för 
problemområdet så har vi använt oss av sekundära informationskällor som t.ex. tidskrifter, 
avhandlingar, artiklar och böcker men även en primärkälla i form av intervjun med Sunesson. 
Sökningen efter de sekundära informationskällorna har framförallt skett på Internet med hjälp 
av t.ex. Google.com, men även via Mitthögskolans och Göteborgs Universitets respektive 
biblioteks olika databaser. Senare i arbetet har vi använt oss av huvudsakligen primära 
informationskällor och då i form av intervjuer via mail och telefon med anställda på företagen 
Axfood, Coop, ICA och EAN-Sverige. 
 
Situationen/problemet anses, av oss såväl som intervjupersonerna, som relativt komplext bl.a. 
p.g.a. att användning av RFID-tekniken är väldigt ovanlig i hela branschen. Därför används 
ett kvalitativt angreppssätt, som har som främsta syfte att förstå innebörden av en viss 
företeelse. För att kunna svara på forskningsfrågorna på ett detaljerat sätt krävs det inte bara 
att angreppssättet utan även datainsamlingen sker på ett kvalitativt sätt. Datainsamlingen 
kommer till största del att ske genom semistrukturerade mail- och telefonintervjuer där 
frågorna oftast är förutbestämda medan intervjupersonerna tillåts svara helt fritt, d.v.s. inga 
fasta svarsalternativ. (Merriam, 1994) 
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2.6  Forskningsupplägg 
 

 
Fig 2:  Uppsatsens forskningsupplägg (egen) 
 
 
I forskningens inledningsskede konstaterades det att det inte fanns någon tidigare forskning 
om RFID i och dess möjligheter inom den svenska livsmedelshandeln. Därför valdes detta 
som utgångspunkt för forskningen. När mer information om ämnesområde inhämtats genom 
litteraturinläsningen och faktainsamlingen preciserades problemet ytterligare. Under 
litteraturstudien genomfördes också en telefonintervju med Bengt Sunesson på Identcode 
Sollutions som är ett företag som säljer kompletta RFID-system i olika branscher, dock ännu 
inte i livsmedelsbranschen. Han bidrog med sin kunskap och erfarenhet av RFID system och 
gav också förslag på företag som använder RFID idag som vi kontakta och fråga hur deras 
syn på systemen var. Detta ledde dock inte så långt då inte så många var villiga att svara på 
våra frågor. De enda vi fick svar av var SCA Transforrest. Dock var inte svaren så 
uttömmande som vi hoppats på. Dessa företag använde dessutom bara systemen internt inom 
företagen och en jämförelse med livsmedelsbranschen, där varor skickas mellan olika företag 
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innan de når slutkunden, ansågs inte leda till att driva forskningen framåt. Därför gav vi upp 
försöken att få ut mer information genom de företagen.  
 
Utifrån intervjun med Identcode, faktainsamlingen och litteraturinläsningen sammanställdes 
referensramen som presenteras senare i uppsatsen. Ambitionen var att skapa en djupare 
förståelse om RFID och dess tillämpningsområden inom livsmedelsbranschens supply chain. 
Det system som används idag inom livsmedelsbranschen är streckkoder. För att förstå det 
system som RFID vid ett införande kommer att ersätta finns en genomgång av streckkoder 
också med i arbetet då kunskap om hur dessa fungerar är centralt för en förståelse av de för- 
och nackdelar som finns med RFID.  
 
För att ge läsaren en förståelse av det problem som är det mest centrala inom 
livsmedelbranschen idag finns ett avsnitt om OOS presenterat i referensramen. Förklaring och 
utveckling av det problemt, dess orsaker och verkan skapar en djupare kunskap om hur RFID 
kan användas för att skapa effektivare logistiksystem. Detta visas genom ett expempel baserat 
på siffror från Coop och avsnittet om OOS och presenteras senare i uppsatsen. Tester med 
RFID som gjorts av Wal-Mart och den engelska matvarukedjan Sainsbury´s analyseras. Detta 
för att det inte finns några tester gjorda inom livsmedelsbranschen i Sverige. Testerna är med 
för att det finns ett flertal likheter mellan livsmedelsbranschen i dessa länder där testerna 
gjordes och den svenska. På så sätt kan läsaren skapa sig en bild av hur RFID kan komma att 
användas.  
 
Innan eventuella intervjuer kunde genomföras krävdes en genomgång av livsmedelsbranschen 
i Sverige. Resultatet av denna var att branschen består av tre stora aktörer som kontrollerar i 
stort sett hela marknaden. Utifrån denna föll det naturligt att ta kontakt med dessa tre aktörer 
för att få deras syn på RFID. Detta resulterade i att vi kontaktade ICA, Coop och Axfood via 
mail och frågade om de kunde tänka sig att svara på våra frågor om RFID. Eftersom vi inte 
visste vem som hade hand om frågor rörande RFID inom företagen lämnade vi åt dom att 
rekommendera vem vi skulle kontakta inom deras organisation. I ICA:s fall jobbade den 
personen inom företagets norska del, men vi ansåg ända att han hade kunskap om RFID 
arbetet även i Sverige.  
 
Genom litteraturinläsningen skapade vi egna förväntningar om vilken typ av svar som 
intervjuerna med representanter för livsmedelsbranschen skulle ge. Vi hade alltså egna 
föreställningar om hur RFID arbetet såg ut. Dessa föreställningar presenteras som en 
avslutning till referensramen. 
 
Utifrån de fakta som framkommit genom litteraturinläsningen och intervjun med Identcode 
arbetades intervjufrågorna fram. ICA och Coop valde att svara via mail medan Axfood valde 
en telefonintervju. I de fall vi hade ytterligare frågor eller tyckte att svaren behövde 
kompletteras tog vi kontakt med intervjupersonerna igen. Intervjusvaren presenteras i empirin 
och intervjufrågorna finns presenterade i bilagorna. I intervjun med Axfood blev vi 
rekommenderade att kontakta Jeremy Morton på EAN-Sverige. Intervjupersonen på Axfood 
hävdade att han var en av de bäst insatta personerna i RFID-frågor i samband med 
livsmedelsbranschen då han jobbar aktivt med dessa frågor på det branschägda företaget 
EAN-Sverige. 
 
Intervjusvaren sammanställdes och summerades. Vi analyserade de svar vi hade fått och 
intresserade oss framförallt på de punkter där svaren från de olika företagen skiljde sig åt eller 
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svaren på något sätt skiljde sig från det som litteraturinläsningen visade. Detta ledde till att 
nya intervjufrågor arbetades fram. För att få svar på dessa tog vi, som intervjupersonen på 
Axfood föreslog, kontakt med EAN-Sverige. Problem uppstod då vi först blev lovade en 
intervju men sedan inte fick kontakt med honom p.g.a. ledighet och tjänsteresor. Till sist 
kunde vi dock genomföra telefonintervjun som planerat. Intervjun var av semistrukturerad 
karaktär där ett par fasta frågor fanns, men det mesta av intervjun byggde på följdfrågor av 
svaren på de tidigare frågorna. Det som framkommit i intervjun presenteras i empirin och 
intervjufrågorna finns presenterade i bilagorna.  
 
Resultatet av de intervjuer som genomförts med livsmedelsbranschen och EAN-Sverige 
analyserades utifrån teorin. Utifrån detta skedde en identifiering av för- och nackdelar med 
RFID jämfört med nuvarande användning av streckkoder. Efter den identifieringen 
diskuterade vi olika faktorer som hindrar respektive driver på ett eventuellt införande av 
RFID hos dagligvaruhandlarna.  
 
2.7  Tillförlitlighetsdiskussion 
Tillförlitligheten beror på två huvudsakliga delar, reliabilitet och validitet. I denna typ av 
arbete är det omöjligt att undvika fel och misstag. Det är därför viktigt att hela tiden sträva 
efter att försöka göra dessa fel så få och så små som möjligt. (Holme, 1997) 
 
Med reliabilitet menas hur pålitlig undersökningen är d.v.s. i vilken mån en annan forskare 
skulle få liknande resultat om han/hon försökte göra om denna undersökning. Validitet 
innebär i vilken mån forskaren mäter det som han/hon avser att mäta. (Holme, 1997) 
 
Undersökningen började med en grundlig litteraturgenomgång och dessutom en 
telefonintervju för att skapa en ordentlig förståelse för ämnet. Eftersom arbetet syftar på att 
jämföra RFID med streckkoder så försökte vi söka efter avhandlingar och uppsatser om 
streckkoder. Det visade sig vara väldigt svårt då vi inte hittade något användbart arbete trots 
idogt sökande. Efter litteraturgenomgången intervjuades personer på de tre företag som i 
praktiken enligt branschdiskussionen så gott som representerar hela branschen, vilket höjer 
generaliserbarheten. Däremot innebär endast en intervjuperson per företag, och därmed per 
supply chain, att validiteten i arbetet bygger på att rätt personer intervjuades. När vi 
kontaktade företagen via mail så vidarebefordrades dessa mail internt vilket bör innebära att 
de personer som svarade på dessa mail är väl lämpade för uppgiften och insatta i RFID vilket 
i sin tur borde innebära en ganska hög nivå på validiteten. Risken med bara en kontaktperson 
per företag/supply chain är att det enbart är personens egen åsikt som fås och inte något som 
kan sägas uttrycka organisationens inställning. Den avslutande intervjun med den tekniska 
direktören på EAN innebär dock en högre validitet för arbetet eftersom han enligt både egen 
och intervjupersonen på Axfoods utsaga, är en av de bäst insatta i branschen. Den grundliga 
litteraturgenomgången tillsammans med väl utarbetade intervjufrågor innebär en hög 
reliabilitet. Det faktum att vi fick svar från alla tillfrågade företag inom livsmedelsbranschen i 
kombination med deras, av oss upplevda, positiva attityd stärker undersökningen totalt sett. 
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3.  REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras och definieras olika begrepp och teorier som används i uppsatsen. 
Dessa begrepp och teorier är utgångspunkt för hela arbetet och ger en inledande förståelse 
för ämnet. 
 
3.1  Automatisk identifiering 
Automatisk identifiering eller auto-id innebär att det automatiskt går att identifiera en märkt 
produkt. De flesta företag använder någon form av auto-id system. Ofta är produkten märkt 
med någon form av kod som den registrerade enheten, ofta en dator, kan tolka och koppla 
samman med en databas där informationen finns lagrad. Ett auto-id system innebär en ökad 
kontroll över varuflödet av märkta varor, även vid stora flöden. Den vanligaste typen av auto-
id system idag använder sig av streckkoder. Några fördelar som ett fungerade auto-id system 
kan leda till är enligt Kenneth Lumsden: 

• Tar bort tråkiga och monotona arbetsuppgifter 
• Tidsbesparing 
• Mindre fel när maskinerna gör det än människorna 
• Informationen kan fås i realtid dvs. i samma stund som händelsen äger rum. 

Auto id systemets roll i företaget och även i supply chain är ofta att binda ihop material flöde 
med informationsflödet. Auto-id bidrar med information om materialflödet. Denna 
information blir en viktig del av informationsflödet. (Lumsden 1990) 
 
Användarvänlighet 
Auto-id system måste konstrueras så att de är användarvänliga. Systemet måste vara enkelt 
och lättanvänt och de som brukar det måste veta hur det ska användas på rätt sätt. Ännu 
viktigare är att användarna förstår vad systemet används till och vilka fördelar systemet kan 
ge dem. Det spelar ingen roll hur sofistikerat systemet är om den som ska använda det inte vet 
hur det ska brukas för att få korrekt information in eller ut ur systemet. (Lumsden 1990) 
 
Spårbarhet 
Spårbarheten inom livsmedelsindustrin är extra viktig då slutproduktens kvalitet är i allra 
högsta grad beroende av dess råvaror. En förutsättning för spårbarhet är ofta batchhantering. 
Batch är en gruppering av varor som framställts under samma förutsättningar d.v.s. råvarorna 
kommer från samma leverans och att behandlingen i tillverkningsprocessen är den samma. Ett 
ex. på en gruppering/batch kan vara alla tillverkade limpor vars innehållande mjöl kommer 
från samma gård. Ett annat ex. kan vara inom slakterinäringen där en batch kan vara en dags 
produktion eller t.o.m. ett enskilt djur. Vitsen med denna typ av spårbarhet är att om en enhet 
av en batch är felaktig så är risken stor att även övriga enheter i samma batch är felaktiga. En 
slutsats som kan dras av detta är att enheter i samma batch bör kunna behandlas på samma 
sätt. Detta tillåter selektiv returtagning, som innebär att istället för att vid en upptäckt av en 
felaktig vara återkalla alla redan distribuerade varor, vilket är oerhört kostsamt, endast 
återkalla en batch, vilket sparar tid och pengar samt gör det mycket enklare att 
spåra/lokalisera felet. I dagsläget saknas det dock standarder för hur märkning innehållande 
batch-numrering skall se ut. (www.ean.se) 
 
3.2  Streckkoder 
Streckkoder är den auto id teknik som med stor majoritet är den mest använda idag. Själva 
streckkoden består av svarta streck av olika bredd med mellanrum emellan. Ett 
streckkodssystem består av en streckkodsläsare eller scanner, en dator som tolkar signalen 
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och själva streckkoden som bär på informationen. Streckkodsläsaren läser streckkoden genom 
att belysa den med synligt rött ljus, infrarött ljus eller laser. När koden belyses reflekteras 
ljuset. Detta kan läsaren läsa av och omvandla till ettor och nollor (binära tal) som en dator 
kan tolka. Det krävs alltså att streckkoden som ska läsas är synlig och att det går att komma 
tillräckligt nära för att läsaren ska kunna läsa av den korrekt. Den måste dessutom vara 
oskadad och inte vara smutsig så att hela koden går att läsa av. (Lumsden 1990; www.ean.se) 
 
”Användning av streckkoder i motsats till manuell registrering av varuflödet innebär en 
effektivisering av alla processer för registrering och kontroll av varans rörelse och lagring” 
”Datakvaliteten ökar, spårbarheten förbättras och vinster i form av reducerade 
transaktionskostnader och lägre lagernivåer kan uppnås” (Persson & Virum, 2003) 
 
Det finns olika typer av streckkodsläsare. Dessa använder som sagt olika typer av ljus för att 
belysa och läsa av streckkoden. De vanligaste typerna är pennläsare, scanner och 
handscanner. 

• Pennläsare ser ut som en något klumpig penna med en liten lampa längst fram. Denna 
dras över streckkoden vid avläsning. Läsavståndet är max 1, 5mm. Det korta läsavståndet 
gör att pennan oftast dras mot själva streckkoden vilket i längden kan leda till att koden 
slits ut. 

• Scanner är en fastmonterad läsare som använder sig av speglar för att rikta strålarna och 
på så sätt svepa dessa över ett större område. Denna typ av läsare används vid ex 
transportband för att läsa av koderna på de produkter som transporteras på bandet. 
Eftersom den kan läsa av ett sådant stort område spelar det ingen roll var på produkten 
koden är placerad bara den är vänd mot läsaren och synlig. Räckvidden är som mest ca 3 
meter.   

• Handscanner är en typ av portabel scanner som klarar ett läsavstånd på ca 60 cm.  
Märkning av objekt med streckkod sker på olika sätt. Det finns direkt och indirekt märkning. 
Vid direkt märkning sker märkningen på en förpackning ex. genom tryck direkt på en kartong 
eller att koden är förtryckt på en förpackning av förpackningstillverkaren. Indirekt märkning 
innebär att etiketter klistras på det som ska märkas. Etiketterna är antingen färdigtryckta eller 
behovstryckas när de behövs. Priset på själva streckkoden är lågt eftersom den kan tryckas 
direkt på förpackningen eller på en etikett. Själva kostnaden för att använda streckkoder kan 
istället mätas i tiden det tar att göra en korrekt avläsning av koden. Självfallet kostar även 
själva systemen pengar, men vilket Auto-id system som än används krävs någon form av 
grundinvestering. (Lumsden 1990; www.rfidjournal.com)  
 
EAN (European Article Numbering) är standard i Europa och används på 
konsumentprodukter, främst livsmedel. EAN används idag i ett 40-tal länder där varje land 
har ett specifikt landsnummer som är med i själva streckkoden. EAN koden är numerisk och 
består av 8 eller 13 tecken. Koden skrivs både ut som streckkod och med vanliga tecken så att 
koden kan knappas in manuellt om streckkoden inte går att läsa. I en EAN-kod finns 
information om: (Lumsden 1990)  

• Landsnummer 
• Leverantörsnummer 
• Varans artikelnummer 
• Kontrollsiffra 

 
Ett område som är mycket aktuellt just nu är spårbarhet. År 2005 träder en EU-lag ikraft, som 
säger att alla företag som hanterar livsmedel måste kunna klara av en viss nivå av spårbarhet 



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-04-56 
Sida 14 (43) 

 
 

 

 

på sina varor. Även andra branscher kan ha nytta av spårbarhet. Detta har lett till, och leder 
fortfarande till, att fler och fler grossister på marknaden kräver att deras leverantörer ska 
använda sig av streckkoder. Många av dagens grossistföretags inköpssystem förutsätter 
dessutom att det finns streckkoder på produkterna. (www.ean.se) 
 
Märkningen med streckkoder sker inte bara på primärförpackningar utan även på sekundär- 
och tertiärförpackningar får en unik märkning, vilket underlättar för butiker och grossister 
men framförallt för transportörerna. När produkter levereras till grossisten så läses 
streckkoderna. Det medför att antal och artikelnummer registreras i grossistens datasystem. På 
samma sätt läses och matas uppgifterna in i butikernas datasystem när produkterna levereras 
till dem. (www.ean.se) 
 
Standarder för streckkodsmärkning av olika typer av förpackningar finns redan, både svenska 
och europeiska. För primärförpackningar gäller EAN 13, för sekundärförpackningar gäller 
EAN 14 och för tertiärförpackningar gäller EAN 13 (se förpackningstyper i nästa avsnitt). 
Problemet med dagens standarder är att vissa produkter skulle behöva lagra mer information 
än vad som tillåts i streckkoderna EAN 13 och EAN 14. Sådan information kan vara t.ex. 
varans vikt. Detta problem med för lite lagrad information i streckkoderna kan lösas genom 
användning av EAN 128. Eftersom butikernas utgångskassor inte klarar av att läsa denna mer 
krävande streckkod i dagsläget, så kvarstår det problemet tills dess att butikskassorna byts ut, 
vilket kan bli väldigt kostsamt. (www.ean.se) 
 
3.3  RFID 
Radio frekvens identifiering har använts sedan ett antal år, men det är först de senaste åren 
som tekniken utvecklats till ett användbart redskap som kan användas till exempelvis 
identifieringssystem i olika logistiska system. Utvecklingen går fort framåt mot billigare och 
säkrare system och därmed ökar antalet användningsområden drastiskt. (www.trollyscan.com; 
Engberg, Forsman, Johansson 2002)  
 
RFID anses av vissa vara en efterträdare till det system som används i livsmedelsindustrins 
supply chain idag, streckkoden. Likheterna mellan dessa båda system är stora men det finns 
också en del avgörande skillnader. (Engberg, Forsman, Johansson 2002) 
 
RFID är egentligen ett samlingsnamn för en varierande samling olika tekniker för trådlös 
överföring av data. En trådlös överföring är betydligt mer flexibel än de tekniker för auto-id 
som används idag, som i de flesta fall kräver någon form eller åtminstone att det går att avläsa 
identifieringen visuellt. Data i ett RFID system lagras i en elektrisk komponent som brukar 
benämnas transponder, antenn eller tagg. I den här uppsatsen kommer benämningen tagg 
(singular) och taggar (plural) att användas. I grunden består ett RFID system av taggar, någon 
form av läsare som kan läsa av data som är lagrad på taggarna och ett datorsystem som kan 
tolka data på taggarna och omvandla den till information. (Jonsson, Sidén 2000) 
          
Inom dagligvaruhandelns supply chain, där allt hela tiden måste effektiviseras för att behålla 
sin position gentemot konkurrenterna, blir det allt viktigare att snabbt och enkelt få korrekt 
information om var olika varor befinner sig i kedjan och vilka kvantiteter som 
finns.(Möllerström, Staf 2003)  
 
För att på ett enkelt sätt förklara hur RFID fungerar kan en jämförelse med streckkoder göras, 
fast istället för att informationen överförs med en visuell avläsning skickas den med 
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radiovågor. Detta innebär i praktiken att taggen som ska avläsas inte behöver vara synlig. 
Vissa begränsningar finns dock eftersom t.ex. metall kan störa signalen. På taggen kan ett 
unikt nummer eller en textmassa lagras. När taggen läses av tolkar läsaren, eller systemet som 
läsaren är kopplad till, signalen och översätter den till ett resultat som kan presenteras på olika 
sätt ex. en text som finns lagrad på taggen skrivs ut på en skärm.  (Engberg, Forsman, 
Johansson 2002) 
 
En egenskap som kan byggas in i RFID systemen är att ett stort antal taggar kan läsas av på 
samma gång. Dessutom kan systemet känna av vilka taggar som redan är avlästa och stänga 
av dessa. Detta eliminerar risken för att samma tagg registreras mer än en gång under en och 
samma avläsning. Vid en demonstration utförd av ett företag som säljer RFID system lästes 
1000 taggar som var slumpvis placerade på produkter i en kundvagn av. Läsningen tog totalt 
134 sekunder och inga varor behövde flyttas för att läsningen skulle bli komplett och alla 
taggar i vagnen registrerades. (www.trollyscan.com) 
 
Typer av taggar 
Taggarna delas in i aktiva och passiva. Aktiva taggar har en egen strömkälla bestående av 
någon form av batteri. Batteridriften innebär att taggens livslängd begränsas till någonstans 
runt 5-10 år. Dessa taggar kan sända ut en starkare signal och passar på det sättet bättre i 
miljöer där det är mycket saker i närheten som stör signalen som metallföremål. Passiva 
taggar behöver ingen egen strömkälla utan aktiveras av ett elektromagnetiskt fällt som läsaren 
sänder ut. Detta innebär en livslängd som i princip är obegränsad om inte taggen skadas på 
något sätt. Passiva taggar har kortare räckvidd än aktiva. Detta kan innebära problem om det 
finns mycket störande material i miljön där läsningen ska göras.  (www.trollyscan.com; 
Engberg, Forsman, Johansson 2002) 
 
Lagring 
Taggarnas lagringskapacitet varierar kraftigt. Alltifrån ett par tecken till stora textmassor kan 
sparas. Data kan lagras på olika sätt på taggarna. Det finns tre typer av taggar som laddas med 
data på olika sätt. Läs-taggar, skriv en gång läs många och läs/skriv taggar. 
Läs taggarna har ett i förhand lagrat identifikationsnummer eller serienummer. Detta 
nummer läggs in av den som tillverkar taggen. Varje tagg har alltså ett unikt nummer. Denna 
typ av taggar kräver en central databas där informationen om varan finns lagrad. I gengälld är 
själva taggen billig. 
Skriv en gång, läs många är taggar där informationen skrivs in en gång och sedan kan läsas 
hur många gånger som helst. Skillnaden mot läs-taggarna är att informationen kan läggas in 
av vem som helst och inte läggs in vid tillverkningen av taggen. 
Läs/skriv taggar går att ändra data på när som helst och hur många gånger som helst. 
Fördelen med denna typ av tagg är att ingen omfattande databas krävs eftersom den mesta 
informationen finns lagrad på taggarna. Systemet är dessutom väl skyddat om informationen i 
databasen på något sätt skulle gå förlorad. Nackdelen är att kostnaden för taggarna blir högre. 
(Engberg, Forsman, Johansson 2002; Sajay, Weis, Engels 2003) 
 
Miljö 
Den miljö där auto-id systemet används kan påverka tillförlitligheten beroende på vilket 
system som används. Yttre fysisk påverkan som t.ex. kyla, värme, fukt eller smuts kan 
påverka och i vissa fall helt slå ut vissa identifieringssystem. Själva taggarna i sig kan göras 
helt okänsliga för smuts, fukt och temperaturvariationer. Däremot kan, som tidigare nämnts, 
metaller i omgivningen ha en negativ effekt på RFID systemets funktion. Annan elektronisk 
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utrustning kan i vissa fall också störa ut signalen helt eller delvis. (Lumsden 1990; Engberg, 
Forsman, Johansson 2002) 
 
Sensorfunktion      
RFID taggar kan kompletteras med sensorfunktioner d.v.s. taggarna kan anpassas för att 
kunna registrera och lagra t.ex. temperatur, luftfuktighet eller stötar. Dessa funktioner kan 
användas för att kontrollera var fel och brister i hanteringen av de märkta produkterna uppstår 
t.ex. så att frysta produkter hålls ordentligt kalla under hela hanteringen. Dessa taggar är 
dyrare än vanliga taggar. (Finkenzeller 1994)    
 
Räckvidd 
Taggarnas räckvidd varierar beroende på vilken frekvens som används. Generellt så gäller att 
högre frekvens innebär längre räckvidd. Högst frekvens har de dyrare aktiva taggarna som är 
försedda med batteri. Räckvidden kan minska om det finns annan elektronisk utrustning eller 
metaller där läsningen ska ske. Räckvidden på de system som säljs idag för att användas i 
logistikflöden med ex. europallar med varor på har en räckvidd på ca 4-6 meter. 
(www.trolleyscan.com) 
 
Säkerhet 
Det går att skydda taggarna från att obehöriga kommer åt informationen genom t.ex. lösenord. 
Detta är framförallt önskvärt när läs/skriv taggar används eftersom någon obehörig annars 
skulle kunna ändra den lagrade informationen. Nackdelen med lösenordsskydd är att det stjäl 
lagringsutrymme på taggen. (Engberg, Forsman, Johansson 2002) 
 
Förpackningstyper 
RFID-märkning kan ske på huvudsakligen tre förpackningstyper/nivåer. Dessa är 
primär(konsument)-, sekundär(butiks)- och tertiärförpackning(transport). Företag som 
funderar på att införa RFID bör börja med att fundera på vilken förpackningsnivå märkningen 
skall ske, beroende på hur företaget ser ut, vad som tillverkas, behov av olika nyckeltal o.s.v. 
(www.ean.se) 
 
Logiskt sett så är det naturligt att börja med RFID-märkning på pallnivå. Många företag har 
dock redan ett väl fungerande system för att spåra och följa pallar och dess innehåll. För vissa 
av dessa företag samt för många andra kan kontrollen av varuflödet öka betydligt med denna 
typ av märkning, förutsatt att märkningen berör ankomst, packning och skeppning till större 
delen av företagets kunder. När väl implementeringen av RFID på pallnivå är fullt genomförd 
och väl fungerande så blir givetvis nästa logiska steg att implementera tekniken på lådnivå. 
Framförallt tillverkare och grossister som hanterar större mängder lådor kan uppnå stora 
fördelar på denna nivå. Ett medverkande av själva butikerna resulterar i reducerade lager, 
mindre personalbehov, minskat svinn o.s.v. genom hela supply chain. Den sista nivån är 
märkningen av konsumentförpackningar. Märkning på denna nivå har väldigt liten direkt 
inverkan på tillverkare men desto större på grossister och framförallt på butikerna. 
Kommunikation och informationsflöde kommer dock att öka rejält genom hela supply chain. 
Tillverkarnas ökade möjligheter att följa produktflödet längre ner i värdekedjan möjliggör 
bättre framförhållnings- och produktionsplaneringsmöjligheter, vilket leder till effektivare 
resursanvändning i hela supply chain. (Fitzek 2003) 
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Fig 3:  Sambandet märkningsnivå och kostnad. (Fitzek 2003) 
 
 
Kostnaderna för att införa RFID-märkning på konsumentförpackningar är fortfarande för 
stora. Priset på läsutrustningar är en bidragande faktor, men den avgörande faktorn är ändå 
styckepriset på själva taggen. (Schrewelius 2003) 
 
RFID-tekniken tog ett stort kliv framåt under 2002, tack vare Gillettes framgångar med att 
säkra ett styckepris på 10 cent (ca 0,75 sek) för den enklaste typen av tagg. Detta pris gällde 
vid en beställningsvolym på 500 miljoner taggar. Ett styckepris på 10 cent (ca 0,75 sek) 
innebär att priset hade sjunkit med hela 75 % under 2002. (www.sca.com) 
 
(Japanska) Hitachi har annonserat att de kommer börja sälja extremt billiga RFID-taggar den 
1 april 2004. Teknologiska framsteg och effektiviserad tillverkningsprocess anges som 
anledning till prissänkningen. Den billiga taggen kommer att kosta 10-19 yen (ca 0,7-1,4 sek), 
vilket uppskattningsvis är mellan ungefär en tredjedel och en tiondel av priset på motsvarande 
produkter som finns på marknaden i dagsläget. (www.piranet.com) 
 
Ett område som kan dra stor nytta av RFID-märkning är logistiken. RFID kan spåra varor i 
realtid längs hela supply chain, registrera inkommande och utgående aktivitet och därmed ge 
en ögonblicklig samt korrekt lagerinventering. Denna realtidsspårning medför även att 
problem i supply chain kan upptäckas på ett tidigt stadium, vilket minimerar ”out of stock” 
(se nästa avsnitt) och förhindrar att grossistens lager blir för stort. (www.sca.com) 
 
En stor fördel med RFID är att betydligt bättre koll på flödet uppnås, t.ex. undviks strul med 
kvarglömda kollin. En annan fördel är att det går att se exakt när varorna ankommit till 
kunden, vilket gör att betalningen kan frisläppas snabbare. Även dokumenthanteringen ses 
som en fördel då den går att minskas ner och förenklas betydligt. (Schrewelius 2003) 
 
En implementering av RFID skulle förändra varje del av supply chain. Den skulle möjliggöra 
lättgenomförda inspektioner och sekundsnabba godkännanden av varor genom alla steg i 
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supply chain. Behovet av säkerhetslager skulle minska tack vare reducerade ledtider samt 
reducerade variationer i ledtider. Personalkostnaderna skulle minska och resursutnyttjandet 
öka. Dessutom skulle garanti- och serviceprogrammen kunna förbättras avsevärt. 
(www.wipro.com) 
 
Den kanske största bromsklossen mot implementering av RFID-tekniken är bristen på 
standardisering. I dagsläget finns ingen vedertagen standard för frekvens och 
informationsinnehåll i taggen. Det finns dessutom frågetecken om vem som skall bekosta 
investeringarna i taggar och läsutrustningar. (Schrewelius 2003) 
 
3.4  Out of stock 
Out of stock (OOS) alltså att produkten är slut i lagret är ett stort problem för detaljister. OOS 
frekvens definieras som andel gånger av det totala antalet observationer av vilka de aktuella 
varorna som studeras inte finns på plats i hyllorna. OOS frekvensen varierar stort mellan olika 
typer av varor, men majoriteten ligger någonstans mellan 5-10 %. Den totala OOS frekvensen 
som räknades fram i stor undersökning av Gruen, Corsten och Bhardway är 8,3 %. I vår del 
av Europa uppskattades OOS till 7,2 %. I undersökningen ingick varor som blöjor, tvättmedel 
och snacks. De högsta värden på OOS uppmättes på produkter som hade hög 
försäljningsvolym och/eller varor som marknadsfördes vid just det tillfället med ex. nedsatt 
pris. Konsumenternas rektioner på OOS d.v.s. vad konsumenterna gjorde när de upptäckte att 
den produkt de sökte var slut i hyllan, varierade givetvis från produkt till produkt, men i 
genomsnitt reagerade konsumenterna enligt diagrammet nedan: (Gruen, Corsten, Bhardway 
2002) 

Average consumer response

Buy item at another store 
31%

Delay purchase 
15%Substitute same brand 

19%

Substitute other brand 
26%

Do not purchase 
9%

 
Fig 4:  Konsumentreaktion på OOS (Gruen, Corsten, Bhardway 2002) 
 
 
De gånger konsumenten väljer en annan produkt av samma märke eller en substitutprodukt av 
ett annat märke så väljer majoriteten ett billigare alternativ. Affären där produkten är slut 
riskerar att tappa kunder på OOS p.g.a. att vissa av de kunder som går till en annan affär 
fortsätter att göra sina inköp i den affären. En butik kan alltså locka nya kunder genom att ha 
så låg OOS som möjligt eftersom vissa konsumenter fortsätter byta affärer tills de hittar en 
där OOS håller en för dem godtagbar nivå. Också leverantören av den varan som är slut 
riskerar att drabbas eftersom hela 26 % av konsumenterna som ställs inför en OOS situation 
väljer en substitutprodukt från en annan leverantör. (Kaipia, Tanskanenn 2003; Fitzek 2003) 
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Konsumenternas agerande vid OOS skickar dessutom felaktiga signaler bakåt i supply chain 
och försvårar inköpsplanering för butiken, grossisten och produktionsplanering hos 
tillverkaren eftersom det ger skena av att efterfrågan på substitutprodukten är större än vad 
det är i verkligheten. Allt detta sammantaget leder till att den enskilda butiken tappar ca 3,9 % 
av sin försäljning enbart p.g.a. OOS. Vilken del av supply chain som orsakar OOS varierar, 
men i genomsnitt är uppdelningen som i diagrammet: (Gruen, Corsten, Bhardway 2002) 

OOS causes

Othe cause
4% Store ordering

13%

Store forecasting
34%Store Shelving

25%

Distribution center
10%

Retail HQ or manufacturer
14%

 
Fig 5:  Orsaker till OOS (Gruen, Corsten, Bhardway 2002) 
 
 
Tillverkare och distributionscentraler är ansvariga för ungefär en fjärdedel av OOS 
situationerna. De vanligaste orsakerna är ”store forecasting” och ”store shelving”. ”Store 
forecasting” innebär att butiken har missbedömt efterfrågan på produkten och inte beställt 
tillräckligt. ”Stor shelving” definieras som när varan finns i butikens lager, men varan inte är 
påfylld ute i butikens hyllor. ”Store ordering” är också en stor post som beror på att affärens 
anställda glömmer att beställa varor eller missar deadlines för beställningar. (Gruen, Corsten, 
Bhardway 2002) 
 
Automatiska ordersystem 
Automatiska ordersystem är ett system som genom att övervaka försäljning och lager 
automatiskt lägger order till leverantörer när det behövs. Systemen används för att minska 
arbetsbördan genom att ta bort det manuella beställningsarbetet. Dessa system är också ett sätt 
att minska OOS-problematiken eftersom ett datorsystem som hela tiden övervakar försäljning 
och lager, till skillnad från människor, aldrig missar att göra en beställning såvida det hela 
tiden får korrekt information. Systemet utnyttjar oftast Point-of-sale (POS) för att hålla 
ordning på lagernivåerna, d.v.s. när en vara registreras som såld i kassan minskas lagersaldot 
automatiskt. När lagernivån når en viss kritisk punkt så lägger systemet automatiskt en 
beställning. Dessa system tar dock inte hänsyn till om varorna befinner sig i butikens hyllor 
eller i butikens lager, detta lämnas till personalen att kontrollera. Dessutom finns inga 
uppgifter om bäst-före datum med i beräkningarna för hur stor lagernivån är d.v.s. lagernivån 
i systemet kan se tillräcklig ut för att klara efterfrågan på just den varan, men i verkligheten 
har alla dessa för kort hållbarhetstid för att kunna säljas och måste slängas. Dessutom kan det 
bli fel i systemet om leverantören skickar fel mängd varor och det inte upptäcks vid en 
varumottagning. För att korrigera dessa fel i efterhand måste en manuell inventering ske. 
Detta är mycket tidskrävande för personalen. (Kärkkäinen 2002)   
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3.5  Tester med RFID 
Wal-mart 
Amerikanska Wal-Mart, som är en av världens främsta dagligvaruhandlare har satt sin prägel 
på utvecklingen i den brittiska dagligvaruhandeln sedan företaget etablerades i Storbritannien 
1998. Företaget har en avancerad logistik- och styrningsfunktion som kopplar leverantörerna 
till butikerna. Få företag i världen har en så sofistikerad kommunikation som dem. De har 
ställt som krav på alla sina leverantörer att varenda låda som skickas till Wal-Mart ska vara 
RFID märkt. I januari 2005 ska alla större leverantörer använda RFID-märkning medan de 
mindre har till år 2006 på sig. Om inte företagen använder märkningen vid dessa tidpunkter 
hotar Wal-Mart med att sluta saluföra den aktuella leverantörens produkter. RFID ska till en 
början användas i Wal-Marts lager och distributionscentraler, inte på varje individuell 
produkt. Planer finns dock på en framtida utveckling där även kassasystemen ska kopplas till 
RFID. (Schrewelius 2003; Boyle, Matthev, Fortune 2003)  
 
Sainsbury´s 
Mikka Kärkkainen genomförde i slutet på 90-talet en fallstudie på Sainsbury´s, som är en av 
Englands största detaljister med närmare 400 supermarkets. Företaget använde sig av 
streckkoder för att kontrollera vilka produkter som transporterades in och ut ur affärerna. 
Företaget led av problem med allt från dåligt tryckta streckkoder, som gjorde läsning omöjlig, 
till felvända förpackningar under lossning, som skapade onödigt arbete då förpackningarna 
behövde vändas för att kunna läsas av. 
 
För att lösa dessa problem inleddes ett test med RFID där fokus låg på tre objekt. Först valdes 
automatisering av varuhantering (ordersystem och varuflöde) eftersom detta var 
personalkrävande, svårt och fullt av problem med dåvarande rutiner, vilket betydde att 
mycket tid och kraft lades på att följa/spåra alla varor med hjälp av streckkoder. Som nummer 
två valdes spill som uppstod p.g.a. dålig hantering av bäst före datum. Det tredje objektet som 
valdes var OOS problem. Tre huvudsakliga orsaker ansågs ligga bakom problemet. Ungefär 
hälften av OOS orsakades av problem med butiksbeställningar och prognoser. Den andra 
halvan av OOS orsakades av två ungefär lika stora delar. Den ena var påfyllning i hyllorna 
och dess rutiner där varorna fanns i butikens lager men inte ute i butikshyllorna och den andra 
var kombinerade uppströmsorsaker såsom att leverantören inte skickar varor i tid eller att fel 
saker skickats. (Fitzek 2003) 
 
År 2000 genomfördes ett test på Sainsbury´s, där alla produkter som levererades till en utvald 
butik följdes från leverantörer, via centrallager till butiken. RFID-taggarna placerades på 
återanvändningsbara lastbärare. Dessa lastbärare användes i ett internt flöde inom Sainsbury´s 
och från deras leverantörer. (Fitzek 2003) 
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Fig 6:  RFID-systemet hos Sainsbury´s (Fitzek 2003) 
 
 
Taggen programmeras av leverantören när varorna packas på lastbäraren. På taggen lagrades 
information om mängden varor, varuinformation (ex. produktnamn), bäst-före datum och 
lastbärarens id-nummer. En avläsning skedde med en portabel RFID-läsare när lastbäraren 
med varor lastade på lastbilen för leverans till DC. Informationen om varorna som skickats 
iväg jämfördes med beställningen. I samband med detta uppdaterades också DC:s datorsystem 
med information om vilka varor som var på väg och hur mycket. När varorna anlände till DC 
lästes taggarna av igen och systemet noterade att varorna nu fanns inne i DC. När varor 
skickades från DC till butikerna skedde en liknade procedur. Om varorna packades om 
ändrades informationen på taggarna så att den stämde med det nya antalet varor. En avläsning 
gjordes när varorna skickades och en jämförelse med den butikens beställning skedde och 
systemet uppdaterades. Lagersaldot på DC minskades och butikens system noterade att en 
viss kvantitet varor var på väg. När varorna anlände till butikens lager gjordes ännu en 
avläsning och systemet uppdaterades igen. När varorna flyttades från butikens lager till själva 
butiken gjordes en avläsning så att systemet hela tiden hade korrekta lagervärden och visste 
var varorna befann sig. Eftersom bäst-före datumet fanns lagrat i taggarna och i datorsystemet 
kunde personalen lätt se vilka varor som hade kortast datum och se till att dessa lades ut i 
butikens hyllor först. Dessutom behövde de inte göra manuella inventeringar av lagret 
eftersom datorsystemet visste exakt hur mycket varor som fanns där och hur mycket som låg i 
hyllorna. 
 
Mest fördelar av RFID-införandet uppmättes i butikerna där de noterade mindre lagernivåer, 
färre OOS situationer och mindre varor som såldes till reducerat pris eller slängdes p.g.a. kort 
bäst-före datum. Med den automatiska ankomstkontroll som blev möjlig tacka vare taggarna 
kunde en direkt kontroll ske att antalet varor som ankom till DC/Butik från leverantör/DC. 
Detta minskade arbetet för personalen på respektive ställe eftersom de inte behövde 
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kontrollräkna alla inkommande leveranser. Dessutom slapp de massa extra administrativt 
arbete att stämma av fakturor med de leveranser som skett eftersom detta skedde automatiskt i 
systemet. De fördelar som direkt kunde uppmätas i hela kedjan var: (Fitzek 2003) 

• De lagernivåer som fanns i systemet stämde bättre med de verkliga nivåerna. Detta gjorde 
att manuella inventeringar i lagrena blev överflödiga. 

• Snabbare varumottagning innebar mindre arbete för personalen. 
• Bättre kontroll på vart varorna befinner sig. 
• Spårbarheten i kedjan ökar. Om det skulle uppstå några problem med en viss sändning 

varor kunde de snabbt dra in just dessa varor även om de skickats till olika butiker 
• Systemet uppdaterades hela tiden med de kvantiteter som verkligen skickats. Detta 

underlättade när prognoser om kommande beställningar gjordes.  
 
Slutsatserna av försöken var att ju bättre samarbetet mellan leverantören och grossisten var 
desto fler fördelar fanns det med RFID-testet. Ett system där information om lagernivåer av 
leverantörens produkter genom hela kedjan fanns att tillgå sågs som en stor fördel för 
leverantören då det underlättade hans prognoser om framtida produktion. Sainsbury´s insåg 
att det krävs en noggrann plan om de ska lyckas införa RFID i hela sin organisation eftersom 
systemet blir mycket komplext och mycket svårt att införa på alla ställen på en gång. (Fitzek 
2003) 
 
3.6  Livsmedelsbranschen 
Den svenska livsmedelshandeln består i princip av tre stora aktörer ICA, Coop och Axfood, 
även kallade de tre blocken. I organisatorisk uppbyggnad skiljer sig de tre blocken åt. ICA 
beskrivs i Konkurrensverkets Rapport (2002b) som en frivillig kedja. Det beror på att ICA i 
butiksledet är en sammanslutning av helt eller delvis ägarmässigt självständiga företag. 
Konsumentkooperationen (Coop) agerar genom konsumentföreningar varav de flesta överlåtit 
rörelsen till Coop Sverige AB, och Axfood har egna butiker men säljer också till delvis 
fristående kedjor Axfoods kedjor är Hemköp, Willys, Dagab, Axfood snabbgross, Tempo 
Vivo och Spar. Koncentrationen i handeln sägs bero på plan- och bygglagen och 
kommunernas tillämpning av den vilket tillsammans blir hinder för nyetableringar. Utländska 
aktörer som lyckats etablera sig på den svenska marknaden har historiskt sett gjort det i 
samarbete med någon av de befintliga aktörerna. Dock har det under senare tid kommit nya 
internationella aktörer t.ex. den tyska livsmedelsjätten Liedl som håller på att etablera sig i 
Sverige, vilket förutspås att leda till hårdare konkurrens inom livsmedelbranschen. De tre 
blocken har under de senaste åren fått en ändrad struktur och inriktning vilket delvis beror på 
internationalisering och konsolidering. Royal Ahold från Holland är numera majoritetsägare i 
ICA, som även inlett ett samarbete med Dansk Supermarked som äger lågpriskedjan Netto. 
Kooperationen samarbetar med nordiska aktörer i Coop Norden och Axfood har ökat 
integreringen av parti- och detaljhandelsföretag samt etablerat sig i Finland. Dessa 
organisatoriska förändringar har resulterat i en ökad centralisering i beslutsfattandet. Beslut 
om exempelvis marknadsföring för enskilda butiker har förskjutits till en central funktion i 
handelsblocket. Centraliserat beslutsfattande kan ge effektivitetsfördelar genom att det kan bli 
enklare att genomföra en affärsidé, förhandlingsstyrkan gentemot leverantörerna kan öka etc. 
Det kan dock även leda till att enskilda butiker får svårare att påverka sortiment och 
marknadsföring, samtidigt som regionala leverantörer kan missgynnas då butikerna i mindre 
mån handlar från dem. 
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I tabell 3.1 från Konkurrensverkets rapport (2002b) visas antalet dagligvarubutiker inom de 
olika blocken samt blockens försäljning genom dagligvarubutiker. Av tabellen framgår att de 
tre blocken svarar för cirka 90 procent av dagligvarubutikernas försäljning. 
 

 
 
Fig 7:  Tabell över de olika livsmedelsföretagens marknadsandelar (Konkurrensverkets rapport 

2002b) 
 
 
3.7  Författarnas föreställningar 
Efter litteraturinläsningen är författarnas föreställning om RFID:s framtid positiv. Tester har 
genomförts och genomförs av stora internationella företag vilket borde borga för att RFID 
kommer att införas. I den svenska livsmedelsbranschen så borde alltså intresset vara stort. 
Författarnas föreställning är att tester, eller planer för att testa, RFID finns inom branschen. 
Detta för att snabbt kunna börja använda det om de multinationella företagen pressar många 
av sina leverantörer att införa RFID. Dessutom borde kunna ge det företag som är först med 
att införa RFID vissa konkurrensfördelar jämfört med konkurrenterna.  
 
 
4.  EMPIRI 
Detta kapitel består av svar från de intervjuer som genomförts med Axfood, Coop, ICA och 
EAN-Sverige och bygger på intervjufrågorna i bilagorna. 
 
4.1  Intervju med Axfood 
Telefonintervju 031211 med Ivan Lundmark, projektledare inom affärsutveckling på Axfood 
Så gott som alla större tillverkare, grossister och detaljister inom livsmedelsindustrin är 
delägare i det branschägda företaget EAN-Sverige. Detta företag arbetar med att t.ex. utveckla 
streckkoder, utbilda företag på streckkodsmärkning och framförallt arbeta fram svenska och 
internationella standarder för streckkodsläsning i samarbete med EAN-International. Syftet 
med detta är att underlätta och effektivisera varuhantering och handel, såväl nationellt som 
internationellt. EAN har även köpt rättigheter till RFID, vilket har lett till att utveckling och 
standardiseringsarbete sker med RFID-märkning på motsvarande sätt som tidigare nämnt med 
streckkoderna. 
 
Företagets inleveranser av varor sker till största delen från leverantör via ett centrallager 
innan varorna anländer hos butikerna. 
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Priset på själva taggarna är avgörande i valet av ett införande av RFID-märkning. Priserna på 
taggarna beror på typen av tagg som väljs, d.v.s. hur mycket information som skall kunna 
lagras på dem och om det ska gå att omprogrammera dem eller inte. Taggarnas pris beror 
även väldigt mycket på hur stor orderkvantiteten är. Streckkoden EAN 13 som sitter på 
konsumentförpackningar innehåller endast minimal information och därmed skulle kunna 
ersättas med den billigaste typen av RFID-taggar. EAN har dock utvecklat EAN 128 som är 
en streckkod som kan lagra mycket mer information än EAN 13. Denna nya streckkod kräver 
ofta nya läsare och nya datasystem för att kunna användas, men priset för själva streckkoden 
är fortfarande det samma. Eftersom EAN 128 kan lagra så pass mycket information som den 
kan, så krävs det mer avancerade RFID-taggar för att kunna ersätta en sådan streckkod. 
Sådana avancerade taggar är mycket dyrare än de enkla som kan ersätta EAN 13, vilket i 
princip omöjliggör ett fullständigt införande av RFID-märkning på 
konsumentförpackningsnivå för minst 10 år framöver. Däremot bör nog RFID kunna ersätta 
streckkoderna helt på sikt. 
 
För Axfood är det i dagsläget RFID-märkning på butiksförpackningar som är det intressanta. 
Interna undersökningar visar på att ett införande av sådan märkning på 
butiksförpackningsnivå skulle rent ekonomiskt vara genomförbart. De tror på full 
implementering inom företaget om 5-10 år, på just butikförpackningsnivån. 
 
Enligt Axfood så är det största problemet i samband med beslut om införande av RFID-
märkning i livsmedelsbutiker osäkerheten. Kanske blir det problem med att ha många 
radiosändare på samma plats d.v.s. om det innebär att det blir för många signaler på samma 
yta så kanske de stör ut varandra. En annan osäkerhet kan vara strålningsrisk d.v.s. om det 
kan vara skadligt att utsättas för så mycket radiovågor på en gång. Ytterligare en osäkerhet är 
pålitligheten. I dagsläget är läsningen av varken EAN-streckkoder eller RFID-taggar 100 % 
säker, vilket är till streckkodernas fördel. Osäkerheten grundar sig på att alla hittills 
genomförda RFID-tester inom dagligvaruhandeln har varit för småskaliga. Det går inte att 
generalisera utifrån ett fåtal småskaliga tester. Dessutom har inga egna tester genomförts. 
 
RFID-tekniken förutsätter avancerade EDI-system (elektroniska dataöverföringssystem), men 
olika leverantörer är olika mogna i sin förståelse och användning av denna typ av system, 
vilket talar mot RFID. Användningen av streckkoder med tillhörande system som ”alla” 
inblandade parter redan är fullt införstådda i, är därför ett plus för streckkoderna. 
 
I dagsläget pågår juridiska mål i USA och Storbritannien angående RFID-märkning på 
konsumentförpackningar, t.ex. Gillette som har genomfört en del större tester. I Tyskland har 
det i en butik genomförts ett fullskaligt test av RFID-märkning på 
konsumentförpackningsnivå. Alla varor i butiken var märkta och kassaapparaterna var ersatta 
med RFID-läsare som var kopplade till ett datasystem som automatiskt debiterade kundernas 
betalkort. Denna typ av koppling till personers identitet, via betalkort, anser många vara 
identitetskränkande och är en av anledningarna till dessa juridiska mål som nämnts ovan. 
Därför kommer det i framtiden högst troligt att ställas krav på att taggarna raderas vid 
fullbordande av köp d.v.s. i kassan eller precis vid butikernas utgång. 
 
En av de största fördelarna med att införa RFID-märkning är att så gott som all manuell 
avläsning kan tas bort i längden, vilket ger en självklar effektivitetsfördel. En annan stor 
fördel är att det går att lagra mycket mer information i en RFID-tagg än i befintliga 
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streckkoder, t.ex. tillverknings datum, bäst före datum, vikt o.s.v. Det administrativa arbetet 
påverkas dock inte speciellt mycket då det i grunden är samma information som lagras i 
RFID-taggen som i streckkoderna samt att det mesta sköts automatiskt via datasystemen.  
Företagets ”out of stock” upplevs inte som något direkt problem. 
 
Leverantörerna ser rent konkurrensmässigt möjligheter/fördelar med att ligga långt fram i den 
tekniska utvecklingen, även internationellt. Deras relativt hårda konkurrenssituation gör att 
leverantörerna ofta ligger steget före detaljisterna i denna tekniska utveckling. Leverantörerna 
har inte färdiga datasystem, taggar och läsare i produktionen men däremot har de ofta färdiga 
planer/strategier för hur ett införande av RFID-märkning skulle kunna implementeras på bästa 
sätt. Anledningen till att inte praktiskt införa systemen redan nu är enligt leverantörerna att 
självklara standarder saknas. Det skulle kunna leda till smärtsamma konsekvenser om 
standarderna för RFID-märkning skulle ändras. 
 
I Lund pågår intressant forskning på temperaturkänsliga RFID-taggar. Dessa taggar skulle 
kunna användas för att kontrollera och säkerställa att temperaturkänsliga varor hanteras riktigt 
i det avseendet t.ex. under transporter och i lager. Taggarna är givetvis alldeles för dyra nu 
men de öppnar nya möjligheter i framtiden. 
 
4.2  Intervju med Coop 
Mailintervju 040107 med Per-Ove Larsson, tf. central transportchef på COOP 
Företaget använder sig av så gott som alla typer av lastbärare t.ex. EUR-pall, plastpall, 
backar, wellpapp-kartonger och rullburar. I dagsläget läses EAN-128 vid ankomst till 
butikslager, vid helpallsplock och vid påfyllning av butikshyllor. Streckkoderna på 
butiksförpackning används inte eftersom leverantörerna som klarar detta är för få för att Coop 
skulle nå en kritisk massa d.v.s. det är inte lönt att läsa några få streckkoder om majoriteten 
inte har några streckkoder att läsa. Eftersom företaget inte ens lyckas få speciellt många 
leverantörer att använda rätt streckkod på butiksförpackningarna så kommer nog inte RFID 
att kunna ersätta EAN-streckkoder helt på väldigt många år. 
 
De tre vanligast förekommande varuflödena i företagets supply chain är dagligvaror med 
delflödena torra och frysta varor, färskvaror och specialvaror (leksaker, husgeråd, böcker, 
byggvaror o.s.v.). Huvudsakligen levereras varorna till butikerna via ett central- eller 
regionslager. Ordersystemet är till största delen uppdelat i två system. Ett för ”special” där 
leveranserna till 70 % sker direkt från leverantör till butik (då oftast en stormarknad), och ett 
för ”standard”. Förutom dessa två system så förekommer även en uppsjö av andra små 
varianter som t.ex. besök av leverantörsrepresentanter, telefonorder o.s.v. 
 
Ett införande av RFID hos leverantörerna med syfte att följa varuflödet genom hela supply 
chain skulle inte vara realistiskt i dagsläget eftersom det skulle kräva att märkningen skulle 
ske på konsumentförpackningsnivå, vilket skulle bli alldeles för dyrt. Om sådan RFID-
märkning däremot redan skedde på den nivån och det dessutom fanns en läsutrustning i varje 
utgångskassa så kunde det användas till Computer Assisted Ordering (CAO), som därmed 
skulle förbättra och effektivisera ordersystemen. 
 
För ca 1,5 år sedan genomförde Coop´s säkerhetsavdelning olika tester med RFID, men 
osäkerhet råder om utfallet. Inom ”Distribution och Logistik” finns för närvarande inga planer 
på att utföra några tester. Anledningen till det är dels för att ett införande av denna teknik 
kräver stora investeringskostnader i framförallt avläsningsutrustningar och dels för att 
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informationssystemet som företaget använder i dagsläget inte kan hantera all den nya 
informationen som RFID skulle medföra på ett meningsfullt sätt. Företaget får helt enkelt 
ihop ett ”business-case” d.v.s. enligt interna beräkningar så ger ett införande av RFID inte 
någon lönsamhet inom rimlig tid. 
 
Enligt Axfood är leverantörerna väldigt passiva i diskussioner om RFID och liknande 
tekniker. De agerar först när Coop, ICA och Axfood kräver ett införande av ny teknik. 
Leverantörerna ser dock ingen egennytta om de inte får höja sina egna priser, vilket gör det 
mycket svårt att få igenom sådana krav. 
 
Företaget har ett antal olika analyser av OOS problemet och alla analyser ger resultatet att 
problemet består av tre ungefär lika stora delar. Den första delen beror på att butikerna har 
beställt fel, den andra på att central- eller regionslagren har plockat fel och den tredje på att 
leverantörerna inte levererat varorna i rätt tid till butikerna. 
 
4.3  Intervju med ICA 
Mailintervju 040113 med Stig Skolmo, Sikkerhetskonsulent på ICA Norge 
I dagsläget används flera olika sätt att beställa och ta emot varor på. Vissa varor som beställs 
av butikerna levereras direkt från leverantör till butik. Andra varor levereras via ett 
centrallager innan de når butikerna. En del beställningar sker direkt till centrallagret, och 
varorna levereras då från centrallagret till butikerna vilket gör att centrallagret har en del egna 
beställningar att sköta med leverantörerna. Det förekommer ofta besök av säljare som vill 
informera om nya produkter samt ta emot beställningar på varorna. Företaget använder sig av 
många olika typer av lastbärare, men de vanligaste är pallar och rullburar. 
 
För att RFID-märkning skall vara möjlig på konsumentvaror så måste alla varor få 
stöldmärkning. Det betyder att alla leverantörer måste stöldmärka alla sina varor med RFID. 
Detta system med RFID är bara en utveckling av den stöldmärkning som används på vissa 
varor idag. RFID-märkning bör även ske på butiksförpackningar och transportförpackningar 
för att underlätta leveranser av sådana förpackningar från leverantör och centrallager. 
 
Några egna tester har inte utförts ännu men funderingar på att genomföra sådana finns. För att 
säkerställa att varor inte tar slut i butikerna så har det i vissa butiker införts ett system för 
automatisk varubeställning. I datasystemet är det inlagt antalet varor som finns i butiken och 
när en vara säljs så registreras det i systemet och saldon minskas. När systemet känner att 
antalet kvarvarande varor av den sorten nått en viss förutbestämd nivå så skickas automatiskt 
en beställning till aktuell leverantör eller centrallagret. 
 
Företaget tänker sig ett RFID-system med märkning på alla förpackningsnivåer innehållande 
information enligt följande exempel: 

• En transportförpackningsmärkning (pall) bör innehålla information om antal kartonger 
med diverse varor t.ex. 2st kartonger med 24 paket Norvegia ½ kg ost; 3st kartonger med 
12 paket Zalo 0,3 liter o.s.v. 

• Butiksförpackningsmärkningen (kartonger) bör innehålla ytterligare information som 
t.ex. 24 paket Norvegia ½ kg ost, inpris, utpris och bäst före datum. 

• Märkningen av konsumentförpackningarna (paketen) bör innehålla all information ett 
land kräver för produktinformation/källdata t.ex. Norvegia, produktionsland, producent, 
varudeklaration, bäst före datum, vikt, utpris o.s.v. 
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RFID kan lagra mängder med information. Det som bör lagras i taggarna är tillverkningsplats, 
producent, tillverkningsdatum, pris, vikt, bäst före datum, eventuellt infrysningsdatum, 
importör, varudeklaration, beställningsnummer och EAN-kod. 
 
De ekonomiska fördelarna med RFID är flera, bl.a. så kan varumottagningskontrollen tas bort, 
fakturan kan fås direkt vid fysisk leverans och dessutom uppnås full lagerstyrning/logistik för 
butiker, lager och leverantörer. Nackdelarna med RFID är att det kostar och problemet med 
fördelning av dessa kostnader i företagens supply chain är något som inte närmare 
kommenteras av konfidentiella skäl. Andra nackdelar är svåra att konstatera och diskutera 
p.g.a. att RFID ligger ett antal år framåt i tiden. Det finns i dagsläget färdiga system men de är 
alldeles för dyra för att införas. ICA tror på ett införande av RFID-tekniken på 
konsumentförpackningsnivå i sina butiker om ca 10 år. Inom de närmaste åren ska däremot en 
närmare undersökning genomföras med hänseende på ekonomi, praktiskt genomförande, 
tekniska lösningar samt de administrativa frågorna gällande RFID. I framtiden kommer nog 
RFID-tekniken ersätta streckkodsläsningen eftersom det går att lagra så pass mycket 
information i RFID-taggarna. Taggarna kan t.o.m. innehålla EAN-streckkoderna utöver all 
annan information. 
 
Leverantörerna vet att det kan komma krav på stöldmärkning, RFID-märkning eller bara en 
vidareutveckling av stöldmärkning. De flesta verkar positiva till detta men samtidigt ser dessa 
leverantörer fortfarande många oklarheter angående RFID. 
 
Preciserade uppgifter om ”out of stocks” lämnas av konkurrensskäl inte ut. Men om en hylla i 
butiken är tom så går det tack vare det automatiska varubeställningssystemet, som nämndes 
tidigare, direkt i datasystemet att se om varan finns i lagret eller om problemet ligger hos 
leverantören. 
 
4.4  Intervju med EAN-Sverige 
Telefonintervju 040120 med Jeremy Morton, Teknisk Direktör på EAN-Sverige 
EAN-Sverige jobbar i dagsläget intensivt med att informera och utbilda företag i RFID-
tekniken. Tidigare skedde utvecklingsarbetet med RFID inom EAN i en projektgrupp. Denna 
grupp arbetade framförallt med hur innehållet i taggarna skulle se ut och disponeras. Tanken 
var att innehållet och användningen skulle likna avancerade streckkoder. Förra året 
genomfördes förhandlingar med företaget Autoidcenter som resulterade i att EAN köpte in sig 
på rättigheterna till EPC (Electronic Product Code), som är en tillämpning av RFID-tekniken. 
EPC är en gemensam benämning på ett spektrum av olika nummer, lässystem, hela nätverk 
o.s.v. Målsättningen med detta samarbete är att få fram oerhört billiga RFID-taggar. I 
dagsläget ligger priserna på ca 25 cent (ca 2,25 sek) för en av de enklaste typerna av taggar. 
Denna typ av tagg kan fästas på i princip vilket material som helst tack vare användningen av 
tryckfärg vid själva monteringen. Dessutom är taggen utan antenn endast 4 mm bred och 
dessutom väldigt tunn, vilket gör att den så gott som inte tar någon plats alls oavsett vart den 
monteras. 
 
Den nuvarande numreringen av unika EAN börjar ta slut. Detta berör inte de företag som 
redan fått en tilldelning av nummer, men om det kommer många nya företag som vill ha ett 
EAN-nummer så kommer de inom en inte allt för avlägsen framtid att ta slut. Däremot är 
sifferkombinationerna med de nya RFID-taggarna i princip oändliga, tack vare sin 
lagringskapacitet. Tanken är att dessa taggar endast skall innehålla ett nummer som är unikt i 
hela världen. 
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Eftersom RFID-taggarna endast kommer att innehålla en EPC d.v.s. ett unikt id-nummer som 
är kopplat till en databas så krävs att data om produkten skickas i förväg för att mottagaren 
vid läsning skall veta vad de tagit emot. Alternativet är en online-lösning t.ex. ett system som 
är under utveckling och kallas Object Naming System (ONS). Detta system fungerar på så 
sätt att när mottagaren läser av RFID-taggen och får fram EPC-numret så skickas automatiskt 
en förfrågan till närmaste nod om vem som tillverkat varan. Om noden inte har den 
informationen så skickas förfrågan vidare i nätverket tills den hittar informationen den söker. 
Inte förens om ca 10 år kommer RFID och EPC att kunna införas på butiks- och 
konsumentförpackningsnivå i de svenska livsmedelsbutikerna. Det beror på att den stora 
mängden information och kraven på snabbheten av informationsflödet ökar med den nya 
tekniken. Detta i sin tur ställer krav på väldigt avancerade och kapacitetskrävande datasystem 
som dagens datorer och Internetuppkopplingar inte klarar av. Dessutom har de flesta svenska 
dagligvaruhandlare nyligen bytt ut sina datasystem och av erfarenhet byter de systemen 
maximalt vart femte år. Trots att EPC inte är färdigutvecklat så har redan ett flertal större 
företag kommit med förfrågningar om tilldelning av EPC-nummer. 
 
Gillette har genomfört en del större tester med RFID-märkning på konsument-
förpackningsnivå som dock inte varit helt lyckade. Det har nämligen uppstått juridiska mål 
som handlar om att produkternas taggar möjliggör kartläggning av kundens personliga inköp, 
vilket ses som integritetskränkande av vissa konsumenter. Problemet är att det i dagsläget inte 
går att tömma/avaktivera de nya taggarna på information och dessutom går det inte heller att 
avmagnetisera dem. Ett av de få sätt att avaktivera RFID-märkningen på en vara är på 
mekanisk väg och då genom att förstöra eller avlägsna taggen från själva varan. Men med 
tanke på att taggen endast är 4 mm stor så kan det vara svårt. 
 
Butikskedjan Metro har i Tyskland genomfört ett fullskaligt test på konsument-
förpackningsnivå i en enskild butik, med positiva resultat. Andra företag har genomfört tester 
med så kallad ”self scanning”, vilket innebär att kunden har med sig en portabel läsare i 
butiken och därmed själv läser in informationen om varorna och vad de kostar. Testerna har 
dock inte visat sig speciellt lyckade då varken personal eller kunder reagerat positivt på testet. 
EAN själva har i samarbete med delar av livsmedelsbranschen genomfört tester med RFID-
märkning på returpallar men något lämpligt användningsområde har inte hittats efter testet 
p.g.a. att tekniken är värdelös utan ett tillräckligt bra datasystem. Wal-mart´s tester har 
däremot resulterat i att de har bestämt sig för att införa RFID i hela sin supply chain fr.o.m. år 
2005. Tack vare bl.a. Gillettes tester och framförallt Wal-mart´s planerade införande av RFID 
i sin supply chain så frågar även de svenska dagligvaruhandlarnas leverantörer om RFID-
tekniken då de inser att framtida export kommer försvåras om de inte hänger med i 
utvecklingen. De svenska dagligvaruhandlarna däremot är väldigt passiva och verkar nöjda 
med dagens system för tillfället. 
 
Svårigheterna med att förmå vissa leverantörer att följa de givna streckkodsstandarder som 
finns med t.ex. märkning på butiksförpackningsnivå är ett evighetsproblem. Dessutom har 
USA sina egna regler och standarder. Trots att de flera gånger lovat att anpassa sina system 
till de europeiska standarderna, varav de senaste till år 2005, så har de i nyliga uttalanden 
antytt att det kommer att dröja ytterligare. Införandet av ett helt nytt system som RFID skulle 
innebära väldigt omfattande förändringar. Den typen av omfattande förändringar tror EAN 
kan få en positiv effekt på hela varumärkningssystemet, ungefär som en ”nystart”. 
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I dagsläget kostar enkla streckkodsläsare några hundra kronor medan en EPC-läsare (en 
variant av RFID-läsare som är anpassad till EPC-systemet) kostar över 1000 dollar (ca 7500 
sek) p.g.a. att EPC-läsningen är väldigt komplicerad och dessutom patenterad. Givetvis är alla 
priser en förhandlingsfråga och om en större aktör skulle beställa ett flertal läsare till flera 
butiker på en gång så skulle nog priserna sjunka drastiskt. På EAN ses styckepriset på själva 
taggarna som det största ekonomiska hindret mot ett införande av RFID. 
 
Den enda riktigt stora fördelen med RFID jämfört med streckkoder är att tekniken inte kräver 
”fri sikt” mellan läsaren och sändaren. Förutom de stora investeringskostnaderna i datasystem 
och läsare i initialskedet av ett införande och styckepriset på taggarna, så finns egentligen 
inga nackdelar med RFID jämfört med streckkoder. Problemen med läsning genom metall 
minimeras genom krav på placeringen av taggarna samt nyutvecklade system med 
”tunnelscanning” d.v.s. läsning från flera håll samtidigt. De stora ”vinsterna” med RFID 
kommer givetvis på konsumentförpackningsnivå då det möjliggör t.ex. minskad belastning på 
kassapersonalen, minskar stölder, ger bättre kontroll på lagren o.s.v. 
 
Phillips och IBM är två av de största pådrivarna av ett införande av RFID i 
dagligvaruhandeln. De två företagen ser RFID som en potentiell framtida stor inkomstkälla. 
Inte bara genom försäljning av taggar och läsare utan även genom försäljning av fler datorer 
och datasystem samt framförallt av mängden nya konsultarbeten som uppstår när dessa nya 
system skall implementeras hos företag och i butiker. 
 
EAN samt ett flertal aktörer på marknaden förväntar sig en positiv överraskning inom kort. 
D.v.s. att någon tillverkare ska uppfinna en ny tillverkningsteknik som drastiskt sänker 
tillverkningskostnaderna och därmed även sänker försäljningspriset rejält. 
 
 
5.  SUMMERING 
I den här delen summeras och jämförs intervjusvaren från Axfood, Coop och ICA med 
varandra och referensramen. Den innehåller även en analysdel av referensramen. För att 
lättare hålla isär de olika aktörerna så refereras de i denna del som företagen och inte som 
själva intervjupersonerna i fråga. Kapitlet avslutas med ett teoretiskt exempel och ett 
praktiskt förtydligande. 
 
5.1  Intervjusummering 
Företagen såväl som teorin säger att streckkoderna är väldigt standardiserade såväl nationellt 
som internationellt. Även vilken typ av streckkod som skall sitta på vilken typ av förpackning 
är standardiserat. Enligt Axfood fungerar dagens system med streckkodsmärkning väldigt bra 
medan Coop hävdar att de givna standarderna för märkning av butiksförpackningar inte alls 
fungerar som det borde. Anledningen till detta problem hos Coop är svårt att säga, men det 
verkar konstigt att en så pass stor aktör inte kan förmå sina leverantörer att ändra, alternativt 
förbättra, sina system och rutiner i det avseendet. Aktörerna och teorin är alla överens om att 
utvecklingen av streckkoderna går framåt bl.a. i och med den relativt nya EAN-128 som kan 
lagra mer information än övriga standardiserade streckkodsvarianter. Detta i sig borde 
påverka företagen att vilja behålla nuvarande system och därmed inte införa RFID. Men å 
andra sidan så kräver den nya streckkoden i många fall nya läsare och datasystem enligt 
teorin, vilket kräver stora investeringar i ”omodern” teknologi. 
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ICA, Axfood och Coop har liknande supply chain på så sätt att de flesta inleveranserna sker 
via endast ett central- eller regionslager innan varorna når butikerna. Det ger en 
lättöverskådlig bild av varuflödet. 

 
Fig 8:  Livsmedelindustrins varuflöde (egen) 
 
 
Teorin säger att RFID-märkningen bör användas genom hela supply chain för att utnyttjas på 
ett effektivt och ekonomiskt sätt. Det optimala anges vara att märkningen dessutom sker på 
konsumentförpackningsnivå. Alla tre företagen håller med om detta men hävdar att märkning 
på den nivån är alldeles för dyrt. Coop säger dessutom att det skulle bli för dyrt att införa 
märkning redan hos leverantörerna även på butiksförpackningsnivå. Självklart blir det dyrare 
att installera läsare i hela supply chain jämfört med att bara installera i central-/regionslager 
och i butikerna. Vi tycker det resonemanget säger emot teorins grundidé om att RFID bör 
införas i hela supply chain för att uppnå effektivitet. Axfood däremot verkar helt inställda på 
att det i dagsläget rent ekonomiskt är möjligt att införa RFID-märkning på 
butiksförpackningsnivå genom hela supply chain. 
 
Axfood och litteraturen säger båda två att det största kostnadshinder som finns i dagsläget är 
styckepriset på själva taggarna. Dessutom hävdar de att dessa priser sjunkit kraftig de senaste 
åren. Det ter sig logiskt att detta talar för ett införande av RFID på butiksförpackningsnivå, 
men det bör även öppna dörrar för att i framtiden kunna införa märkning på 
konsumentförpackningsnivå och på så sätt utnyttja RFID-systemet optimalt. Enligt Coop 
däremot så är läsutrustningarnas kostnader de som i deras fall förhindrar en implementering 
av RFID-märkning överhuvudtaget. Det resonemanget verkar ologiskt eftersom läsarna i 
princip är en engångskostnad enligt Identcode AB. 
 
Enligt teorin så fungerar RFID-läsningen till 100 % vid rätt användning, men enligt Axfood 
så är det i praktiken troligare att RFID i dagsläget har en viss felprocent i läsningen. De tror 
att denna felprocent ungefär motsvarar felprocenten för streckkoder. Hur de kan komma fram 
till det utan att själva ha genomfört några tester samtidigt som de hävdar att de fåtalen redan 
genomförda tester inom deras bransch är för småskaliga för att kunna generaliseras verkar 
ologiskt. Inte heller Coop eller ICA har genomfört något test med logistiskt syfte. 
 
Genomgående verkar osäkerheten vara det största hindret för konkreta tester, men dessutom 
ett hinder för interna undersökningar om ett eventuellt införande. Osäkerheten är förståelig 
eftersom så pass få riktiga tester genomförts inom dagligvarubranschen enligt både teorin och 
företagen. Förutom de rent tekniska problemen som nämns genomgående så verkar den 
absolut största osäkerheten vara bristen på standardisering av RFID-märkning. Såväl Axfood 
som teorin hävdar att RFID-märkning förutsätter avancerade EDI-system och Coop nämner 
att sådan märkning på åtminstone konsumentförpackningsnivå betyder ett stort behov av 
avancerade och därmed dyra datasystem. 
 
Litteraturen såväl som Axfood anser att en av de absolut största fördelarna med att införa 
RFID-märkning är att så gott som all manuell avläsning kan tas bort i längden vilket ger en 
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självklar effektivitetsfördel. ICA har en liknande syn då de hävdar att 
varumottagningskontrollen kan tas bort helt. En annan stor fördel som de ser är att det går att 
lagra mycket mer information i en RFID-tagg än i de streckkoder som används i dagsläget. 
 
Enligt Axfood så ligger deras leverantörer ofta längre fram i utvecklingen, åtminstone 
planeringsmässigt, än de själva gör p.g.a. att leverantörerna ser konkurrensfördelar med att 
ligga långt fram i den tekniska utvecklingen. Coop däremot hävdar att leverantörerna är 
väldigt passiva och inte agerar förens Coop, ICA och Axfood kräver ett införande av ny 
teknik. De hävdar vidare det är mycket svårt att genomföra sådana krav utan höjningar av 
inköpspriserna eftersom leverantörerna inte ser någon egennytta annars. ICA hävdar att deras 
leverantörer är försiktigt positiva till RFID. Eftersom alla tre företagen, enligt Coop, har 
åtminstone vissa gemensamma leverantörer så verkar det konstigt att företagen har så olika 
uppfattning om sina leverantörer. Coop hävdade även, tidigare i denna del, att de hade 
problem med att påverka sina leverantörer i fråga om streckkoderna på 
butiksförpackningarna. 
 
Axfood tror att de har implementerat RFID-märkning fullt ut inom företaget, på 
butiksförpackningsnivå, om ca 5-10 år. Samtidigt tror de att sådan märkning på 
konsumentförpackningsnivå inte kommer att kunna ske på minst 10 år, vilket liknar ICA´s 
visioner om komplett RFID-märkning om ca 10 år. Axfood och ICA tror att RFID kommer att 
kunna ersätta streckkoderna fullständig på sikt, vilket även Coop tror trots att de för 
närvarande inte själva har några planer på att införa RFID. Det ter sig för oss ologiskt att 
företaget tror på en ersättning av nuvarande system utan att ha någon långsiktig 
utvecklingsplan inom företaget. 
 
5.2  Analys av Sainsbury´s test 
I det test som genomfördes på Sainsbury´s lyckades de genom att använda RFID uppnå 
tillräckligt stora fördelar för att en investering och användande av ett sådant system skulle 
vara lönsamt rent ekonomiskt. Problemen låg i att få vissa leverantörer att acceptera de nya 
systemen. I försöket användes taggar som var fästa på lastbärarna. Eftersom Sainsbury´s alla 
varor levererades på dessa lastbärare, som används i ett slutet retursystem, behövde de bara 
köpa in taggar nog för att fästa en på varje lastbärare. Dessa behövde sen bara programmeras 
varje gång de lastades med nya varor. Ett sådant retursystem används inte av någon av de 
stora aktörerna i den svenska livsmedelsförsäljningen. Därför går det inte att göra på samma 
sätt i Sverige. Det andra alternativet är ett system där taggarna bara används en gång. Detta 
gör att priset på själva taggarna blir mycket avgörande för om ett införande är lönsamt eller 
inte. 
 
I Sainsbury´s fall användes taggarna enbart på lastbärar-nivå. Nyttan av detta system måste 
ifrågasättas. Utfallet av testet var av positiv karaktär, men var det bara p.g.a. RFID systemet 
eller ansträngde sig folk lite extra enbart för att det pågick ett test. Lastbärar-nivå ger ju 
fördelar genom ökad spårbarhet genom hela kedjan och leverantörerna kunde se hur mycket 
av deras varor som fanns i lager, både på DC och i butikerna. Systemet innebar minskade 
lagernivåer genom hela kedjan, men det är tveksamt om hela förbättringen var RFID:s 
förtjänst. Med ett system där hela kedjan ser tillgången på de varor den inblandade parten 
levererar borde i sig innebära att en minskning av säkerhetslager och bättre planering av 
tillverkning och transporter kan ske. Dessutom så är ju inte taggar på lastbärarna en garanti 
för att informationen på taggarna är helt och hållet korrekt. Eftersom det är människor som 
programmerar själva taggarna i kedjan så borde fel kunna uppkomma på så sätt eller att någon 
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placerar en låda med varor på fel lastbärare. Sådana fel kommer systemet i det här fallet inte 
alls att kunna upptäcka. Satsas det dessutom på att ta bort ankomstkontrollen i och med 
införande så kommer ju felet inte att upptäckas överhuvudtaget förrän en manuell inventering 
genomförs. Detta gör att lagernivåerna genom ett RFID införande inte blir mycket mer 
tillförlitliga än med ett streckkodssystem. Detta tillsammans med avsaknaden av ett 
fungerande retursystem med lastbärare gör att en märkning på butiksförpacknings/låd-nivå 
vore en bättre lösning för de svenska livsmedelkedjorna. Nackdelen är ju att ett kontinuerligt 
inköp av taggar skulle krävas för att hålla igång ett sådant system. Fördelarna är att det är mer 
tillförlitligt när det gäller ex. ankomstkontroller och även kontroller att alla varor är med när 
varorna skickas från DC eller leverantör. Tillförlitligheten i ett sådant system gör att 
lagernivåerna som finns i systemet blir betydligt mer tillförlitliga. Dessutom blir det 
smidigare när varor ska ut i butiken. Det räcker att de lådor som ska ut körs genom en läsare 
för att butikens lagernivå för lagret ska minskas och nivån för hyllorna ska ökas i systemet. 
Ligger det dessutom bäst-före datum lagrat i taggarna kan systemet säga till om det är ”fel” 
lådor som bärs ut d.v.s. det finns andra likadana varor med ett annat bäst-före datum som ska 
ut i butiken först.      
 
Användandet av RFID bör kunna minska förekomsten av OOS situationer. Som tidigare sagts 
så kommer informationen i datorsystemet angående lagersaldo att bli mer tillförlitlig genom 
RFID. Detta borgar för att det i större utsträckning går att automatisera beställningssystem. 
Om beställningen av vissa varor går att automatisera så borde arbetsbördan på personalen att 
minska och mer tid kan läggas på att planera beställningar av andra varor vilket kan leda till 
en minskning av OOS orsakat av ”store forecasting” d.v.s. felbedömning av efterfrågan. 
Dessutom kommer problemet med ”store shelving” minskas eller helt elimineras. ”Store 
shelving” orsakas av att varan finns i butikens lager, men inte är utlagd i butiken hyllor. Detta 
minskas genom att systemet övervakar var varorna befinner sig någonstans.  
 
5.3  Teoretisk tillämpning av RFID hos Coop 
Coop:s egna mätningar visar att OOS problemet i deras kedja kan delas in i 3 ungefär lika 
stora delar. En tredjedel för att butiken har beställt fel, en tredjedel på att regionslagret (DC) 
har plockat fel och en tredjedel för at leverantören misslyckas med att leverera varor i rätt tid. 
RFID kan användas för att göra en felkontroll vid utlastningen vid DC. Om varorna är märkta 
med en RFID tagg på varje kartong kan en avläsning ske innan varorna lastas. Denna 
avläsning jämförs med ordern och kan tala om några varor saknas eller om det är för mycket 
varor på lastbäraren. I undersökningen om OOS (se referensramen) uppmättes den minskning 
i försäljning som OOS ger upphov till att vara ungefär 3,9 %. Bara för att visa på ungefär 
vilka summor det handlar om kan ett antagande om att RFID lyckas eliminera den tredjedel 
av OOS som DC:s felplockningar leder till. Om en tredjedel av OOS undviks så bör den 
försäljningsminskning som OOS medför att minska med motsvarande del d.v.s. försäljningen 
öka med en tredjedel av 3,9 % av den totala försäljningen. För enkelhetens skull säger vi att 
ökningen är en procent. Coop:s totala försäljning är 34 242 miljoner. En minskning av OOS 
skulle alltså innebära ca 340 miljoner i ökad försäljning, men som sagt är dessa siffror ganska 
osäkra och dessutom en blandning av två från varandra fristående undersökningar. Det ger 
dock en liten inblick om vilka summor det handlar om.  
 
5.4  RFID i praktiken 
EAN anser att de taggar som är aktuella för införande i de svenska kedjorna är den enklaste 
varianten som bara innehåller en på förhand inprogrammerad kod. Dessa taggar är också 
billigast vilket stämmer överens med teorin om att taggens pris kommer att ha stor inverkan 
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på om RFID kommer att införas eller inte. Ett sådant system kommer att kräva ett väl 
fungerande datorsystem som klarar av att behandla det ökade informationsflödet. Var 
databasen där informationen finns lagrad ska finnas är dock oklart. Alternativen är en central 
databas som är gemensam för alla kedjor eller hos leverantören av varan. Informationen om 
varorna måste i det första fallet skickas från leverantören innan eller samtidigt de varorna 
skickas, annars vet inte systemet vad det är för vara när en läsning görs vid ankomsten till DC 
eller butik. I databasen måste all information om varan, som streckkodssystemen idag 
behandlar, lagras. Dessutom bör det innehålla ex. bäst-före datum. Eftersom taggarna är 
förprogrammerade behöver inte leverantörerna köpa utrustning för att programmera om själva 
taggarna. Det räcker att ändringar kan göras i själva databasen.   
 
Även om skillnaderna gentemot Sainsbury´s införande finns så ser ändå modellen för 
införandet nästan likadan ut om införandet skulle göras i någon av den svenska 
livsmedelshandelns supply chains.  
 

 
 
Fig 9:  Förslag över hur ett RFID-system kan utformas (Egen omarbetning av Modell Fitzek 

2003 sid. 22) 
 
 
Läsare bör placeras vid varje in och utlastning för att försäkra sig om allt som transporteras in 
eller ut registreras och läggs in/dras bort från respektive lagersaldo. Används ett lager som är 
uppdelat i flera sektioner kan läsare placeras mellan sektionerna för att ytterligare öka 
kontrollen på vart varorna är någonstans. I butikerna bör läsare placeras där varan 
transporteras ut i själva butiken från butikens lager för att lagersaldot ska stämma bättre och 
det syns i systemet om varorna är utlagda i hyllorna eller kvar i butikens lager. Dessutom kan 
en kontroll ske av bäst-före datum så att det är ”rätt” varor som läggs ut. 
 
 
6.  IDENTIFIERING  
I denna del identifieras och presenteras de för- och nackdelar respektive de pådrivare och 
hinder som empirin och referensramen visar på. 
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6.1  Fördelar med RFID 
Jämfört med streckkoder så kan tre stycken generella fördelar identifieras utifrån intervjuer 
och referensram i denna uppsats, nämligen läsning, information och gemensam standard. 
Dessa generella fördelar kan utnyttjas på olika sätt för att skapa smidigare och bättre 
logistiska system.   
 
Läsning 
Systemet med streckkodsläsning kräver bl.a. visst manuellt arbete för att göra en avläsning 
och visuell kontakt mellan läsare och streckkod. Detta kan bli mycket resurs- och 
tidskrävande om streckkoden är vänd åt fel håll och lådan eller pallen måste vändas för att 
streckkoden ska bli synlig. RFID-läsningen däremot kan ske med hjälp av fasta läsare där de 
taggförsedda varorna endast behöver passera för att taggen ska kunna läsas av. Detta innebär 
en snabbare och mindre personalkrävande avläsning. RFID är dessutom helt okänslig för 
smuts och slitage vilket gör metoden säkrare. Dessutom går det att läsa av ett stort antal 
taggar samtidigt t.ex. en hel pall med märkta kartonger.  
 
Information 
RFID-tekniken bygger på att mer information kan lagras i själva taggen än vad de streckkoder 
som idag är standard klarar av. Det blir alltså möjligt att ge varje enskild tagg en egen 
identitet och skilja ut en viss kartong från en mängd likadana. I och med att det blir möjligt att 
identifiera en enskild tagg kan information om ursprung och bäst-före datum lagras i 
systemet. Risken att det som är märkt registreras i systemet mer än en gång försvinner alltså 
helt. De nya systemen kommer dessutom att uppdateras mycket snabbare genom 
direktuppkoppling mot Internet. Mer, snabbare och säkrare information innebär stora 
möjligheter till generellt sett bättre information och en rejäl förbättring av spårbarheten. 
Totalt sett innebär RFID därför bättre kontroll i hela systemet. 
 
Gemensam standard 
EAN-systemet med unika streckkodsnummer för olika företag används idag i större delen av 
Europa. Ett helt nytt system innebära en möjlighet att utveckla en gemensam standard för 
Europa och andra delar av världen, t.ex. USA. Detta skulle göra det enklare att bedriva handel 
med andra delar av världen. 
 
6.2  Nackdelar med RFID  
De huvudsakliga nackdelarna som RFID har jämfört med streckkoder, som kan identifieras 
med hjälp av intervjuer och referensram i den här uppsatsen, kan sammanfattas till 
investeringskostnader och taggkostnader. Hur kostnaderna ska fördelas mellan företagen i 
supply chain är ännu oklart. Som tidigare sagts så finns de flesta fördelarna i butikerna och i 
DC, men en stor del av investeringen ligger hos leverantörerna eftersom det är hos dem som 
själva märkningen bör ske. Detta kan innebära att ICA, Coop och Axfood kan tvingas att 
acceptera ett högre inköpsprispris på varorna om de vill använda RFID.  
 
Investeringskostnaderna 
Införandet av RFID-system kräver inköp av helt nya datorsystem och läsare. Hur mycket 
investeringen kostar beror på vilken förpackningsnivå som systemet är tänkt att användas på. 
Ju fler och mer avancerade taggar innebör dyrare läsare och datorsystem. Läsarna är i 
dagsläget mycket dyrare än motsvarande streckkodsläsare, vilket beror på att tekniken är mer 
avancerad. En betydande kostnad är också utbildning av personalen för att få dem att använda 
de nya systemen på rätt sätt. Det ökade kravet på ett mer omfattande och snabbare 
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informationsflöde innebär att företagen tvingas ersätta sina nuvarande datorsystem med nya 
och dyrare varianter. 
     
Taggkostnaderna 
Streckkoden som kan tryckas på förpackningen är betydligt billigare än dagens RFID taggar, 
vilket ger ett högre styckpris på det som märks med RFID. De totala kostnaderna för taggarna 
beror givetvis på vilken förpackningsnivå som systemet är tänkt att användas på samt vilken 
typ av tagg som ska användas. 
 
6.3  Pådrivare 
Utifrån empirin har fyra viktiga fenomen som bidrar till att driva på utvecklingen/införandet 
av RFID i livsmedelsindustrin identifierats. Dessa fyra är stora aktörer, konkurrensfördelar, 
slut på EAN-nummer och Utvecklingen mot billigare system. 
 
Stora aktörer 
Ett flertal stora aktörer på marknaden har visat intresse för att införa RFID eller har intresse i 
att RFID införs.  
 
Wal-Mart har som tidigare nämnts bestämt sig för att införa RFID i alla sina butiker innan 
årsskiftet 2005-2006. De har därför satt press på sina leverantörer att införa RFID-märkning 
på alla paket som skickas till Wal-Mart. Det faktum att företaget är den största 
dagligvarukedjan i USA, och även finns representerad i ett stort antal övriga länder t.ex. 
Storbritannien, innebär troligtvis att de flesta leverantörer kommer att anpassa sig efter kraven 
och därmed införa RFID-märkning i sina system. Deras investeringskostnader kommer 
troligen att vara betydande vilket medför att de, för att utnyttja det nya systemet på bästa sätt, 
förmodligen kommer att försöka få sina övriga kunder att börja använda tekniken. Wal-Marts 
initiativ att införa RFID kommer därmed högst troligt att påverka många företag att införa 
RFID, vilket gör Wal-Mart till en av de största pådrivande faktorerna för RFID. Deras stora 
konkurrent i Storbritannien, Sainsbury´s, har inte beslutat om ett införande av RFID i sin 
supply chain ännu. Däremot har omfattande tester genomförts av Sainsbury´s som tyder på att 
ett sådant beslut kan komma om en inte alltför avlägsen framtid. Detta skulle ytterligare öka 
drivkrafterna för ett införande i Sverige eftersom Sainsbury´s är en stor aktör i Storbritannien 
och därmed borde kunna driva införandet framåt i stora delar av Europa. 
 
I den avslutande intervjun framkom att de två världskända teknikföretagen IBM och Philips 
ser RFID i livsmedelshandeln som en framtida stor inkomstkälla vilket gör att de troligtvis 
kommer att satsa stort för att så många företag som möjligt ska införa systemen. Satsning 
kommer att ske på att utveckla systemen för att bättre passa livsmedelhandelns supply chain. 
Hitachi och andra tillverkare av taggar, läsare datasystem etc. kommer rimligtvis också satsa 
betydande resurser för att påskynda ett införande.  
 
EAN-Sveriges arbete med standardisering och utveckling av RFID, men framförallt arbetet 
med att informera och utbilda branschföretag om RFID innebär att även de bidrar med 
betydande resurser. Deras ställning som branschägt företag innebär att de kommer att inrikta 
sig på system anpassade för den svenska livsmedelshandeln och se till att dessa finns 
tillgängliga på marknaden. Detta bidrar till att driva utvecklingen mot ett införande.  
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Utveckling mot billigare system 
Den tekniska utvecklingen i tillverkningen av RFID-system gör att de hela tiden blir billigare 
att producera. Dessutom så blir det billigare ju fler som köper systemen p.g.a. 
stordriftsfördelarna det medför på t.ex. taggarna. Fler företag kommer också att erbjuda 
färdiga RFID-lösningar. Denna ökade konkurrens på marknaden för RFID-system kommer 
ytterligare att driva ner priserna.  
 
Konkurrensfördelar 
De logistiska fördelar som ett RFID-system kan ge företagen kan utnyttjas för att skapa 
konkurrensfördelar gentemot de andra aktörerna i livsmedelsbranschen. Om ett företag inför 
det och lyckas få med sina leverantörer på att införa det skulle de skaffa sig ett försprång 
gentemot sina konkurrenter. Val av leverantörer skulle också påverkas eftersom de som kan 
leverera varor med RFID-märkning skulle väljas först och därmed ge det företaget en 
konkurrensfördel gentemot andra leverantörer av samma varor.  
 
Slut på EAN-nummer 
Som tidigare nämnts i arbetet så börjar de unika EAN-nummer som företagen tilldelas ta slut. 
Detta innebär att det förr eller senare måste ske någon form av förändring av, alternativt byta 
ut, nuvarande system. Om systemen ändå ska bytas ut kan en investering i RFID löna sig i 
längden istället för att försöka förnya det gamla EAN-systemet. Detta är en pådrivande faktor 
för ett införande av RFID. 
 
6.4  Hinder 
De hinder mot ett RFID införande som identifierats i den här studien är brist på standard, att 
nya datanätverk krävs, osäkerhet och implementeringsproblem.  
 
Standarder 
Det finns idag ingen vedertagen standard för RFID som alla helt säkert kommer att använda. 
Det mesta pekar på att livsmedelshandeln kommer att använda sig av EPC vilket i så fall 
skapar en standard för branschen. Innan denna standard är utvecklad kan kommer inte någon 
att våga investera i RFID eftersom en för tidig investering kan leda till att systemet måste 
bytas strax efter installationen för att passa någon annan standard. Hur lång tid det dröjer 
innan en fungerande standard är utvecklad råder det olika uppfattning om. Detta är ett stort 
hinder för ett införande av RFID.  
 
Nya nätverk 
För att kunna utnyttja RFID:s möjligheter så kommer det krävas ny datanätverk inom supply 
chain för att överföra information om de olika varorna. Nätverken kommer kräva möjligheter 
att kommunicera med varandra t.ex. genom snabba Internetanslutningar som många företag 
inte har tillgång till idag. Dessutom måste större databaser skapas för att lagra information om 
de varor som skickas i supply chain. Detta kommer ställe större krav på datorkapacitet och 
kunnande hos leverantörer, grossister och butiker. 
 
Osäkerheten  
Antalet genomförda tester av RFID i livsmedelshandeln är i dagsläget väldigt få och medför 
att osäkerheten är stor. Bristen på tester gör det dessutom svårt för företagen att beräkna 
kostnader och besparingar som systemen kan komma att medföra. Dessutom pågår juridiska 
tvister i USA angående systemen vilket försvårar beslut om införande av RFID. Dessa tvister 
leder till att företag tvekar i att införa systemet innan tvisterna har fått en lösning. Trots vissa 
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problem att få alla inblandade parter att märka produkter med de rätta streckkoderna så får 
ändå standarden för streckkoder anses fungera bra med tanke på det stora antalet användare. 
En sådan standard för RFID är ännu inte helt utarbetad vilket ytterligare bidrar till att 
osäkerheten med RFID fortfarande är stor. 
 
Implementeringsproblem 
Livsmedelsbranschen blir alltmer beroende av ett fungerande identifieringssystem. Kompletta 
byten av system som ett RFID-system skulle innebära medför alltid vissa tekniska 
inkörsproblem. Eftersom de hela tiden måste ha ett fungerande system och att det kommer att 
ta lång tid innan alla i supply chain inför RFID så måste båda systemen användas parallellt. 
Dessutom tillkommer svårigheter att få personalen att acceptera ny teknik och få dem att 
arbeta på ett delvis nytt sätt som i början innebär mer arbete. Systemet med streckkoder 
används redan av de flesta leverantörer, men det kan uppstå betydande svårigheter att få dem 
att acceptera och införa ett RFID-system. 
 
Sammanfattande tabell 
Fördelar Pådrivare 
Läsning Stora aktörer 
Information Utveckling 
Gemensam standard Konkurrensfördelar 
 Slut på EAN-Nummer 
  
Nackdelar Hinder 
Investeringskostnader Standard 
Taggkostnader Nya nätverk 
 Osäkerhet 
 Implementeringsproblem 
   
Fig 10:  Tabell över fördelar, nackdelar, pådrivare och hinder (egen) 
 
 
7.  SLUTDISKUSSION 
I det här kapitlet diskuteras det kring identifieringen av faktorer i föregående kapitel. 
Författarnas egna iakttagelser diskuteras också. Avsnittet avslutas med författarnas förslag 
till vidare forskning. 
 
7.1  Avslutande diskussion 
I dagsläget används RFID nästan inte alls i den svenska dagligvaruhandeln trots att 
möjligheterna med tekniken är många. En av anledningarna till att ingen har några konkreta 
planer på ett införande inom en snar framtid är den osäkerhet som ett nytt system medför. 
Företagen anger att bristen på omfattande tester med lyckat resultat som en anledning till 
denna osäkerhet. Dessutom hävdar de att kostnaderna för ett införande för tillfället är för höga 
för att det ska löna sig. Samma typ av märkning används redan inom andra branscher sedan 
ett antal år tillbaka i tiden vilket borgar för att systemen verkligen fungerar och är 
tillförlitliga. Huvuddelen av den moderna logistiken bygger på ett helhetstänkande. Om detta 
helhetstänkande tillämpades på RFID så borde det innebära att besparingarna genom hela 
supply chain överskrider de totala kostnaderna för ett införande. Därför väcks funderingar om 
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osäkerheten beror på okunskap. Denna okunskap anser vi är en bidragande faktor till att ingen 
av de tillfrågade parterna verkade ha en färdig plan för ett införande av RFID.    
 
Kostnaderna för alla delar av ett RFID-system, från taggar till nya datorsystem, är och 
kommer att förbli dyrare än streckkodssystemet i ett flertal år framöver. Företag som är nöjda 
med streckkoder eller tror på alternativa system, kommer inte att förespråka ett så pass dyrt 
och avancerat system som RFID. Om kostnaderna däremot skulle minska rejält så skulle 
förmodligen många företag tänka om angående RFID vilket innebär att kostnaderna är en 
faktor som motverkar ett införande av RFID i dagligvaruhandeln.  
 
När ett införande kan komma att ske är osäkert. Företagens egna uppfattningar är någonstans 
runt 10 år. Vår uppfattning är att inget av de tre stora livsmedelsföretagen vill ta det första 
steget, utan väntar på att någon av de andra ska starta ett införande. På så sätt får det företaget 
ensamt arbeta bort eventuella barnsjukdomar som kan finnas och de kostnader som dessa 
innebär. Om systemet sen visar sig fungera så är det lättare och billigare att införa det för de 
andra.  
 
RFID-tekniken innebär ingen direkt skillnad i sig. Däremot innebär den helhet som systemet 
möjliggör, riktigt stora fördelar. Det är ganska komplexa system det handlar om. Om ett 
införande kommer att ske eller inte alternativt om något helt annat system införs istället, är 
naturligtvis inte säkert förrän systemen verkligen införs. Men med tanke på de stora aktörerna 
som satsar betydande resurser på och verkar tro på ett införande så bör det vara det system 
som kommer att användas i framtiden. En viss teknisk utveckling kommer att krävas för ett 
införande, bl.a. bättre Internetanslutningar och troligtvis att taggarna blir betydligt billigare. 
Författarnas åsikt är att livsmedelsbranschen bör börja utarbeta planer för ett införande och 
dessutom genomföra tester i samarbete med någon kunnig aktör på området. Efter denna 
studie är vår övertygelse att RFID i någon form kommer att börja användas inom 
livsmedelsbranschen. I denna uppsats har ett införande på butiksförpacknings/låd-nivå 
diskuterats mestadels. De största fördelarna ligger i ett införande på 
konsumentförpackningsnivå. Då kan automatiska betalningssystem införas och 
kassapersonalen i princip helt tas bort. Men ett sådant system anser vi ligger lite för långt in i 
framtiden för att undersöka hur det kommer att fungera. De personer vi har intervjuat inom 
branschen verkar dock tro att det är dit utvecklingen tillslut kommer att leda. 
 
7.2  Förslag till vidare forskning 
I dagsläget verkar mycket osäkert kring hur RFID kommer att införas och i vilken form. En 
studie under ett längre tidsperspektiv hade varit intressant. Ex. skulle liknande intervjuer med 
livsmedelsföretagen kunna ske om ett par år och jämföras med de resultat som presenterats i 
denna uppsats. När omfattande tester av RFID börjar genomföras i branschen så skulle det 
vara intressant om utfallet av dessa studerades närmare. En studie om standarder och 
utvecklingsarbetet med nya standarder för identifieringssystem ex. i samarbete med EAN-
Sverige anser vi skulle driva forskningen framåt. 
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9.  BILAGOR 
9.1  Intervjusvar från Identcode och SCA 
Telefonintervju 031208 med Bengt Sunesson, försäljare på Identcode Solutions 
Valet mellan streckkoder och RFID-taggar beror framförallt på miljön, tillförlitligheten och 
behovet av att kunna ändra informationen om varan. Miljön avser hur smutsigt och därmed 
svårt det är att läsa streckkoder. Med tillförlitligheten menas t.ex. riktigt dyra produkter kostar 
för mycket att felbehandla vid ex. läsning. Behovet av att kunna ändra informationen kan t.ex. 
finnas på lastbärare i ett slutet system där denna återanvänds flera gånger och lastas med olika 
varor från gång till gång. 
 
De ultimata med RFID-märkning i livsmedelsindustrin skulle vara att implementera tekniken 
fullt ut d.v.s. märka alla varor i hela butiken och ersätta kassorna med RFID-läsare. Det 
kräver väldigt billiga och små taggar, men i dagsläget finns dock inte så billiga taggar. Ett 
annat problem som RFID-taggar är att de inte kan läsas genom metall t.ex. om två 
konservburkar stod vända mot varandra med taggarna inåt så skulle dessa i värsta fall inte gå 
att läsa av. Ytterligare ett annat möjligt problem med att införa RFID-tekniken i 
livsmedelsbutiker och därmed sammanför många radiosändare och läsare är att det kan uppstå 
störningsproblem d.v.s. det kan bli för många signaler och frekvenser samtidigt vilket stör ut 
systemet. I Stockholm t.ex. så finns det ställen utomhus där elektroniska larmnycklar till bilar 
inte fungerar p.g.a. sådana störningar. 
 
Med hjälp av RFID-märkning på t.ex. containrar så blir det svårare för obehöriga, ex. tjuvar, 
att se vad innehållet är. Med EAN-streckkoder kan alla läsa vad containrarna innehåller tack 
vare den standardiserade visuella märkningen. Med programmerade RFID-taggar däremot så 
krävs det en RFID-läsare och ett lösenord, vilket skulle försvåra avsevärt för tjuvarna. RFID-
tekniken är alltså säkrare än streckkoder på det området. 
 
Bengt Sunesson har jobbat som försäljare av RFID-system i 20 år. Han har aldrig varit med 
om att en läsare slutat fungera vid rätt hantering. Ungefär när han började jobba på företaget 
så var han med när en vanlig RFID-läsare installerades på ett företag och än idag har de inte 
haft några fel alls på den läsaren, vilket han ser som ett exempel på att investeringen i läsare i 
normala fall ses som en engångskostnad. RFID-märkning kommer troligtvis aldrig att kunna 
införas på konsumentförpackningar i livsmedelsbutiker och därmed möjliggöra att kassorna 
ersätts med RFID-läsare. Anledningarna till detta är kostnaderna, svårigheter att läsa genom 
metall och svårigheter att märka vissa varor t.ex. plockgodis, grönsaker o.s.v. 
 
Mailintervju 031222 med Peter Eriksson på SCA Transforest 
RFID-märkning används för att identifiera lastbärare, de så kallade kassetterna, som används 
för transporter mellan Sverige, London och Rotterdam. I själva taggarna lagras endast id-
numret för just den lastbäraren. Detta id-nummer är kopplat till en databas där all information 
om vad lastbäraren är lastad med finns lagrat. 
 
Innan införandet av RFID såg företaget möjligheter med att få bättre kontroll på lastbärarna 
för att kunna rapportera i realtid t.ex. när dessa flyttas. En annan möjlighet som sågs vara en 
administrativ kontroll och undvikande av felregistreringar som uppstod med dåvarande 
system. En nackdel med RFID ansågs vara de relativt dyra RFID-taggarna vilket dock ansågs 
hanterbart i och ett slutet transportsystem. Företaget såg även möjliga problem med att 
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försöka få hamnarbetarna att arbeta på ett nytt sätt med ny teknik. Exempelvis så kanske inte 
de personer som körde truckarna skulle se fördelarna som skulle uppstå totalt sett i systemet. 
 
Efter införandet av RFID-märkningen har företaget upplevt svårigheter med att få 
datasystemet att fungera på ett bra sätt p.g.a. att systemet varit lite för komplicerat. Det har 
dessutom varit svårare än företaget räknade med att få personalen att arbeta på ett nytt sätt. 
Tidspressen vid fartygslastning har medfört att systemet inte kunnat införas i transportkedjans 
alla led ännu. För övrigt har det uppstått få tekniska problem. Dock har några taggar gått 
sönder till följd av att de blivit påkörda av fordon. 
 
9.2  Intervjufrågor till Axfood, Coop och ICA 
 

1. Hur ser eran supply chain ut med hänseende på varuflöde, ordergång och 
informationsflöde? Är det olika för olika typer av varor och olika leverantörer? 

 
2. Har ni testat eller har ni planer på att utföra försök med RFID, auto id eller andra 

liknade tekniker i eran supply chain?  
 

3. Var i eran supply chain skulle ett sådant system vara möjligt att använda? Ex. Genom 
hela från leverantör till butik, från centrallager till butik osv.  

 
4. Vilken information skulle vara lagrad på själva taggarna?  

 
5. På vilken typ av förpackning skulle i sådant fall taggen sitta på? Transport-, Butiks- 

eller konsumentförpackning? 
 
6. Vilka fördelar/nackdelar/problem ser Coop med ett införande av RFID inom dessa 
kategorier 
   -ekonomiska 
   -administrativa 
   -praktiska 
   -tekniska 
 
7. Hur ställer sig Coop:s leverantörer till ett införande av RFID? 

 
8. Tror ni att det i framtiden kommer att vara möjligt att helt ersätta EAN-koder med 

RFID?  
 

9. Vilken typ av lastbärare används inom Coop? Engångs, flergångs, slutet retursystem? 
 

10. Hur vanligt är det att varor är slut i butiken och vad beror det på ex. varorna finns i 
butikens lager men har inte lagts ut i hyllorna, för långa leveranstider från Coop:s 
leverantörer, för långa ordercyklar från centrallager till butik o.s.v.  

 
11. Hur används streckkoder i erat logistikflöde idag ex. från leverantör och inom 

centrallager? 
 

9.3  Intervjufrågor till EAN-Sverige 
Hur arbetar ni på EAN med utveckling och standardisering av RFID? 
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Vilka fördelar finns det med RFID jämfört med streckkoder? 
 
Vilka nackdelar finns det med RFID jämfört med streckkoder? (t.ex. ekonomiska) 
 
Kommer RFID-märkningen i framtiden att användas fullt ut på butiks- och 
konsumentförpackningar inom livsmedelsindustrin?  
 
Hur väl införstådda är ICA, Coop och Axfood i RFID-systemets potential och 
användningsområde? 
 
Intervjupersonerna på Coop och Axfood hävdar att företagen inte genomfört några egna tester 
av RFID-märkning med ett logistiskt syfte. Har ni på EAN utfört några sådana tester? 
  
Intervjupersonen på Coop berättade att de har problem med att förmå deras leverantörer att 
märka butiksförpackningarna på rätt sätt med streckkoder. Är det ett problem i dagsläget? 
 
Vem av leverantörerna, företagen eller t.o.m. EAN tar initiativet till att forska/diskutera/införa 
nya tekniker (som t.ex. RFID)? 
 
Intervjupersonen på Axfood hävdar att det huvudsakliga kostnadshinder, för att införa RFID 
(på butiks- och konsumentförpackningar), som finns i dagsläget är styckepriset på RFID-
taggarna. Intervjupersonen på Coop däremot hävdar att RFID-läsarna är det största 
kostnadshindret. Vad ser EAN som det största kostnadshindret och varför? 
 
Hur ser prisutvecklingen ut på RFID-taggar och hur påverkar det företagens vilja att investera 
i tekniken. 
 
 


