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Sammanfattning 

 

RFID har sedan 80-talet vuxit fram inom industri- och transport-branschen som ett sätt att under-

lätta spårning av tillgångar och övervakning av informationsflöden genom logistikkedjan. Tek-

nologin har idag många olika applikationsområden och används inom en mängd olika verksam-

heter. Item-level Tagging (ILT) är ett sätt att utnyttja tekniken genom att märka enskilda varor för 

att på så sätt ge dem unika identiteter, vilket erbjuder enorm potential inom detaljhandel. Givet 

potentialen med tekniken vill vi med vår studie undersöka vilka förutsättningar som kommer att 

krävas för en ökad användning av ILT och RFID inom detaljhandeln. Detta mål uppnås genom 

att undersöka de barriärer som tidigare har hindrat en ökad användning samt hur dessa barriärer 

uppfattas i dagsläget. Efter en grundlig litteraturgenomgång samt intervjuer med respondenter 

med skilda perspektiv inom området kunde vi dra slutsatsen att det i dagsläget är fyra förutsätt-

ningar som behövs för att användningen skall öka; (1) Gemensamma standarder för hur RFID-

data skall kodas, (2) Konkurrensmässig press, (3) En ökad kunskap om nyttoeffekter för specifika 

verksamheter, (4) En ökad kompetens gällande systemlösningar. 

 

 

Nyckelord 
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Abstract 

 

Since the eighties RFID has been used in industry and logistics as a way to ease tracking of assets 

and supervising information flows through the logistical chain. Today, the technology can be 

applied in a number of different ways and is used in a variety of businesses and branches. Item-

level Tagging (ILT) is one way to apply the technology by tagging separate items and thus giving 

them unique identities, which offers enormous potential within retail. Given the technology’s 

potential our goal with this study is to discover which prerequisites are necessary for an increased 

use of ILT and RFID in retail. We achieve this goal by studying earlier barriers to adoption and 

how these barriers are perceived today. A thorough literary review and interviews with respond-

ents from differing perspectives within the field enabled us to draw the conclusion that there are 

four prerequisites that are necessary today for an increased adoption; (1) Common standards for 

encoding RFID-data, (2) Competitive pressure, (3) Increased knowledge concerning beneficial 

effects of adoption, (4) Increased know-how concerning system solutions. 

Keywords 

rfid, item-level tagging, retail, barriers, prerequisites  
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Begreppslista 

Auto-Id - Automatic Identification 

En metod för automatisk identifiering, datainsamling och kategorisering av ting. 

 

EAN - International (European) Product Code 

Endimensionella streckkoder på tretton siffror som används för att identifiera varor över hela 

världen (förutom i Amerika). 

 

EPC - Electronic Product Code 

En universell identifierare till för att tilldela fysiska ting permanenta identifikationsnummer. 

 

GS1 

En icke-vinstdrivande intresseorganisation som arbetar med standardiseringar inom distribut-

ionskedjor. GS1 företräder över 100 länder och har över en miljon kunder. 

 

ILT - Item-level tagging 

Principen att unikt identifiera ting genom att tilldela dem unika identifierare. 

 

IoT - Internet of Things 

Principen om ett världsomspännande kommunikationsnätverk som tillåter fysiska ting att kom-

municera med varandra. 

 

ISO - International Organization for Standardization 

Internationellt standardiseringsorgan som arbetar med industriell och kommersiell standardise-

ring. 

 

RFID - Radio Frequency Identification 

En teknik som med hjälp av radiovågor gör det möjligt att sända och motta data trådlöst. 

 

ROI - Return on Investment 

En matematisk kalkyl som används för att jämföra olika investeringar mellan varandra. 

 

SAW - Surface Acoustic Wave 

Ett fysikaliskt fenomen som i detta sammanhang gör det möjligt att identifiera produkter med 

ljudvågor. 

 

UPC - Universal Product Code 

Endimensionella streckkoder på tolv siffror som används för att identifiera varor i Amerika.  
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1. Inledning 

Avsnittet inleds med en bakgrund av ämnesområdet vilket leder fram till uppsatsens problemfor-

mulering och syfte. Därefter följer vilka avgränsningar som föreligger i uppsatsarbetet. Sedan en 

genomgång av de kunskapsprodukter som undersökningen genererar och en beskrivning av iden-

tifierade kunskapsintressenter. Slutligen beskrivs uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Att kunna kategorisera och spåra produkter och varor genom distributionskedjor är en avgörande 

faktor för att uppnå en hög effektivitet (Musa, Gunasekaran och Yusuf, 2014). För att åstad-

komma detta krävs tekniker för att identifiera och urskilja varor och transport-pallar i en massiv 

skala. Automatic Identification (Auto-Id) är ett samlingsnamn på tekniker som försöker lösa just 

dessa problem genom märkning av produkter med en informationsbärande identifierare, som se-

dan automatiskt kan läsas av med en scanner. Streckkoder är en typ av identifierare och har länge 

varit den dominerande tekniken inom Auto-Id, där EAN (European Article Number)-koder har 

blivit den streckkodsstandard som är vanligast idag och kan ses genom hela kedjan från produkt-

ion och transport till försäljning i butiker. EAN-koder underlättar inte bara informationshantering 

och spårning; tekniken effektiviserar även arbetsflöden och felhantering då identifikationskoder 

kan läsas in maskinellt (USA först ut med streckkoder, maj-14).  

 

Electronic Product Code (EPC) är likt streckkoder en underkategori till begreppet Auto-Id. EPC 

har vuxit fram som en standard vars syfte är att kunna ge enskilda varor och artiklar unika identi-

teter, till skillnad från streckkoder som bara kan identifiera dessa som tillhörande en specifik pro-

duktgrupp. Detta möjliggör att varje unik artikel kan spåras genom hela dess livscykel; inte bara 

vid produktion för att garantera autenticitet utan också i lager, butiker och transport för förbättrad 

saldokontroll och lokalisering. (Xiao, Yu, Wu och Ni, 2007) 

 

Principen att ge varje enskild vara en unik EPC, och därmed en egen identitet, betecknas som 

Item-level tagging (ILT). Denna princip gör det möjligt för återförsäljaren att få en inblick i var 

specifika varor finns placerade inne i affären. Återförsäljaren kan med hjälp av denna information 

lära sig mer om sina kunders rörelsemönster och shoppingvanor genom att följa varornas väg 

genom butiken, vilket kan leda till ökad förståelse om hur artiklarna kan placeras för att ge en 

ökad försäljning (Alqahtani och Wamba, 2012). Genom att konstant ha exakt information om 

individuella varors placering och antal kan återförsäljaren dessutom lättare undvika situationer 

som har en negativ inverkan vid försäljning. Den mänskliga faktorn gör att saldofel och felplace-

ringar är ett stort problem med streckkoder då individuella artiklar inte kan identifieras och spå-

ras. Med den platsinformation som unika identiteter som EPC tillhandahåller kan “försvunna” 

varor uppmärksammas och återfinnas; på sätt minskas förluster från varor som blivit felplacerade 

på butiksgolvet och som därför riskerar att inte bli sålda. (Corsten och Gruen, 2003) Med en mer 

detaljerad saldokontroll reduceras också risken för överlagring av varor som skapar onödig kapi-
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talbindning. De förbättrade inventeringsmöjligheterna ILT erbjuder möjliggör också att olika 

butiker inom samma kedja kan hålla konstant uppdaterad och framförallt korrekt information om 

varandras lagerstatus, vilket kan leda till bättre affärsbeslut i de högre leden. Item-level tagging är 

även ett steg närmare att skapa ett så kallat Internet of Things (IoT). IoT är principen att skapa ett 

uppkopplat samhälle där varje produkt, process och data är unikt identifierbar, sökbar och kom-

municerbar. (Fosso och Boeck, 2008) 

 

Radio Frequency Identification (RFID) har under det senaste decenniet vuxit fram som den mest 

lovande tekniken för att facilitera ILT (Panizza, Lindmark och Rotter, 2010). Andra tekniker som 

2D-streckkoder och Surface Acoustic Wave (SAW)-taggar finns även som konkur-

rent/komplement inom ILT (2D-koder motverkar förfalskade läkemedel, maj-2014). Den potenti-

al och de fördelar RFID erbjuder har däremot gjort att ILT och RFID ofta används synonymt. 

RFID-tekniken möjliggör att på avstånd kunna avläsa data via elektromagnetiska vågor som 

sänds från RFID-taggar, vilka i sin tur kan placeras på enskilda varor. RFID-taggar fungerar som 

ett skrivbart medium, datalagring och sändare som sedan kan avläsas med en scanner eller an-

tenn.  Förutom möjligheten att ge varje vara en unik identitet så erbjuder RFID tydliga fördelar 

gentemot EAN-koder. Med RFID kan flera artiklar scannas samtidigt med endast en mottagare 

medan EAN-koder måste scannas en i taget. RFID-taggar kan scannas från längre avstånd och 

även genom annat material, t.ex. transportpallar eller förpackningar, till skillnad från streckkoder 

där det krävs fri sikt. RFID-taggar kan även hålla betydligt mer information än streckkoder och 

kan hållas så pass små att de lätt kan placeras på och inom små varor. RFID-taggar kan även in-

nehålla sensorer vilket innebär att den omkringliggande miljön kan mätas, ex. luftfuktighet eller 

temperatur. Detta erbjuder stora fördelar för att ha uppsikt över livsmedel och andra känsliga va-

ror. (Xiao et al., 2007) 

1.2 Problemområde 

Sedan 80-talet så har RFID anammats främst inom logistikbranschen för spårning av transport-

pallar och övervakning av transportflöden. Gott om studier behandlar implementering av RFID 

inom logistik och ger en positiv bedömning av dess potential; förbättrad lagerkontroll, högre kva-

lité på datainsamling och spårning av tillgångar (Thiesse, Al-Kassab och Fleisch, 2009). Tek-

nologin har däremot en mängd olika applikationsområden och används inom många olika typer 

av verksamheter. I början på 2000-talet växte intresset alltmer för RFID och i takt med att kost-

naderna för taggar minskade så breddades också visionen för vad teknologin skulle kunna erbjuda 

i framtiden. Idén med ILT är i sig inte ny men med RFID som medium så sågs idén alltmer som 

genomförbar. 

  

De potentiella vinsterna, särskilt för detaljhandel, drev större butikskedjor som Wal-Mart i USA 

och Metro-Group i Tyskland till att börja införa RFID genom hela sina verksamheter (Panizza et 

al., 2010). Här i Sverige var även ICA intresserade av ett eventuellt införande (Öst, 2004). Ut-

vecklingen började däremot att halta runt 2005 för att sedan nå ett drastiskt stopp 2008 i samband 

med finanskrisen. Hype och höga förväntningar stämde inte överens med vad RFID faktiskt 

kunde facilitera just då och detaljhandeln såg inte längre teknologin som något som skulle slå 
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igenom (Wennberg, 2007).  Det var kostsamt att implementera och butiker som utöver dyrare 

varor även sålde lågpris-varor hade svårt att motivera varför de skulle tagga varor som är billigare 

än själva RFID-taggen. Frågor kring säkerhet uppkom också, dels hur taggarnas data skulle 

skyddas från obehöriga men också hur den skulle delas inter-organisatoriskt. När RFID hamnar 

allt närmre konsumenten uppstår också frågor om privacitet och personlig integritet. Hur kommer 

konsumenter att förhålla sig till varor som kan spåras varsomhelst och närsomhelst, och vilka 

implikationer får RFID för lagar och policys i samhället? (Slettemeås, 2008) 

  

Förväntningarna kring ILT svalnade något men RFID fortsatte däremot att utvecklas inom andra 

områden och verksamheter. Kostnader fortsatte att drivas neråt och kunskap om hur teknologin 

bäst bör användas har stadigt ökat. Redan 2010 var ILT inom detaljhandel tillbaka som ett av de 

mer lukrativa användningsområdena för RFID. I dagsläget har RFID och ILT långsamt börjat 

hitta mark ute i butiker, främst inom klädhandeln, och teknologins potential är fortfarande stor. 

(Panizza et al., 2010) 

  

Dock är det fortfarande EAN-koder som är den dominerande standarden när produkter väl når 

butikshyllorna. Sedan streckkoder blev standard under 80-talet så har tekniken tillfört enorma 

effektiviseringar och har blivit en integral del av detaljhandels processer. Att övergå till en ny 

teknik skulle därmed kunna innebära omfattande omställningar. EAN-koder ses däremot som allt 

mer bristfälliga för att hantera framtida affärsklimat. Spårbarhet, informationshantering, kontroll 

av varor med låg hylltid (till exempel livsmedel) och minimerande av felhantering ställer krav 

som EAN-koder kommer att ha svårt att hantera i framtiden. (Fosso och Boeck, 2008). 

  

Givet behovet och den potential som erbjuds så uppstår då frågan varför RFID och ILT inte syns 

i större utsträckning inom detaljhandel och ute i butiker.  

1.3 Syfte 

Värdet av Item-level tagging inom detaljhandel är tydligt och förväntas bli ett enormt lukrativt 

område för användning av RFID. Teknologin har däremot haft sina brister och tidigare forskning 

har pekat på barriärer som har förhindrat en ökad användning, så som kostnad och tekniska hin-

der. Syftet med denna studie är därför att bedriva en nulägesanalys och utreda vilka dessa barriä-

rer är i dagsläget för att besvara följande fråga: 

  

Vilka förutsättningar kommer att krävas för att öka användningen av Item-level 

tagging och RFID inom detaljhandel? 
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1.4 Avgränsningar 

Det finns ett flertal teknologier för att facilitera ILT men denna studie fokuserar på RFID. De 

fördelar som erbjuds gentemot teknologier som SAW och 2D-streckkoder gör att RFID förväntas 

att bli den ledande teknologin (Panizza et al., 2010); så pass att ILT redan idag ofta används sy-

nonymt med RFID. Detta innebär däremot också att en viss språkförbistring uppstår då RFID 

används för många olika syften inom olika typer av verksamheter. De barriärer och förutsättning-

ar som redovisas i denna studie bör därför ses som knutna till sambandet mellan ILT och RFID. 

  

ILT och framförallt RFID förekommer inom många olika typer av verksamheter men i denna 

studie ligger detaljhandel i fokus då det är i det området som ILT förväntas att öka mest inom de 

närmsta åren (Panizza et al., 2010). 

 

Vi presenterar övergripande fördelar och nackdelar med implementation av ILT och RFID men 

syftet med vår studie är ej att argumentera för eller emot en ökad användning. Vår fokus ligger 

endast i att undersöka förutsättningarna för en ökad användning.  Givet denna fokus, samt vår 

studies övergripande natur, så har vi valt att ej presentera detaljerade tekniska specifikationer 

eller fördjupade beskrivningar gällande implementeringar av ILT och RFID. 

1.5 Kunskapsintressenter 

Uppsatsen mynnar ut i en analys av de barriärer som vi i dagsläget identifierat som något som 

står i vägen för en expansion av ILT med RFID inom detaljhandel - samt en diskussion kring 

vilka förutsättningar som kommer att krävas för att användningen skall öka. Studien riktar sig 

därför dels till intressenter inom detaljhandel som överväger ett införande och dels till leverantö-

rer och konsulter inom RFID som vill ha en övergripande bild av branschens problemområden. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens är uppdelad i sju avsnitt. Inledningen (1) presenterar problemområdet och våra forsk-

ningsfrågor. Därefter följer en genomgång av vår metod och forskningsprocess (2) som ämnar till 

att underrätta läsaren om hur vi har gått tillväga. Vi presenterar sedan vårt teoretiska underlag (3) 

som ger en bakgrund till vår empiri. Nästkommande avsnitt redovisar resultaten från vår datain-

samling (4). Följande avsnitt redovisar den analys vi har bedrivit utifrån insamlad data och teore-

tisk bakgrund (5). Vi presenterar sedan en sammanfattning av studiens resultat och de slutsatser 

som besvarar våra forskningsfrågor (6). Avslutningsvis sker en diskussion kring validiteten av 

våra resultat och slutsatser (7). 

  



5 

 

2. Metod 

I detta kapitel redovisar vi de tillvägagångssätt som har använts för att genomföra studien. Vi 

inleder med att beskriva vald forskningsansats och övergår sedan till att beskriva vår forsknings-

strategi och övergripande forskningsprocess. Därefter redovisar vi mer detaljerat de viktigaste 

momenten i arbetsmetodiken.  

2.1 Forskningsansats 

Vi har utgått från ett interpretivistiskt förhållningssätt. Interpretivism karaktäriseras av ett fokus 

på att förstå subjektiva tolkningar av omvärlden utifrån specifika, socialt konstruerade kontext 

(Oates, 2006). De attribut som förknippas med ILT och RFID, till exempel kostnad och tekniska 

begränsningar, må vara objektivt förankrade men värderas subjektivt utifrån en verksamhets egna 

förutsättningar. Givet att värdet av ILT och RFID bäst kan förstås utifrån en analys av subjektiva 

tolkningar och uppfattningar så bedrev vi en kvalitativ studie för att besvara vår forskningsfråga.  

2.2 Forskningsstrategi 

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som kommer att krävas för att använd-

ningen av ILT och RFID skall öka inom detaljhandel. För att göra detta behövde vi identifiera de 

barriärer som i dagsläget förhindrar en ökning. Kontemporär forskning inom detta område är be-

gränsad och forskning som sträcker sig längre bak i tiden reflekterar inte nödvändigtvis de barriä-

rer som är aktuella i dagsläget. Vi ansåg det därför lämpligt att bedriva denna studie explorativt, 

vilket enligt Oates (2006) är en lämplig metod att använda då man vill undersöka ett fenomen 

utan hypoteser att testa eller teoretiska ramverk att arbeta inom.  

2.3 Forskningsprocess 

Genomförandet av studien uppdelades i ett flertal moment (se fig. 2.1). Vi inledde med en littera-

turgenomgång för att få en övergripande teoretisk bild av forskningsområdet att formulera våra 

forskningsfrågor runt (1). Utifrån litteraturgenomgången identifierade vi även de barriärer som 

tidigare har hindrat en ökad användning av ILT och RFID, såsom kostnad och tekniska hinder 

(2). Med dessa barriärer som en utgångspunkt ville vi sedan undersöka hur de upplevs i dagsläget 

för att ta reda på vad som har förändrats samt vad som behöver förändras. Detta gjorde vi genom 

en Små-N-studie, där vi intervjuade representanter från två företag som har erfarenhet av ILT och 

RFID-implementation (3).  
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Fig. 2.1 Modell över forskningsprocessen 

 

 

Kvalitativ data från litteraturgenomgången och intervjuerna kategoriserades och kodades iterativt 

under forskningsprocessen. Vi sammanställde och jämförde sedan resultaten för att få en uppfatt-

ning om vilka nya barriärer som hade uppstått samt vilka som inte längre var relevanta (4). Uti-

från denna analys kunde vi sedan dra slutsatser kring vilka förutsättningar som kommer att krävas 

för att användningen av ILT och RFID skall öka inom detaljhandeln (5). 
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2.4 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleddes med målsättningen att inskaffa oss en övergripande bild av ILT 

som fenomen. Vi sökte efter fallstudier, tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar för att bredda 

vår kunskap och sökte oss vidare till närliggande kunskapsområden genom att granska dess käll-

referenser. Det framkom tidigt att ILT och RFID var nära sammankopplade men också att dags-

aktuell forskning som behandlade de båda tillsammans var begränsad.  Vi fick därför bredda våra 

sökkriterier för att täcka en större tidsperiod som också omfattade RFID-teknologi. Vår problem-

formulering utvecklades under denna fas då vi upptäckte allt mer forskning som framställde po-

tentialen med RFID och ILT inom detaljhandel; dock också hur intresset periodvis har sjunkit för 

att idag vara på väg upp igen. 

  

Vi sammanställde sedan den litteratur som tydliggjorde problemområden för ILT och RFID. Uti-

från denna sammanställning kunde vi identifiera ett antal typiska barriärer som tidigare har hind-

rat en ökad användning. 

  

Vald litteratur sträcker sig från 2000 till 2014. Givet svårigheten att finna kontemporära fallstu-

dier som behandlar ILT med RFID inom detaljhandel så har vi valt att också inkludera forskning 

som behandlar implementering inom andra verksamheter. Vi anser att en stor del av problemati-

ken vid dessa fall kan generaliseras och appliceras även på detaljhandel. Vi har också valt att in-

kludera litteratur som behandlar RFID utan en fokus på item-level. Vårt resonemang i dessa fall 

är att problemområden för RFID som teknologi nödvändigtvis kommer att påverka utvecklingen 

av ILT.  

2.5 Små-N-Studie 

Syftet med en Små-N-studie är att få en övergripande bild av ett fenomen utifrån ett flertal per-

spektiv; till skillnad från en typisk fallstudie där fenomenet undersöks utifrån en specifik kontext 

som en verksamhet, plats eller organisation (Oates, 2006). Små-N-studien belyser ett specifikt 

fenomen från olika utgångspunkter eller enheter(N) vilket möjliggör att undersökningen ej be-

gränsas till en särskild plats, händelse eller verksamhet. Denna typ av undersökning är lämplig att 

tillämpa i de fall man vill ha en nyanserad bild av ett fenomen. (Jacobsen, 2002) 

 

Vårt huvudsakliga syfte med en Små-N-studie var att få en övergripande bild av vilka barriärer 

som i dagsläget är relaterade till ILT och RFID. Värdet av ILT uppfattas olika beroende på vilken 

typ av verksamhet det appliceras inom och för att bättre kunna generalisera de barriärer som upp-

levs i dagsläget ville vi därför undersöka fenomenet från ett flertal olika perspektiv.  

2.5.1 Urval 

Vårt mål var ursprungligen att undersöka ILT och RFID dels från ett detaljhandelsperspektiv, där 

vi undersöker ett företag som har övervägt implementation, och dels från ett RFID-

leverantörsperspektiv. Dock var det problematiskt att hitta information om företag inom detalj-
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handel som i dagsläget överväger ILT; framförallt i Sverige vilket vi skulle behöva för att ha till-

gång till företaget. Alternativet var att undersöka de fallstudier som behandlar implementation 

inom detaljhandel. Vi fann dock inga som vi ansåg var kontemporära nog för att uppfylla vårt 

syfte med studien, nämligen att få en dagsaktuell uppfattning om potentiella barriärer. Vi behöv-

de därmed omformulera våra urvalskriterier gällande perspektiv att undersöka. Vår fokus blev 

därför RFID-leverantörer och konsultföretag som har erfarenhet av Auto-ID-implementation.  

 

GS1 har på sin hemsida en lista över rekommenderade leverantörer och konsulter vilka vi för-

sökte ta kontakt med. I de fall vi fick kontakt och de inte ansåg att de kunde hjälpa oss så var de 

hjälpsamma nog att rekommendera andra företag att ta kontakt med. Genom dessa kontakter 

valde vi ut två stycken företag som vi ansåg var intressanta att intervjua, då de kunde ge två 

skilda perspektiv på samma område. Även om båda kan lämna kunskap från två skilda perspektiv 

har de dock genom sina förpliktelser ett gemensamt intresse av att sprida användningen av RFID, 

vilket vi därmed måste ta i beaktande under intervju och analys. 

2.5.2 Datainsamling 

Datainsamling har genomförts med semi-strukturerade intervjuer. Intervjuer är en fördelaktig 

metod när man vill få en djupare och mer nyanserad förståelse för ett specifikt fall. Genom en 

semi-strukturerad intervju ges möjligheten att utifrån ett par fördefinierade teman tala fritt med 

respondenten och upptäcka infallsvinklar som tidigare var oklara (Oates, 2006). Utifrån vår litte-

raturgenomgång kunde vi först bygga upp en förståelseram och identifiera de teman som vi ville 

utforska. De barriärer som identifierades i litteraturgenomgången gav oss en preliminär intervju-

guide (se bilaga 1) att följa men givet vår studies explorativa natur ville vi vara noga med att ge 

våra respondenter möjligheten att tala fritt. Preliminära intervjuer genomfördes över telefon och 

övergick sedan till en fördjupad intervju i person, där vi fick möjlighet att få mer detaljerade svar 

och utforska frågor ytterligare.  

2.6 Dataanalys 

Analys skedde utifrån våra skriftliga anteckningar och upprepade genomlyssningar av de inspe-

lade intervjuerna. Givet den kvalitativa naturen av data som insamlats så behövde vi använda en 

kvalitativ metod för att analysera den. Vi utgick därför från en Theme Analysis där kodning och 

kategorisering skedde både deduktivt, då vi sökte information som relaterade till våra fynd i litte-

raturgenomgången, och induktivt för att upptäcka teman och områden som var nya för oss (Oates, 

2006). Sammanhängande teman kopplades sedan antingen till relevanta barriärer som identifie-

rats i litteraturgenomgången eller de nya som framkommit under intervjuerna 
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3. Barriärer för Item-level tagging 

I detta kapitel presenteras resultatet från litteraturgenomgången där vi redovisar de barriärer 

som tidigare har varit avgörande för en ökad användning av ILT och RFID. Barriärerna presen-

teras utan inbördes ordning.  

3.1 Kostnader och Return on Investment (ROI) 

Kostnaden för att införa ett RFID-system i en verksamhet kategoriseras i tre olika områden: 

mjukvaru-, hårdvaru- och servicekostnader. Kostnaden för mjukvara innebär de system som gör 

det möjligt för systemen att bearbeta och tolka den data som avläses från taggarna som skannas. 

Inom kostnaden för hårdvara ingår bland annat priset för att köpa in avläsare, antenner, taggar 

och annan teknisk utrustning. Servicekostnaden är den rullande kostnaden för att hålla systemet 

igång och innefattar bland annat serviceavtal för att hålla mjukvaran uppdaterad, att utbilda per-

sonal och att vid behov reparera eller byta ut den tekniska utrustningen (Sweeney II, 2005; Bek-

tesevic, 2007). 

  

Ett genomgående tema i den litteratur som behandlar området är att den huvudsakliga barriären 

som tidigare har hindrat ett ökat användande av RFID har varit kostnaderna. Prisnivåerna för 

hårdvara och framförallt taggar har ansetts för höga för att implementera RFID i en större ut-

sträckning; när taggen kostar mer än artikeln som skall märkas så finner många att det är svårt att 

se hur investeringen skall ge något tillbaka. (Prater och Frazier, 2005; Panizza et al., 2010; Bot-

tani och Rizzi, 2008; Piramuthu, Wochner och Grunow, 2014) 

  

För att beräkna om ett investeringsprojekt är lönsamt eller ej krävs ekonomiska kalkyler. Ett 

hjälpmedel kan vara att göra en Return on Investment (ROI)-kalkyl. För att beräkna en ROI krävs 

det att både investeringskostnaden och de eventuella intäkterna är möjliga att kvantifiera. När 

dessa värden är kvantifierade utförs en enkel matematisk beräkning där intäkterna divideras med 

investeringens kostnad. Resultatet blir en kvot som hjälper beslutsfattaren att avgöra om investe-

ringen blir lönsam eller ej (Return on Investment, maj-14). Ett problem som uppstår vid beräk-

ning av ROI vid införande av ett ILT-system är att nyttan av systemet kan vara svår att kvantifi-

era, särskilt då nyttan kan bestå i mjuka värden så som kundnöjdhet och kundservice. Det finns få 

fallstudier som behandlar ROI vid implementation av ILT och RFID, särskilt med dessa mjuka 

värden i beaktning. Detta leder till att många företag, framförallt små- och medelstora, inte vågar 

investera i tekniken då de inte finner vägledande rapporter som kan motivera kostnaderna. (Pa-

nizza et al., 2010). 
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3.2 Tekniska hinder 

RFID-utrustning kommunicerar genom radiovågor och dessa vågor kan utsättas för störningar 

från omgivningen vilket orsakar felaktiga avläsningar (Panizza et al., 2010). De huvudsakliga 

störningarna de kan utsättas för i en butiksmiljö är antingen absorption eller reflektion. Metalliska 

föremål fungerar som effektiva barriärer som reflekterar och hindrar radiovågorna från att pas-

sera. Vätskor fungerar däremot som en absorbator som fångar in och kväver de radiovågor som 

passerar genom vätskan (Sweeney II, 2005). Olika RFID-tekniker påverkas olika mycket av 

dessa effekter; taggar som kommunicerar med lågfrekventa radiovågor störs inte lika lätt av ab-

sorption och hindras inte lika mycket av reflektion men har samtidigt en mycket lägre räckvidd 

än högfrekventa taggar. Aktiva taggar sänder sina radiovågor med högre signalstyrka och påver-

kas därför inte lika mycket, men är istället mycket dyrare (Sweeney II, 2005).  

 

Fördelarna med RFID är bland annat möjligheten att på avstånd kunna läsa av produkter genom 

annat material. Tekniska begränsningar som att vatten och metall orsakar störningar som förhind-

rar dessa fördelar har varit en bidragande faktor till en minskad spridning av tekniken. Särskilt för 

detaljhandel blir detta ett problem då förpackningar och hyllor i sig blir störningsmoment. Att ej 

kunna nå en avläsningnivå på 100 % kan därmed innebära att potentiella intressenter avvaktar 

med att investera i ett ILT-system. (Panizza et al., 2010; Bektesevic, 2007; Zhou, 2009) 

3.3 Standarder 

Under mitten av 00-talet sågs bristen på standarder som ett problem när privata företag och orga-

nisationer undersökte möjligheterna med en RFID- och ILT-implementation. Tekniska standarder 

för RFID är etablerade och regleras genom International Organization for Standardization 

(ISO)-standarder; dessa reglerar hur RFID-taggar kommunicerar med annan teknisk utrustning 

(O’Connor, 2006). Problemet har huvudsakligen varit bristen på gemensamma standarder för hur 

taggarnas information skall kodas och delas. (Panizza et al., 2010; Gaukler, Seifert och Hausman, 

2007) 

 

Ett antal organisationer arbetar med att försöka knyta samman en mängd olika branscher under 

gemensamma standarder. Bland dessa är GS1 den största organisationen med över 100 medlems-

länder. GS1 verkar inom tre sektorer: handel, hälsa och transport och har bland annat varit en 

drivande part för att utveckla standarderna Universal Product Code (UPC) och International Ar-

ticle Number (EAN) för streckkoder när dessa saknades. I dagens läge är GS1 den organisation 

som har kommit längst med att skapa en standard för RFID-tillämpningar men trots det verkar 

företag fortfarande avvaktande inför steget att tillämpa dessa standarder i en större skala. 

(EPCglobal Standards Overview, maj-14; Panizza et al., 2010; Gaukler et al., 2007).  
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3.4 Konkurrensmässighet 

I en studie utförd bland 77 företag i Malaysia undersöktes företagens åsikter och uppfattning om 

hur RFID kan tillämpas i deras verksamhet samt vilka determinanter som var viktigast för att 

avgöra huruvida företaget ansågs positivt inställt till ett införande. Studien framförde att en avgö-

rande determinant för hur villiga företag var att anamma RFID var huruvida konkurrerande före-

tag redan hade implementerat tekniken eller övervägde en implementering. I en marknad med allt 

större konkurrensutsatthet krävs ett ständigt behov att vara steget före sina konkurrenter eller, 

som i studiens fall, inte halka efter. (Paydar, Endut och Lajevardi, 2013) 

 

En vidare implikation av studiens resultat är därmed att användningen av ILT och RFID riskerar 

att stagnera om inte tillräckligt många företag tar de första stegen och sätter press på sina konkur-

renter.  

3.5 Integritetsfrågor och mottagande från allmänheten 

2004 inledde det amerikanska företaget Wal-Mart ett försöksprojekt med RFID på pallnivå inom 

sin logistikkedja och även item-level på ett begränsat antal varugrupper. Detta ledde inom kort till 

negativa reaktioner från ett antal konsumentgrupper som organiserade protester mot en butik i 

Dallas, USA (Sullivan, 2005). Tillämpningen av RFID kan uppfattas som integritetskränkande 

för individen när den används för att spåra varors position och rörelse i och utanför affären. Räds-

lan är att ständigt utsättas för en typ av övervakning eftersom RFID-försedda produkter potenti-

ellt kan avläsas och analyseras överallt i samhället och därmed samla enorma mängder informat-

ion kopplad till enskilda individer (Slettemås, 2009, RFID Position Statement, maj-14). 

 

Wal-Mart har inte varit ensamma om att mottaga kritik från oroade konsumenter. Tyska företaget 

Metro blev tvingade att delvis överge ett pilotprojekt med RFID-taggade medlemskort efter hård 

kritik från sina kunder (Blau, 2004). Italienska klädesmärket Benetton fick en liknande behand-

ling då de framförde möjligheten att tagga ett urval av sitt sortiment (Evans, 2003). Utvecklingen 

av RFID-tekniken har varit dold från allmänheten tidigare eftersom den nästan uteslutande har 

varit till nytta i branscher utan kundkontakt. När tekniken har börjat leta sig ut bland kundnära 

branscher har kritiska röster därmed börjat höjas. Denna negativa respons kan därför leda till att 

företag skalar ner sina RFID-projekt eller avvaktar helt med en implementation (Alqahtani och 

Wamba, 2012).  
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4. Resultat från intervjuer 

I detta kapitel redovisas resultaten från de semi-strukturerade intervjuerna. Vardera responden-

ten fick möjlighet att tala fritt om ett flertal områden och specifik information kom därmed fram 

under olika delar av intervjun. Denna data sammanfattas och presenteras i form av kategorier 

som representerar nyckelteman som framkom under intervjuerna. Inledningsvis lämnas en intro-

duktion av vardera respondenten. Sedan presenteras respondenternas uppfattning om situationen 

för ILT och RFID i dagsläget. Vi går sedan över till det uppfattade värdet av tekniken för att till 

sist presentera diskussionen om de barriärer som kan hindra vidareutveckling av ILT och RFID.  

4.1 Introduktion av respondenter  

Vi inleder först med att presentera våra respondenter och företagen de representerar.  

4.1.1 Mats Forsell - Zebra Technologies 

Zebra Technologies är ett världsomspännande bolag och ett av de ledande inom Auto-id-

branschen med en årlig omsättning på runt en miljard dollar. De erbjuder främst tekniska lös-

ningar för implementation av produktidentifiering där kärnan är etikettskrivare med kringlig-

gande programvara och tjänster. RFID-lösningar är en stor och fortfarande växande del av deras 

sortiment, där ILT är en av ett flertal applikationstyper. (Forsell, 2014; Zebra Technologies, maj-

14) 

  

Mats Forsell har arbetat hos Zebra i drygt tio år. I rollen som Business Development Manager på 

Zebras kontor i Stockholm ingår bland annat teknisk och ekonomisk rådgivning till företag som 

är intresserade av att införa RFID- och ILT-tekniker i sin verksamhet. 

  

Vi intervjuade Mats på Zebra Technologies kontor i Stockholm den 5 maj 2014.  

4.1.2 Gunnar Ivansson - Learningwell 

LearningWell är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med kontor på 5 orter i Sverige. De arbe-

tar med strategisk utveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling och integration. På deras 

kontor i Stockholm arbetar man främst med verksamhetsutveckling. 

 

Deras kunder kan vara såväl myndigheter som medelstora och större verksamheter inom energi-, 

försvars-, telecom-, fordons-, läkemedels- och processindustrin. Deras tekniska expertisområden 

ligger bland annat inom utveckling av simuleringssystem åt försvars- och kärnkraftsindustrin, 

RFID-teknik, systemintegrationer och system för Business Intelligence. 

 

Gunnar Ivansson har arbetat som RFID-expert och underkonsult genom sitt eget bolag hos Le-

arningWell sedan 2007 och har en gedigen bakgrund inom RFID. Innan han började arbeta åt 
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LearningWell var han VD och delägare till ett agenturbolag som sålde teknisk utrustning inom 

bland annat RFID-teknik. Han har även suttit som ordförande för EU-projektet RFID in Europe 

och arbetar i dagsläget i ett stort europeiskt projekt med RFID-märkning av järnvägsvagnar. 

Gunnar har en bred överblick över den västerländska RFID-marknaden och hans expertis sträcker 

sig över flera olika branscher, från tillverkningsindustrin och logistikbranschen till detaljhandeln 

och konsumentnära tillämpningar av tekniken. 

 

 Vi intervjuade Gunnar på LearningWell:s kontor i Stockholm den 9 maj 2014.  

4.2 ILT och RFID i dagsläget 

Givet den problematik vi hade att hitta kontemporära fallstudier som behandlade ILT med RFID 

inom detaljhandel så bad vi våra respondenter att beskriva hur de uppfattar att tekniken används 

idag.  

 

Mats 

Mats var noggrann med att poängtera att det idag fortfarande är streckkoder som är den domine-

rande tekniken, både inom och utanför detaljhandel. RFID bör ej heller ses som en ersättare till 

streckkoder i dagsläget, även om det är tekniskt möjligt, utan bör snarare ses som ett komple-

ment. Logistik och transport är de verksamheter som främst har anammat RFID för att övervaka 

transportflöden, främst på pallnivå. RFID har däremot börjat hitta sig ut i butiker på Item-level 

nivå och detaljhandel är den marknad som är mest lovande just nu. ”Sällanköpsmarknaden” är 

den drivande kraften; butiker med många produkter, relativt höga värden och som är konsument-

nära. Klädhandeln är ett typiskt exempel som just nu ligger längst fram i utvecklingen. Dagligva-

ruhandel, så som matvarubutiker, har inte anammat RFID på Item-level nivå än även om intresset 

finns där. Medvetenheten för och tillgängligheten av RFID ökar däremot och man börjar se allt 

mer praktiska fall som visar på att tekniken fungerar inom olika verksamheter. Han tror dock att 

det kan ta upp mot tio år innan RFID och ILT börjar nå sin mognadsfas där tekniken etablerats 

ordentligt. 

  

Mats beskriver utvecklingen som att vi just nu är inne i en tredje generationens tillämpning av 

RFID. Första generationen, eller första hypen, uppstod under 90-talet. Tekniken var applicerbar 

men kostsam och man visste inte riktigt hur den skulle användas för att skapa värde. Tillverk-

ningsindustrin och logistikbranschen var de som såg störst potential, men trots ett flertal pilotpro-

jekt så hände inte så mycket mer. 

  

Andra generationens tillämpning uppstod under hypen i mitten på 2000-talet. Förbättringar av 

tekniken och lägre kostnader, tillsammans med den kompetens som nu började komma fram, 

ledde till att tillverkningsindustrin och logistikbranschen sjösatte fler och fler lyckade projekt. 

Med detta som drivkraft började intresset inom detaljhandel och ILT att växa fram. Hypen fal-

nade dock och utvecklingen stendog under 2007 när finanskrisen slog till. 
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Idag är vi inne i tredje generationens tillämpning. Tillverkning och logistik är etablerade verk-

samhetsområden för RFID och detaljhandeln är nu det område som förväntas öka mest; tekniken 

och kompetensen är nu på plats. Möjligheten finns naturligtvis att ytterligare en finanskris upp-

står och stoppar utvecklingen igen.  

 

Gunnar 

Gunnar beskrev att intresset för RFID-tekniken ökade igen efter några års inaktivitet. På frågan 

om varför det kommer sig att utvecklingen stagnerade under slutet av 00-talet beskrev han att en 

stor orsak till det berodde på en bristande kunskap och kompetens inom orådet. De RFID-projekt 

som genomfördes inom andra branscher utanför detaljhandeln var ofta inte särskilt bra. Många 

lycksökare sökte sig till en ny bransch för att marknadsföra och sälja RFID-lösningar till företag 

som inte visste varför de skulle ha tekniken från första början. Många företag kunde se RFID som 

en spännande och intressant teknik och köpa den enbart därför, utan att analysera dess värde och 

betydelse för sin verksamhet. Dessa investeringar kunde innebära att tekniken fick dåligt rykte 

när det sedan visade sig att tekniken inte levde upp till investerarens förväntningar; Gunnar sam-

manfattade det hela med att det helt enkelt såldes för mycket teknisk utrustning utan en verksam-

hetsanpassad eftertanke. 

 

Gunnar beskrev ett fall där ett företag köpt in RFID-armband till motorcykelförare där förarna 

var tvungen att stanna vid varje kontrollstation som innehöll en RFID-läsare, trots att det fanns 

teknik tillgänglig som tillät avläsning i farten. Säljaren hade sålt utrustning som inte levde upp till 

köparens förväntningar. 

 

Nu ser Gunnar dock hur företagen har en nyktrare inställning till tekniken och att erfarenheten 

från tidigare misslyckade satsningar har gjort att företag och investerare går mer varsamt framåt. 

Både säljare och köpare är mer pålästa om RFID:s fördelar och nackdelar och genomför ofta 

större och mer noggranna utredningar innan tekniken införs i verksamheten.  

4.3 Värdet av ILT och RFID för detaljhandel 

Då hype och missuppfattningar om vad tekniken faktiskt erbjuder har visat sig problematiskt så 

bad vi våra respondenter att beskriva vad de uppfattar som det praktiska värdet av ILT och RFID 

är för detaljhandeln.  

 

Mats 

Enligt Mats så består det största värdet i möjligheten att få en ökad synlighet in i butiken. Det 

beror dock i hög grad på vilka typer av informationsflöden man vill övervaka; olika företag prio-

riterar olika flöden, även om de ibland är inom samma bransch. Varje RFID-lösning måste därför 

anpassas specifikt för varje enskild verksamhet eller butik. ILT är därför en av många olika till-

lämpningar inom butiker. Mats visar dock på fyra typiska områden som RFID och ILT värderas 

högst på just nu; 
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● Ökad saldokontroll och inventeringsmöjligheter 

● Reduktion av tomma hyllor på grund av slutsålda varor 

● Lokalisering av produkter - i affären och på specifika hyllor 

● Reduktion av svinn  

 

Mats påpekar även att hårda siffror inte alltid är det bästa sättet att beräkna värdet. Mjuka värden 

som kundnöjdhet är svårt att mäta men enormt viktigt. Det finns en ökad förväntan från kunder 

att få specifik information om produkter i realtid. Med klädhandeln som exempel så är det möj-

ligheten att direkt få information om vilka storlekar som finns tillgängliga, var i butiken de ligger 

och så vidare. RFID och ILT är en viktig parameter för att möjliggöra denna ökning av kundser-

vice.  

 

Gunnar 

Gunnar ser många fördelar i att införa ett ILT-system inom detalj- och dagligvaruhandeln. Han 

beskriver den riktigt stora fördelen för butiksinnehavaren som den förbättrade och förenklade 

hanteringen av varor i butiken. Genom att kommunicera med varorna trådlöst kan man snabbt 

och effektiv hitta och identifiera dem utspridda på stora ytor, både i butikslagret och inne i buti-

ken. Detta underlättar vid inventering och effektiviserar logistikflödet - från godsmottagning till 

försäljning. 

 

Han påpekar även att kunden har mycket att vinna på ett införande, med ökad kundservice från 

butikspersonalen och en större möjlighet till självservice som de största fördelarna. Med “smarta 

hyllor” och hand-scanners kan butikspersonal vara betjänlig till kunder för att finna varor och 

arbeta närmare kunden för att ge denne en ökad service. 

 

Gunnar ser en implementering inom dagligvaruhandeln som svårast på grund av den stora voly-

men av olika varor till olika värden samt att dess olika beskaffenheter kräver olika typer av 

RFID-taggar. Trots detta så identifierar han ändå att den branschen skulle ha mest att vinna på ett 

införande. De stora volymerna gör att potentialen och marginalen till en förbättring ökar.  
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4.4 Barriärer 

Under intervjuernas gång fick våra respondenter tala fritt kring vilka barriärer de upplever 

hindrar utvecklingen av ILT och RFID. Vissa av de barriärer vi sammanställt från litteraturge-

nomgången kom upp naturligt i diskussionen men i de fall det inte hände så föll vi tillbaka på vår 

intervjuguide för att få deras kommentarer.  

4.4.1 Kostnad och Return on Investment(ROI) 

En av de främsta barriärerna som tas upp i tidigare forskning är kostnaderna; dels för taggar i 

sig men också implementationskostnader.  

 

Mats 

Prisnivån för taggar och etiketter var definitivt ett problem i början men kostnaderna har sjunkit 

drastiskt. Problemet har snarare varit att man inte har kunnat sätta kostnaderna i relation till det 

potentiella värdet. Tidiga intressenter lekte med idén av RFID men kom sällan i mål då de inte 

kunde ta på nyttoeffekten. När de inte vet riktigt vad de ska använda tekniken till så går det inte 

att beräkna en vettig ROI. Man fokuserade därför på kostnaden och skyllde på att prisnivån för 

etiketterna var för hög. Mats påpekar: 

 
“Prisnivån för etiketter är idag nere på så låga nivåer att den ursäkten inte riktigt fun-

gerar. Kostnaderna är hanterbara och det hindret finns inte längre” 

 

Priset för passiva taggar och etiketter, som genomgående används inom detaljhandel, är nu nere 

på öres-nivåer. Det stora problemet i dagsläget är dock fortfarande svårigheten att hitta det speci-

fika värdet för varje verksamhet. Varje verksamhet har sina egna behov som behöver uppfyllas; 

ökad saldokontroll, stöldreduktion och så vidare. Detta leder till att det finns väldigt få Business 

Cases i dagsläget som ger en ROI som andra kan titta på och säga; “Det här är det vi vill ha”. 

Tittar man på dagligvaruhandeln så är streckkodsystemet så effektivt och etablerat att det inte går 

att motivera att byta ut dem helt mot RFID, även om det i framtiden kanske blir en realitet. De-

taljhandeln har blivit bättre på att hitta detta specifika värde men det är definitivt fortfarande en 

tröghetsfaktor.  

 

Gunnar 

Gunnar förklarar att priset på taggar fortfarande är en barriär som kan avskräcka investerare att 

satsa på tekniken. Problemet är dock att investerare fokuserar för mycket på sin egen verksamhet 

och därmed begränsar möjligheterna att sprida ut kostnaderna i flera led. Detta problem går även 

att se historiskt när streckkoderna infördes; det dröjde ända tills de större varuhusen började ställa 

krav på sina underleverantörer och tillverkare att streckkodssätta varorna tidigare i logistikkedjan 

innan tekniken blev allmänt förekommande. Gunnar säger att om man kan lära av historien och 

därmed få sina underleverantörer att märka varorna innan de når butiken kommer kostnaderna 

sjunka och tekniken bli allt mer utbredd. 
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Gunnar säger att problemet i Sverige är att vi redan har en väl etablerad och inarbetad streck-

kodsstruktur som fungerar väl. För att kunna motivera en investering i RFID-teknik krävs därför 

en förbättring som är ekonomiskt väl kännbar. Eftersom de stora vinsterna med RFID och ILT 

kan vara svåra att mäta ekonomiskt måste framtida pilotstudier och forskning tydligare visa att 

det finns en ekonomisk vinning i att ge kunden en ökad service och personalen förbättrade möj-

ligheter till effektivisering.  

4.4.2 Tekniska hinder 

Tidigare forskning har pekat på att tekniska hinder med RFID har varit en bidragande faktor till 

att vi inte ser det i större utsträckning. Visst material går inte att läsa igenom till exempel och 

antenner kan inte alltid nå en avläsningsnivå på 100 %. 

 

Mats 

Vissa av dessa problem kvarstår men är inte avgörande i dagsläget. Man hittar vägar runt eller 

förbi sådana problem. Dessutom förbättras tekniken ständigt och tillgängligheten ökar stadigt. 

Det beror också på vad man vill använda tekniken till. Men hårdvaran och kompetensen kring 

den bör ses som etablerad och med tanke på utvecklingstakten så kan det inte ses som en trög-

hetsfaktor idag. 

 

Gunnar 

Gunnar ser inga större problem med RFID-tekniken i sig. Inom dagligvaruhandeln kan dock de 

många olika varutyperna ställa olika krav på RFID-taggarna, då till exempel högfrekventa RFID-

taggar lätt blockeras av vätskefyllda produkter och metallburkar samtidigt som de lågfrekventa 

taggarna har kort räckvidd. Detta går dock att lösa tekniskt så det är ingen avgörande begräns-

ning. Han ser däremot att dagligvaruhandeln kan vara en av de sista butikstyperna att lansera 

RFID eftersom varorna i denna typ av butik ställer dessa högre krav på teknikens tillämpning.  

4.4.3 Standarder 

Det har funnits en brist på globala standarder för RFID vilket har lett till att många företag har 

avvaktat med att implementera.  

 

Mats 

Standardisering har varit och är ett problem idag. Ser man tillbaka så tog det väldigt många år 

bara att enas om att använda gemensamma streckkoder; det var många olika intressegrupperingar 

med olika kriterier. Det är precis samma problem med RFID idag. Tekniska standarder är relativt 

etablerade, vilka frekvenser man ska använda och så vidare. Det är snarare standarder kring hur 



18 

 

informationen på taggarna ska se ut som behöver kommas överens om. Tillverkningsindustrin har 

sitt sätt, logistikbranschen har sitt och detaljhandeln har ytterligare ett. Även inom respektive 

verksamhetsområde så finns olika kriterier och sätt att utforma informationen. Standardiserings-

arbetet har pågått ett par år nu men det går trögt och det förväntas ta många år till. Förhoppningen 

är naturligtvis att det ska gå lite fortare än det gjorde med standarder för streckkoder, som än idag 

inte är helt överens.  

 

Gunnar 

Gunnar identifierar det största hindret till att införa RFID-tekniken är bristen på en gemensam 

standard för hur data ska kodas i de databärande taggarna. Den rent tekniska kommunikationen är 

standardiserad genom ISO, som till exempel bestämmer vilka frekvenser som ska användas, hur 

handskakning ska gå till och hur data ska överföras. För tillfället finns dock många olika konkur-

rerande standarder för hur data i taggarna sedan är kodade. Dessa olika standarder saknar kom-

pabiliteten som gör att de kan utbyta information på ett meningsfullt sätt. 

 

GS1 är en intresseorganisation som arbetar med att främja samarbetet mellan marknadernas samt-

liga aktörer och de arbetar hårt för att få alla att enas under en standard. Gunnar tycker att GS1:s 

arbete är mycket viktigt och han ser dem som den viktigaste aktören på marknaden för att få ige-

nom en gemensam standard där taggar från vitt skilda branscher kan kommunicera med varandra. 

 

Gunnar kunde även berätta om de erfarenheter han har från det europeiska standardiseringsar-

betet för taggning av järnvägsvagnar; där har samtliga partner enats om att använda passiva tag-

gar eftersom de har mycket bättre och öppet specificerade ISO-standarder än de aktiva taggarna. 

Gunnar anser att öppna standarder är väldigt viktigt för att främja utbyggnaden av RFID-tekniken 

och öka dess spridning, annars kan man lika gärna strunta i det. Om till exempel en butik köper in 

varor från en mängd olika tillverkare så måste de olika taggarna kunna läsas av samma utrustning 

utan speciallösningar från butikens sida.  

4.4.4 Konkurrensmässighet 

En parameter för att företag ska motiveras att anamma ILT och RFID är pressen som upplevs då 

konkurrenter börjar implementera tekniken. När inte tillräckligt många satsar på tekniken så 

avvaktar företag istället. 

 

Mats 

USA, Tyskland och England är stora marknader för RFID och där har ett flertal större företag 

börja sätta press på andra att hänga med, dels konkurrenter men också underleverantörer. Här i 

Sverige märks den effekten inte av riktigt än även om klädhandeln har tagit de första stegen och 

visat att ILT och RFID faktiskt fungerar. Många är intresserade men de flesta har fortfarande 

svårt att sätta fingret på nyttoeffekten för just deras verksamhet. När de större företagen börjar 

visa upp praktiska användningsområden så kommer fler att följa.  
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Gunnar 

Inom Sverige sker utvecklingen fortfarande långsamt inom detaljhandeln, företag vill inte riskera 

att köpa in system som ännu inte är helt beprövade och de väntar på att andra ska ta första steget. 

Enligt Gunnar är orsak till detta den redan väl utvecklade streckkodskulturen i Sverige. 

 

Gunnar berättar dock att EU tydligt signalerar att RFID-tekniken är tillräckligt mogen för en om-

spännande implementering i dagsläget genom att fokus för EU:s arbete börjar skiftas från RFID 

och byggas vidare mot Internet of Things istället.  

4.4.5 Integritetsfrågor och mottagande från allmänheten 

RFID och ILT börjar komma närmare konsumenten och idén om Internet of Things växer. In-

tegritetsfrågor uppstår då och ett möjligt motstånd från allmänheten.  

 

Mats 

Det är absolut något man behöver ta hänsyn till, speciellt för detaljhandeln, men det är inte ett 

problem på så sätt att det kommer att hindra utvecklingen. Tekniken finns för att “fånga upp” 

kunder när de kommer in i butik och på så sätt spåra deras köpvanor. Många kunder kan natur-

ligtvis känna att de inte vill vara med om det men sådana frågor är upp till handelns omdöme. Går 

de över gränsen så förlorar de sina kunder.  

 

Att taggar och etiketter kan följa med kunden ut ur butikerna och in i den “privata sfären” ses inte 

heller som ett problem, enligt Mats. För det första så implementeras ILT i dagsläget isolerat, det 

vill säga att taggar och etiketter tas bort eller inaktiveras när produkten lämnar butiken. För det 

andra, även om taggen följer med ut så har den inget värde utanför det system den har anpassats 

till. Om någon obehörig skulle komma tillräckligt nära för att läsa av taggen så skulle informat-

ionen inte säga något värdefullt, det är bara rader med siffror. Det är i kombination med den till-

hörande databasen som siffrorna betyder något.  

 

Gunnar 

Det finns vissa inneboende risker med RFID med avseende på identifiering av individer. Även 

om en RFID-tagg i sig bara innehåller ett nummer så kan detta nummer teoretiskt sett paras 

samman med en specifik individ; exempelvis om individen identifierar sig med ett betalkort eller 

legitimation i samband med att RFID-taggen avläses. 

 

Det finns motståndare till tekniken som man måste ta på allvar och det Gunnar anser att det är 

viktigt att bemöta kritiken på ett förtroendeingivande sätt. Gunnar berättade att de europeiska 

projekten han har varit inblandad i har arbetat hårt inom områden som behandlar policys och reg-

ler kring den personliga integriteten. Han tror att dock att detta inte är en begränsande faktor i 
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dagsläget utan snarare blir en fråga som kommer att bli mer relevant ju mer tekniken börjar synas 

i media och i vår vardag. 

 

Det finns möjlighet att inaktivera en RFID-tagg genom att sända ett speciellt kommando till den. 

Detta var något klädbutiken Benetton beslutade att göra vid försäljning av sina kläder för att mot-

verka de protester de utsattes för efter att de börjat RFID-märka sina kläder. Detta går dock emot 

principen av Internet of Things, då en vara som inte går att identifiera försvinner från nätet. En 

annan möjlighet till att skydda den personliga integriteten utanför butiken är därför att förkorta 

taggens läsavstånd genom att avlägsna en bit av taggens sändare vid köptillfället istället.  

4.4.6 Systemlösningar 

Under vår intervju med Mats så framförde han ett viktigt problemområde som vi ej har funnit i 

tidigare forskning. Vi diskuterade även detta senare med Gunnar.  

 

Mats 

Den största tröghetsfaktorn idag är faktiskt systemlösningarna. Tekniken och verktygen finns, 

kunskapen och kompetensen växer eller är på plats och kostnaderna rent tekniskt är hanterbara. 

Det är när företagen skall anpassa ny mjukvara och applikationer till sina redan existerande sy-

stem som projekten oftast haltar. Många äldre system inom detaljhandel är inte anpassade och 

skrivna för att hantera och förädla den enorma mängd data som RFID framställer. Den allmänna 

bilden vi idag får från företag är att resurserna för systemutveckling inte räcker till.  

 

Mats påpekar däremot att utvecklingen går åt rätt håll. Man tittar på andra sätt att lösa problemet 

och söker sig in i system som är mer modulära, vilket tillåter dem att vara mer anpassningsbara. 

Industri-branschen har ökat trycket och systemen börjar röra sig mot att bli mer moderna och 

flexibla. Det som efterfrågas nu är därför kompetens inom systemutveckling som kan underlätta 

hantering av Big Data1. 

 

Gunnar   

Gunnar ville inte påstå att det är några problem med att integrera de äldre streckkodsystemen med 

nyare RFID- och ILT-system. Han kunde däremot inte uttrycka sig om varför vissa företag anger 

just systemlösningarna som en faktor vid problematiska RFID-projekt. Även om det blir oerhört 

mycket mer data som behöver bearbetas med ett ILT-system så anser Gunnar att datalagring och -

bearbetning är så pass billigt idag och kompetensen finns tillgänglig att detta inte är några pro-

blem.  

                                                 
1
 Big Data, en term för datakollektioner som är så stora och komplexa att traditionella system ej kan hantera dem. 

(Wikipedia, 2014) 
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5. Analys 

I det här kapitlet analyseras de resultat som framkommit av intervjuerna och relateras till tidi-

gare genomförd litteraturgenomgång.  

5.1 Kostnad och Return on Investment (ROI) 

 

Litteraturgenomgång Mats Forsell - Zebra Tech. Gunnar Ivansson - Learningwell 

– Prisnivån för taggar för hög i relat-

ion till varorna som skall märkas 
 
– RFID-system dyrare att implemen-

tera och underhålla än streckkodsy-

stem 
 
– Problematiskt att beräkna ROI 
 
– Brist på rapporter som visar på spe-

cifika verksamheters ROI     

– Kostnader för taggar och ut-

rustning går stadigt neråt och är i 

dagsläget hanterbara 
 
– Problemen ligger i företagens 

bristande förmåga att relatera 

kostnader till potentiella värden 
 
– Fortfarande svårt för många 

företag att ta på nyttoeffekten för 

deras verksamhet 

– Prisnivån för taggar har sjunkit 

avsevärt men kan fortfarande vara 

avskräckande  
 
– Problematiskt att beräkna det 

specifika värdet för en viss verk-

samhet 
 
– Brist på rapporter som visar på 

specifika verksamheters ROI  
 
– Företag fokuserar enbart på egna 

verksamheten vilket leder till att de 

går miste om kostnadsfördelning 

genom logistikkedjan 

Tabell 5.1 Sammanfattning av resultat för Kostnad och ROI 
 

Ett genomgående tema i den litteratur som tidigare har behandlat ILT och RFID är att kostnader-

na har varit en avgörande faktor för att tekniken inte nått en ökad användning. Särskilt har det 

framkommit att prisnivåerna för enskilda taggar gör det svårt att motivera märkning av varor som 

är billigare i relation till taggarna i sig. Utöver detta så har kostnaderna för implementering och 

underhåll av RFID-system ansetts för höga jämfört med existerande streckkodsystem. Företag har 

därmed avvaktat att anamma tekniken då de ej kan framställa en lönsam ROI. 

  

Mats och Gunnars uppfattning om exakt hur stor påverkan kostnaderna har i dagsläget skiljer sig 

något åt (se Tabell 5.1) men båda är ense om prisnivåerna för både taggar och utrustning har 

sjunkit avsevärt och kommer att fortsätta att sjunka. Taggarna är nu nere på öresnivåer. Mats an-

ser att kostnaderna är fullt hanterbara i dagsläget och Gunnar är ense om att kostnaderna i dagslä-

get inte är den avgörande faktorn för en ökad användning av ILT och RFID, trots att prisnivåerna 

fortfarande kan framstå som något avskräckande i relation till de billigare streckkodsystemen. 

Tröghetsfaktorn ligger däremot ej i de enskilda kostnaderna utan snarare i att hitta det specifika 

värdet eller nyttoeffekten för sin verksamhet som ska motivera kostnaderna. Om en verksamhet 

inte kan visa på vad de får tillbaka av en implementation så spelar det i slutändan inte så stor roll 
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hur billig tekniken blir. Både Mats och Gunnar anser att detta är ett aktuellt problem och bristen 

på rapporter som visar på specifika verksamheters ROI gör att många avvaktar med implementat-

ion. 

5.2 Tekniska hinder 

 

Litteraturgenomgång Mats Forsell - Zebra Tech. Gunnar Ivansson - Learningwell 

– Svårigheter att uppnå en avläs-

ningsnivå på 100 % 
 
– Metall och vätska kan störa 

avläsnings- 
förmågan 

– Vissa svårigheter finns fortfarande, 

men tekniken och kompetensen är i 

dagsläget etablerad 
 
– Tillämpningen bestämmer hur stort 

hinder tekniken är 
 
– Kan inte ses som en barriär i dags-

läget 

– Tekniken är i dagsläget etablerad 

och är inget hinder för ett införande 
 
– De tekniska begränsningarna in-

nebär att vissa butiker kan ha svå-

rare att införa tekniken än andra 
 
– Kan inte ses som en barriär i dags-

läget 
 

Tabell 5.2 Sammanfattning av resultat för tekniska hinder 
 

Litteraturgenomgången visade att RFID-tekniken tidigare har haft vissa tekniska begränsningar, 

vilket har orsakat att implementering inom detaljhandel har varit problematiskt. Den främsta be-

gränsningen var att radiovågor som används vid tagg-avläsning kan störas av vätska och metall 

och når därför inte en acceptabel avläsningsnivå. 

 

Både Mats och Gunnar var överens om att tekniken i dagsläget har utvecklas till den grad att tek-

niken inte längre kan ses som en barriär för ett införande av RFID inom detaljhandeln. Båda 

kunde konstatera att kunskapen om vilka begränsningar som finns inneboende i tekniken ökat 

samtidigt som de olika tillämpningssätten för att komma runt dessa problem ökat. Det går nu 

därmed att arbeta sig runt de begränsningar som tidigare hindrat tekniken från att användas effek-

tivt ute i handeln. Mats berättade att utvecklingstakten på tekniken inte heller ser ut att sjunka 

inom en överskådlig framtid, vilket gör att de hinder som fortfarande är närvarande lär bli allt 

färre. Gunnar förutspådde att verksamheter med snarlika produktkategorier så som klädbutiker 

kommer att påverkas minst av dessa tekniska begränsningar men dagligvaruhandeln, med sin 

stora mängd olika produktkategorier, lär vara de som ställs inför störst problem och kan komma 

att tillämpa tekniken sist.  
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5.3 Standarder 

 

Litteraturgenomgång Mats Forsell - Zebra Tech. Gunnar Ivansson - Learningwell 

– Avsaknaden av standarder ses 

som ett problem 
 
– GS1 arbetar hårt på att etablera en 

vidsträckt standard 
 
– Avsaknaden av standarder gör att 

företag avvaktar med införandet av 

RFID 

– Har historiskt varit ett problem 

och är det även i dagsläget 
 
– Tekniska standarder är inga pro-

blem, de är etablerade och används 

idag 
 
– Det saknas en gemensam standard 

för hur innehållet i en tagg ska ko-

das 
 
– Olika branscher har sina egna 

kriterier för hur informationen skall 

se ut 
 
– Det förväntas tas många år till 

innan en gemensam standard kan 

införas 

– Ses som den största barriären för 

ett införande i dagsläget 
 
– Tekniska standarder är i dagsläget 

väl definierade 
 
– Ser GS1:s som den viktigaste 

aktören för att utarbeta en gemen-

sam standard för content; innehållet 

i taggarna 
 
– Erfarenhet från andra branscher 

gör gällande att öppna standarder är 

att föredra 

Tabell 5.3 Sammanfattning av resultat för standarder 
 

Litteraturgenomgången gav gällande att arbetet med en gemensam standard för kodning av inne-

hållet i RFID-taggar är ett prioriterat arbetsområde som förväntas ta lång tid. Tidigare forskning 

pekar på bristen av en gemensam standard som en hämmande faktor för utbredningen av RFID-

system inom detaljhandeln. GS1 utmålas tack vare sin storlek och historik som den organisation 

som kommit längst i detta arbete. 

 

I detta fall var både Mats och Gunnar överens om att bristen på standarder är ett problem och en 

barriär som fortfarande är närvarande och påverkar införande av ILT och RFID i detaljhandeln. 

Enligt Gunnar bör denna fråga ses som den största barriären för ett införande av tekniken. Båda 

förklarade att de tekniska standarderna för hur olika taggar kan kommunicera är väl definierade 

men att det fortfarande saknas en standard över hur innehållet i taggen, content, ska lagras och 

kodas. När olika branscher har sina egna sätt att koda innehållet uppstår en kommunikationsför-

bistring. Båda tycker att man kan ta lärdom från hur utvecklingsarbetet med standarder till 

streckkoder gick till när man nu arbetar med RFID-tekniken. Streckkoder slog inte igenom stort 

förrän det fanns väl etablerade standarder som användes av en majoritet av aktörerna på mark-

naden. Förhoppningen är att GS1:s dominanta position på marknaden ska tvinga igenom arbetet 

med en standard snabbare denna gång, Gunnar betonade att deras arbete är väldigt viktigt och att 

de är den viktigaste aktören på marknaden i detta avseende. 
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5.4 Konkurrensmässighet 

 

Litteraturgenomgång Mats Forsell - Zebra Tech. Gunnar Ivansson - Learningwell 

– Viljan att införa ILT och RFID 

påverkas av pressen från konkurren-

ter 
 
– När ingen väljer att införa RFID i 

sin verksamhet avstannar utveckl-

ingen 

– Utomlands finns det stora aktörer 

inom RFID-implementering som 

sätter press på konkurrenter och 

underleverantörer 
 
– Krävs att de större företagen i 

Sverige tar de första stegen för att 

fler ska följa 
 
– I Sverige har klädhandeln varit 

den bransch som gått in mest för 

tekniken 

– Företag i Sverige väntar på att 

någon annan ska ta det första steget 

för att inte ta för stora ekonomiska 

risker 
 
– Streckkodskulturen är väl utveck-

lad i Sverige, därför saknas visst 

incitament att övergå till en RFID-

implementering 

Tabell 5.4 Sammanfattning av resultat för konkurrensmässighet 
 

Litteraturgenomgången gav oss en bild av hur utvecklingen har hållits tillbaka på grund av den 

tröghet som uppstår när företag väljer att vänta med ett införande tills sina konkurrenter väljer att 

införa systemen. När alla väntar på varandra uppstår det en tröghet vilket får implementeringstak-

ten att avstanna. Av litteraturen vi har läst är många intresserade av den nya tekniken och hur den 

kan användas som ett konkurrenshjälpmedel, men tvekar när deras konkurrenter väljer att vänta 

med att införa tekniken. 

  

Både Gunnar och Mats är överens om att utvecklingen i Sverige går trögt. Mats jämför med ut-

vecklingen i USA, Tyskland och England där de stora företagen sätter press på konkurrenter och 

leverantörer att införa RFID genom sina satsningar och avtal. Här i Sverige avvaktar de större 

företagen och väntar på att andra ska ta de första stegen. För att vi ska se samma utveckling i 

Sverige krävs det att de större företagen tar dessa första steg och genomför satsningar och ställer 

krav likt sina utländska parter. Klädhandeln ligger i framkant på denna front och har börjat visa 

vägen men det kommer att krävas ytterligare konkurrensmässig press innan fler branscher tar 

efter. 

 

Ytterligare en tröghetsfaktor förknippat med att vissa branscher avvaktar med att ta dessa första 

steg är den väl etablerade streckkodskulturen, som är extra påtaglig i just Sverige och andra Nor-

deuropeiska länder. Svårigheterna att ta på nyttoeffekterna av ILT och RFID för specifika verk-

samheter leder därför till att det saknas ett visst incitament att implementera dessa system. Mats 

och Gunnar framförde därför igen att om användningen av ILT och RFID ska öka så måste de 

större företagen ta de första stegen för att visa värdet av ett införande i relation till befintliga 

streckkodsystem. 
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5.5 Integritetsfrågor och mottagande från allmänheten 

 

Litteraturgenomgång Mats Forsell - Zebra Tech. Gunnar Ivansson - Learningwell 

– RFID kan användas på ett sätt 

som uppfattas som integritetskrän-

kande 
  
– Risk för protester eller bojkott 

från konsumenter 
  
– Företag avvaktar med implemen-

tation i rädsla för att förlora kunder 

– En fråga som är viktig att ta i 

beaktande, men är inget hinder för 

utvecklingen i dagsläget 
  
– I dagsläget avlägsnas/inaktiveras 

taggen när varan lämnar butiken 
  
– Det är upp till butiksinnehavaren 

att se till att de inte går över gränsen 
  
– En tagg innehåller bara ett num-

mer utan egentlig mening, utan den 

tillhörande databasen är numret 

värdelöst 

– En fråga som är viktig att bemöta 

och ta på allvar, dock ingen fråga 

som är begränsande i dagsläget 
  
– Ju mer tekniken används desto 

viktigare blir frågan att bemöta 
  
– En fråga som respondenten arbetat 

mycket med i de europeiska projekt 

han varit inblandad i 
  
– Det finns tekniska möjligheter att 

förkorta läsavståndet till en tagg 

vilket kan användas för att skydda 

den personliga integriteten 

Tabell 5.5 Sammanfattning av resultat för integritetsfrågor och mottagande från allmänheten 
 

Tidigare litteratur har behandlat att RFID har en potential att användas på ett sätt som skulle 

kunna uppfattas som integritetskränkande. Om spårbara taggar kan nå ut i samhället så finns ris-

ken att enorma mängder information kan spåras och kopplas till enskilda individer utan dennes 

vetskap. Det finns ett flertal fall där protester och bojkotter från konsumenter har lett till att före-

tag avvaktat eller skalat tillbaka implementationer av RFID och ILT. 

  

Mats och Gunnar ser inte mottagandet från allmänheten som en begränsande faktor i dagsläget 

men Gunnar fäste större vikt vid att det är en fråga som bör tas på allvar. I Mats erfarenhet som 

leverantör inom Sverige så har inga av företagen han jobbat med stött på protester från allmän-

heten. Mats var även något avfärdande av kritiken mot RFID i samband med integritetsfrågor; 

tekniken används inte på ett sådant sätt att den skulle kunna kopplas till enskilda individer. Gun-

nar medhöll att RFID inte används på ett sådant sätt i dagsläget men att det är fullt möjligt att 

koppla taggens information till individer. Därför ansåg Gunnar att intressegrupper som är mot-

ståndare till RFID bör tas seriöst och mötas på ett förtroendeingivande sätt samt att frågan blir 

mer aktuell ju mer tekniken sprids. (se Tabell 5.5) 

  

Vi kan se från tidigare litteratur att det har funnits ett visst motstånd mot RFID. Att motståndet 

inte är lika tydligt i dagsläget kan bero på, som Mats säger, att tekniken inte används på sådant 

sätt som uppfattas som integritetskränkande eller att rutiner finns för att förhindra eventuella 

missbruk. En annan förklaring är att användandet av RFID i dagsläget inte är tillräckligt utbrett 

för att allmänheten ska vara medvetna om tekniken. Med ILT så kommer RFID att komma allt 

närmre konsumenten och som Gunnar påpekade så kommer integritetsfrågan att bli mer aktuell ju 

mer tekniken sprids. Det må därför inte ses som en barriär i dagsläget men kan komma att bli det 

i framtiden. 
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5.6 Systemlösningar 

 

Litteraturgenomgång Mats Forsell - Zebra Tech. Gunnar Ivansson - Learningwell 

- [Outforskad barriär] – Största tröghetsfaktorn i dagsläget 
  
– Problematiskt att integrera nya 

RFID-system med befintliga streck-

kodsystem 
  
– ILT genererar enorma datamäng-

der vilka kan vara svåra att hantera 

och förädla 
  
– Många projekt fallerar då de inte 

beaktar vilka resurser som kommer 

att krävas för systemlösningarna 

– ILT generar enorma mängder data 

som måste bearbetas 
  
– Datalagring och -bearbetning är så 

pass billigt idag att det inte kan ses 

som en barriär 
  

  

Tabell 5.6 Sammanfattning av resultat för systemlösningar 
 

Vid genomgång av tidigare litteratur så har problematik kring systemlösningarna ej varit ett ge-

nomgående tema. Mats tog däremot upp denna problematik under vår intervju och framhöll att 

det är den främsta tröghetsfaktorn i dagsläget (Tabell 5.6). I Mats erfarenhet så faller många pro-

jekt att implementera RFID och ILT när ny mjukvara och applikationer skall integreras med äldre 

existerande system. Man är oklar på vilka resurser som krävs för att hantera och använda de 

enorma datamängderna som uppstår. Verksamheter som vill införa ILT inom detaljhandel behö-

ver därför tillgång till större kompetens inom systemutveckling som berör hantering av Big Data. 

Gunnar höll däremot inte med att det bör ses som en barriär då kostnaderna att hantera dessa 

enorma datamängder är låga och kompetensen för att integrera nya och äldre system finns.  

 

Huruvida systemlösningar då skall ses som en barriär i dagsläget är svårt att avgöra. Mats påpe-

kade visserligen att utvecklingen går åt rätt håll men att det fortfarande är ett problem. Frågan är 

då varför kompetensen inte når fram och i vilket led av utvecklingen som problemen uppstår. Att 

man är oklar med hur data som genereras av ILT skall hanteras och användas kan vara nära för-

knippat med de barriärer vi har tagit upp i tidigare kapitel. En brist på standarder gör att data som 

en RFID-tagg genererar kan se olika ut, vilket i sin tur påverkar hur information bör modelleras i 

systemlösningarna. Att möjliggöra informationsutbyte mellan system kan bli ett omfattande och 

kostsamt arbete när olika verksamheter använder tekniken för olika syften.  
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6. Sammanfattning och slutsats 

I detta kapitel inleder vi med en kort sammanfattning av studiens syfte, process och resultaten 

från vår analys. Utifrån dessa resultat presenterar vi sedan våra slutsatser som besvarar vår 

forskningsfråga. 

 

 

RFID har sedan 80-talet vuxit fram inom industri- och transport-branschen som ett sätt att under-

lätta spårning av tillgångar och övervakning av informationsflöden genom logistikkedjan. Tek-

nologin har idag många olika applikationsområden och används inom en mängd olika verksam-

heter. ILT är ett sätt att utnyttja tekniken genom att märka enskilda varor för att på så sätt ge dem 

unika identiteter. Detaljhandeln såg tidigt potentialen med ILT och intresset växte allt mer men 

den hype som uppstod kring ILT och RFID dog tvärt runt 2008. Finanskrisen var en avgörande 

faktor men tekniken hade också begränsningar och kunde inte leva upp till förväntningarna. Efter 

en kortare tids dvala de senaste åren har däremot intresset växt igen. Fler verksamheter och före-

tag har igen börjat undersöka vilken nytta ILT och RFID kan skänka dem, där detaljhandeln är 

den bransch som i dagsläget ses som den största potentiella vinnaren av en implementation. Trots 

detta är expansionen av tekniken långsam och ett flertal barriärer riskerar att orsaka ytterligare 

tröghet. 

 

Givet potentialen med tekniken ville vi med vår studie undersöka vilka barriärer som i dagsläget 

hindrar en ökad användning av ILT och RFID inom detaljhandel och utifrån det besvara forsk-

ningsfrågan: 

 

Vilka förutsättningar kommer att krävas för att öka användningen av Item-

level tagging och RFID inom detaljhandel? 

 

 

Genom en litteraturgenomgång där vi undersökte tidigare forskning inom området kunde vi först 

identifiera fem barriärer som tidigare har varit ett hinder för en ökad användning av ILT och 

RFID; kostnad, tekniska begränsningar, brist på standarder, konkurrensmässighet samt frågor 

kring integritet och mottagande från allmänheten. Vi bedrev sedan en små-N-studie med inter-

vjuer hos företagen Zebra Technologies och LearningWell med syftet att få skilda perspektiv på 

vad som i dagsläget uppfattas som barriärer för en ökad användning. Vår respondent på Zebra 

Technologies gav oss perspektivet från en teknisk säljare av RFID med information och erfaren-

het som rörde utrustningens potential och problem. Respondenten på LearningWell gav oss där-

emot ett “uppifrån perspektiv” med erfarenhet hämtad från arbete med policys, standarder och 

upphandlingar i större skala.  

 

Utifrån vår analys, där vi sammanställde resultaten från intervjuerna med vår teoretiska grund 

från litteraturgenomgången, så fann vi att de barriärer som upplevs idag skiljer sig något från det 

tidigare litteratur framför. Kostnader för taggar och utrustning, som tidigare har ansetts vara en av 

de främsta anledningarna till att ILT och RFID inte används i större utsträckning, ses idag inte 

längre som en barriär. Prisnivåer har sjunkit och kommer att fortsätta sjunka och kostnader för 
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implementation ses som hanterbara. De tekniska begränsningar som tidigare har hindrat en ökad 

användning ses inte heller som en barriär i dagsläget. Tekniken förbättras ständigt och kompeten-

sen finns för att kringgå begränsningarna. Gällande integritetsfrågor så finns det än idag intresse-

grupper som är kritiska mot RFID; däremot upplevs ej idag det motstånd som under tidigt 2000-

tal tvingade företag att skala ner eller överge implementering av tekniken. 

  

Vår analys visade dock att vissa av de ursprungligt identifierade barriärerna än idag kan anses stå 

i vägen för en vidare spridning av tekniken inom detaljhandel. Bristen på gemensamma standar-

der är fortfarande en avgörande faktor som får företag att avvakta med implementering. Detta är 

en barriär som inte går att lösa över en natt utan kräver djupgående överläggningar med ett flertal 

parter och organisationer för att uppnå konsensus. Arbetet mot att lösa denna standard pågår fort-

löpande men man får räkna med att det kommer att fortgå ett antal år till innan en lösning är 

nådd. 

  

Likaså är den konkurrensmässiga faktorn idag avgörande. Pressen som uppstår i en konkurrenssi-

tuation driver på teknikutveckling och saknas denna konkurrens hindras utvecklingen. Litteratur-

genomgången gav understöd till denna slutsats då forskning visar att företag kan välja att avvakta 

med investeringar i RFID-teknik så länge deras konkurrenter också gör det. För att användningen 

skall öka så kommer det att krävas att större företag tar de första stegen för att visa hur ILT och 

RFID kan användas och därmed sätta press på sina konkurrenter. Ytterligare en förutsättning är 

att företag involverar och sätter press på sina underleverantörer för att på så sätt sprida tekniken 

genom logistikkedjan. 

  

Ett underliggande tema i de barriärer som idag är aktuella är att verksamheter fortfarande har 

svårt att peka på exakt hur ett införande av ILT och RFID kan skapa mervärde för verksamheten. 

Teknik, kunskap och kompetens finns samt potentialen med tekniken gör många intresserade, 

men företag måste kunna hitta nyttoeffekten för sin specifika verksamhet. Enskilda kostnader för 

taggar och utrustning ses ej längre som en tröghetsfaktor men det kvarstående problemet att ej 

kunna peka på nyttoeffekterna för specifika verksamheter vid ett införande leder till svårigheter 

att kvantifiera de värden som skall motivera kostnaderna. Detta leder i sin tur till problematik att 

beräkna en lönsam ROI och en brist på rapporter som visar på specifika branschers tillförda värde 

vid ett införande som andra kan ta del av. I de länder där det redan finns en väl etablerad streck-

kodskultur kan denna barriär vara extra påtaglig. En förutsättning för en ökad användning är där-

för att de verksamheter som har inlett pilotprojekt och implementeringar tydligt kan visa vilket 

värde tekniken har tillfört dem. Klädhandeln är idag den bransch inom detaljhandel som har tagit 

de första lyckade stegen men det kommer att krävas fler studier som kan visa på andra branschers 

nyttoeffekter. 

  

En ytterligare potentiell barriär har identifierats som ej har observerats i tidigare litteratur, nämli-

gen att många RFID-projekt fallerar då införande företag inte har räknat med de krav som ställs 

vid systemutvecklingen av ett ILT-system. Vi kunde i vår analys ej bedöma de exakta orsakerna 

till detta då våra respondenter var oense. Det råder däremot en oklarhet om vilka krav som ställs 

på de bakomliggande systemen för att hantera den stora mängden data ILT genererar. Det faktum 

att många företag rapporterar att deras projekt fallerar på grund av systemlösningarna tyder på ett 

problemområde som behöver undersökas ytterligare. 
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Avslutningsvis anser vi att dessa barriärer ej bör ses som isolerade fenomen, utan komplexa sam-

spelande faktorer där den ena påverkar den andra. Misslyckade systemlösningar kan vara en pro-

dukt av att företag fortfarande har svårt att avgöra vad de ska använda ILT och RFID till. Svårig-

heten att peka på nyttoeffekten är i sin tur kopplat till att företag avvaktar med implementation 

och att det därmed uppstår en brist på konkurrens. Denna samspelande kedja gör det problema-

tiskt att avgöra huruvida en barriär bör prioriteras över en annan. 

6.1 Slutord 

Forskningresultaten i denna studie visar sammanfattningsvis att ILT med RFID-teknik är ett kon-

cept på frammarsch och som med rätt förutsättningar och information till slutanvändarna kan 

komma leda till en ökad användning. Utifrån från vår litteraturgenomgång och våra intervjuer 

kan vi dock konstatera att kunskapen om vad tekniken kan erbjuda behöver förbättras och att det 

krävs en större förståelse för att göra tekniken mer eftertraktad inom detaljhandeln. Vidare forsk-

ning bör fokusera på arbetet med hur de bakomliggande systemen hanterar de stora mängderna 

data ILT genererar. Samtidigt borde intresseorganisationer och konsulter arbeta med att fortsätta 

sprida kunskap och information om RFID och ILT till handeln. Utöver detta så kommer mer 

forskning om allmänhetens uppfattning om RFID att krävas allteftersom tekniken kommer 

närmre konsumenten. 

  

Efter att ha läst denna studie så har vi givit läsaren en övergripande bild av ett antal barriärer som 

i dagsläget hindrar en ökad användning av ILT och RFID. Baserat på de barriärer vi har kunnat 

identifiera så har vi även framfört förutsättningar som kommer att krävas för att användningen 

skall öka. Vår studie lämpar sig därför dels till intressenter inom detaljhandel som överväger ett 

införande och dels till leverantörer och konsulter inom RFID som vill ha en övergripande bild av 

branschens problemområden. 

 

 

  



30 

 

7. Diskussion 

Resultaten vi presenterar i denna rapport är giltiga utifrån de premisser vi introducerar i rappor-

tens inledning.  Validiteten av våra slutsatser bör dock vägas mot ett antal begränsningar i vår 

studie. Trots vårt fokus på detaljhandel så inbegriper vår insamlade data ej en representant med 

ett detaljhandelsperspektiv. En intervju med ett företag inom detaljhandel hade möjligtvis kunna 

ge oss en tydligare bild över specifika problem som detaljhandeln ställs inför. Däremot, givet att 

vår studie ej utforskar varje barriär på djupet utan har en övergripande natur så ansåg vi att per-

spektiven från leverantör och konsult var tillräckliga för att uppnå vårt syfte. Samtidigt komplett-

eras dessa perspektiv genom en koppling till tidigare litteratur. Vår analys baserades på subjek-

tiva bedömningar utifrån två väl underbyggda intervjuer; dessa bedömningar representerar dock 

nödvändigtvis inte en konsensus inom området vilket bör tas i beaktande gällande våra resultat. 

Att båda respondenter har ett intresse av att sprida användningen av RFID gör även att de kan 

vara färgade av detta när de lämnat sina svar. Att vi valde just dessa två respondenter är ett resul-

tat av uppsatsens begränsade tidsram och omfång. Det bör även poängteras att de barriärer vi har 

presenterat inte nödvändigtvis representerar alla barriärer som hindrar en ökad användning av 

ILT och RFID. Framtida studier inom detta område skulle därför tjäna på att kompletteras med 

enkäter och intervjuer hos ett flertal företag för att på så sätt få en bredare uppfattning om vad 

som anses vara en barriär.  

  

Ytterligare vill vi igen påpeka den språkförbistring som kan uppstå när man talar om ILT och 

RFID. RFID kan appliceras inom en mängd olika verksamheter till olika syften, där ILT är ett av 

dessa. ILT kan också appliceras med andra teknologier än RFID. Trots detta används de båda ofta 

synonymt. Givet att vår studies resultat fokuserar på ILT med RFID som faciliterande teknik så 

kan argumentet framföras att vissa av de barriärer vi presenterat bör ses som barriärer för just 

RFID och ej specifikt ILT. Detta är ett sunt argument men vi vidhåller att eftersom de två är så 

nära sammankopplade att begreppen idag används synonymt så är problemen med RFID även 

nödvändigtvis problem för ILT. 

  

Syftet med vår studie har varit att undersöka vilka förutsättningar som kommer att krävas för att 

användningen av ILT och RFID skall öka. Vi har däremot ej presenterat riktlinjer eller lösningar 

för att uppnå dessa förutsättningar, vilket vi anser är goda ämnen för vidare forskning. Exempel-

vis inom området för systemvetenskap kan ett behov av fallstudier som visar på praktiska imple-

mentationer av systemlösningar uppfyllas. Det finns också ett behov av studier som behandlar 

hur värdet av ILT och RFID kan uppskattas för specifika verksamheter. 

  

Avslutningsvis vill vi anmärka att det är svårt att förutse hur långt fram i tiden våra resultat kan 

anses vara representativa. I framtiden kan mycket väl nya tekniska begränsningar eller föränd-

ringar inom andra områden uppstå vilket kan förhindra expansionen av tekniken på det sätt som 

skedde i slutet av förra decenniet. Precis som resultaten i vår studie visar så har uppfattningen om 

vad som anses vara en barriär förändrats idag från vad som rapporteras i tidigare litteratur.    
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9. Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Hur används ILT idag? 
 Generellt? 
 Inom detaljhandeln? 
 Finns där alternativ till RFID? Tex NFC eller annan teknik. 
 
- Kostnader 
 För taggar och läsare 
 Implementation av system 
 Vem ska stå för kostnaden? 
 
- Tekniska begränsningar 
 Vilka? 
 Är taggar känsliga för att hackas? 
 Olika material kan skapa problem för tillförlitlig mätning, finns där en lösning? 
 
- Personlig integritet, mottagande från allmänheten 
 Protester mot WallMart, någonting som beaktas i dag? 

Intresse från lagstiftare, policies, “svenska staten”. 
Behövs yttre påtryckningar för att reglera och öka användnigen? 
 

- Standarder 
 Har varit problem tidigare, brist på standarder skapar osäkerhet. Samma nu också? 

Många olika? 
 
- Kunskap/Kompetens 
 Finns det missuppfattningar kring hur RFID och ILT fungerar och vad det kan erbjuda? 

Brist på kompetens ute i verksamheten för att införa ILT? 
  
- Konkurrensmässighet 
 Klädbutiker verkar ligga i framkant, finns det incitament för en verksamhet att införa ILT 

innan sina konkurrenter? Större lönsamhet jämfört med sina konkurrenter 
 


