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Automatisk identifiering med RFID. Utvärdering och möjligheter inom Holmen Paper AB

Kristoffer Hull, Dennis Waldholm

Automatisk produktidentifiering, s.k. Auto-ID, har funnits länge inom många skiljda
tillämpningsområden. Det mest välkända systemet idag är streckkodssystemet, vilket
blanda annat används i den studerade försörjningskedjan hos Holmen Paper AB.
Anledningen till detta examensarbete har varit att undersöka förutsättningarna och
möjligheterna till identifiering och spårbarhet med hjälp av RFID, en teknologi som
utnyttjar radiofrekvenser för att läsa av produkternas identitet. På det sättet är
förhoppningarna att produktions- och leveransprocesser ska kunna effektiviseras, samt att
höja informationstillförlitligheten i systemen.
I den första teoridelen presenteras generellt betydelsen av RFID för olika typer av
applikationsområden och försörjningskedjor. Här presenteras även begreppen �supply
chain management�, samt viktiga skillnader mellan RFID och streckkoder. Några av de
faktorer som motverkar företags villighet att införa RFID är bl.a. kostnader, otydlig
standardisering, kompatibilitetsproblem mellan produkter, och okunskap kring
teknologin. Dessa är ett urval av de delar som belyses i teoriavsnitten. Ett annat syfte med
uppsatsen är att höja kunskapsnivån kring flera aspekter om tekniken: hur den fungerar,
vilka tekniska krav som är rimliga att ställa, standardiseringsaspekter med mera. Därför
beskrivs RFID-teknologierna ur ett generellt perspektiv i den efterföljande delen av
rapporten, där alla typer av system presenteras.
Undersökningar och studiebesök genomfördes för att kartlägga vilka motiv och behov
som finns av RFID, dels på några av Holmen Papers pappersbruk, och dels på terminaler
och hos slutkunder. Därmed fanns det underlag för en analys av potentialen med tekniken
och förutsättningarna inom tillämpningsområdet. I samband med detta genomfördes
marknadsundersökning, bl.a. via intervjuer och kontakt med leverantörer, samt
litteraturstudier för att i möjligaste mån kunna svara på om det fanns någon lämplig
RFID-lösning värd att investera i. Inriktningen har varit att hitta passiva system, som

RFID, radiofrekvensidentifiering, automatisk identifiering, försörjningskedjor, RFID-teknik.
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Abstract 
 
Automatic product identification, i.e. Auto-ID, have existed for a long time in various 
application fields. The most recognized system used today is probably the bar code 
system, which is for example used in the studied supply chain within Holmen Paper AB. 
The goal for this thesis work have been to investigare the conditions and opportunities for 
identification and traceability with the help of RFID, a technology that uses radio 
frequencies to read product identities. With this technology the expectations are to make 
production and logistic processes more efficient, as well as to increase the information 
credibility in the IT systems.  
 
In the first part of theory the generall expectations of RFID is presented for different 
types of applications and in supply chains. Terms like supply chain management and the 
difference between RFID and bar code systems are also introduced. Some of the factors 
which works against the adoption of RFID in general include costs, uncertain 
standardization, compatibility issues of products and lack of knowledge around RFID. 
These aspects are also covered in the theory. Another purpose with this work is to raise 
the level of knowledge around several aspect that has to do with the technology: how it 
works, what technical demands are reasonable today, standardization issues etc. Therefor 
a general presentation of RFID technology is covered in the next part of the report where 
all available systems are included. 
 
Studies and personal visits were made to map the motives and needs of RFID. These 
where conducted at some of Holmen Papers paper mills, at terminals in the supply chain, 
and at some customer sites. Thereby we got the basis for an analysis of the technical 
potential with RFID as well as the prerequisites within the application area. In relation to 
this a study of the available products on the market were made by interviews and contact 
with suppliers etc. Together with facts from literature we wanted to be able to resolve if 
any suitable RFID solution were worth investing in. The aim was set to be focusing on 
passive systems, which still allows good enough reading range under the present 
conditions, because the price of tagging is lower than active solutions.  
 
RFID applications within the paper industry are still very rare which resulted in some 
verification of the solutions by tests. These were carried out with predominantly passive 
systems, which normally have shorter reading range than active and more expensive 
systems. The results show that we have been unable to state a solution for the studied 
application which is good enough, i.e. the range of identification did not meet the needs 
from Holmen Paper. However models have been developed to estimate the effects of the 
physical conditions regarding the wireless communication under the given circumstances. 
 
This report is written in Swedish.  
 



 

 
 
Sammanfattning 
 
Automatisk produktidentifiering, s.k. Auto-ID, har funnits länge inom många skiljda 
tillämpningsområden. Det mest välkända systemet idag är streckkodssystemet, vilket 
blanda annat används i den studerade försörjningskedjan hos Holmen Paper AB. 
Anledningen till detta examensarbete har varit att undersöka förutsättningarna och 
möjligheterna till identifiering och spårbarhet med hjälp av RFID, en teknologi som 
utnyttjar radiofrekvenser för att läsa av produkternas identitet. På det sättet är 
förhoppningarna att produktions- och leveransprocesser ska kunna effektiviseras, samt att 
höja informationstillförlitligheten i systemen. 
 
I den första teoridelen presenteras generellt betydelsen av RFID för olika typer av 
applikationsområden och försörjningskedjor. Här presenteras även begreppen ”supply 
chain management”, samt viktiga skillnader mellan RFID och streckkoder. Några av de 
faktorer som motverkar företags villighet att införa RFID är bl.a. kostnader, otydlig 
standardisering, kompatibilitetsproblem mellan produkter, och okunskap kring 
teknologin. Dessa är ett urval av de delar som belyses i teoriavsnitten. Ett annat syfte med 
uppsatsen är att höja kunskapsnivån kring flera aspekter om tekniken: hur den fungerar, 
vilka tekniska krav som är rimliga att ställa, standardiseringsaspekter med mera. Därför 
beskrivs RFID-teknologierna ur ett generellt perspektiv i den efterföljande delen av 
rapporten, där alla typer av system presenteras.  
 
Undersökningar och studiebesök genomfördes för att kartlägga vilka motiv och behov 
som finns av RFID, dels på några av Holmen Papers pappersbruk, och dels på terminaler 
och hos slutkunder. Därmed fanns det underlag för en analys av potentialen med tekniken 
och förutsättningarna inom tillämpningsområdet. I samband med detta genomfördes 
marknadsundersökning, bl.a. via intervjuer och kontakt med leverantörer, samt 
litteraturstudier för att i möjligaste mån kunna svara på om det fanns någon lämplig 
RFID-lösning värd att investera i. Inriktningen har varit att hitta passiva system, som 
erbjuder tillräckligt goda avläsningsavstånd under gällande förutsättningar, eftersom 
dessa betyder låg märkningskostnad jämfört med andra RFID-lösningar.  
 
Applikationer inom pappersbranschen är dock ovanliga, vilket har resulterat i att 
teknikens prestanda behövde verifieras genom tester. Testerna gjordes med framförallt 
passiva system, vilka i de flesta fall har sämre räckvidd än aktiva och dyrare system. 
Resultaten visar att någon tillräckligt bra lösning i den studerade applikationen inte 
kunnat konstateras, d.v.s. uppnådd räckvidd var inte tillräckligt god för tillämpningen hos 
Holmen Paper. Däremot har uppskattningar gjorts som visar på vilka fysikaliska 
egenskaper som innebär stora svårigheter för den trådlösa kommunikationen under de 
givna förutsättningarna.  
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Del 1: 
Introduktion och bakgrund 

Härmed startar rapporten på den första delen som introducerar läsaren 
med hjälp av en kort beskrivning av bakgrunden och syftet med arbetet. 
På ett övergripande sätt förklaras innehållet och omfattningen av 
uppgifterna som tilldelats i samband med att examensarbetet utarbetades 
och planerades. Även de övergripande frågeställningarna som har legat 
i fokus för hela denna rapport presenteras i ett av kapitlen, tillsammans 
med en förklaring kring omfattningen och begränsningarna av arbetets 
innehåll.  
 
Slutligen kompletteras introduktionen med en allmän beskrivning om 
Holmen-koncernen, särskilt Holmen Paper AB som gjort det möjligt att 
genomföra det här examensarbetet, tillsammans med Holmen Papers 
verksamhet, pappersbruk och produkter. 
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1 Bakgrund 
Spårbarhet inom produktionskedjor är mycket centralt för många av dagens företag inom 
tillverkningsindustrin. Några av anledningarna är att effektivisera försörjningskedjor, minska 
förluster och spill, samt att få mer pålitlig information om existerande produktflöden. En 
möjlig metod för att förbättra spårbarheten är att införa system som identifierar produkterna 
automatiskt när de passerar olika punkter i tillverkningslinjen och olika noder i en 
försörjningskedja. En särskild teknologi inom området för automatisk identifiering är Radio 
Frequency Identification (RFID), eller som det även kan kallas – radioidentifiering. Tekniken 
har funnits tillgänglig länge, men intresset för industriella tillämpningar har ökat dramatiskt 
under de senaste åren eftersom utvecklingen har lett till många nya användningsområden och 
fallande priser som har gjort det möjligt att motivera ett införande. Inom logistik- och 
produktionsföretag ses en stor potential med RFID-tekniken tack vare möjligheten att trådlöst – 
och utan fri sikt – kunna identifiera objekt och produkter med en hög grad av automation. Den 
vanligaste tekniken för detta är idag att märka med streckkoder. Bland fördelarna med en mer 
sofistikerad identifieringsteknik hittar man bland annat förutsättningar till ökad spårbarhet, 
minskade risker för mänskliga fel och, utifrån ett större perspektiv, även ökad synlighet i 
leverans- och försörjningskedjorna. I ett övergripande perspektiv kan ett införande få stora 
positiva konsekvenser i många företagsprocesser som omfattar hantering och förflyttning av 
produkter. 
 
Holmen Paper AB är verksamt inom pappersindustrin och företaget fick upp intresset för RFID 
redan för många år sedan, men tekniken var då inte lika långt kommen som idag och därför 
saknades motiv för att använda den. I dagsläget används streckkodsmärkning vid alla deras 
pappersbruk för att spåra och identifiera tillverkade produkter. Inom väldigt många 
industrisektorer såväl som i pappersindustrin har intresset ökat explosionsartat för RFID-
tekniken, eftersom den förutspås leda till nästa stora steg i utvecklingen för effektivare 
försörjningskedjor. Holmen Paper ser stora möjligheter att effektivisera verksamheten och 
processerna på deras pappersbruk och i deras terminaler samt att förbättra 
informationsunderlag och informationstillförlitligheten i hela försörjningskedjan. Utvecklingen 
kan också leda till effektiviseringmöjligheter i kundernas hantering av produkterna i tryckerier, 
och i ett långt perspektiv finns ytterligare mervärde att hämta. Med anledning av detta, och att 
några av deras kunder genomför tester med RFID-märkta hylsor, är området intressant, men de 
önskar sig bättre kunskap om tekniken i allmänhet, om kommande utveckling och även vad 
som erbjuds på marknaden.  
 
Det är många faktorer som påverkar ett eventuellt införande av ny teknik och de nya rutiner 
som det innebär. Ekonomiskt handlar det om väldigt stora investeringar, men om tekniken 
fungerar och priset är tillräckligt lågt finns det förutsättningar att sänka kostnaderna och 
förbättra effektiviteten i verksamheten tillräckligt mycket för att motivera införandet. Holmen 
Paper var därför intresserade av att sätta igång detta examensarbete för att få bättre kunskaper 
om tekniken i allmänhet, vad som är tillgängligt och möjligt idag, samt för att kartlägga viktiga 
faktorer som har inverkan på det praktiska införandet. 
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2 Holmenkoncernen 
Holmen AB är en skogsindustrikoncern och dess verksamhet är uppdelad inom fem olika 
affärsområden, Holmen Paper, Iggesund Paperboard, Iggesund Timber, Holmen Skog och 
Holmen Kraft. Inom koncernen tillverkas olika typer av pappersbaserade produkter, så som 
tidnings-, journal- och katalogpapper samt olika typer av kartong som används till 
förpackningar. Från egna bestånd avverkas virke som används för framställning av papper, 
men försäljning sker även till externa kunder. Dessutom produceras olika typer av trävaror 
vilka säljs till bland annat snickeri- och möbelindustrin. Inom koncernen förbrukas stora 
mängder energi vilket också medfört att investeringar gjorts i egna kraftverk. Den största 
marknaden för Holmen är Europa vilket motsvarar 90 % av den totala omsättningen. Inom de 
olika dotterbolagen finns ca 4900 personer anställda. 

2.1 Presentation av Holmen Paper 
Affärsområdet Holmen Paper består i sin tur av fyra olika pappersbruk, ett eget bolag för inköp 
av returpapper samt en gemensam marknadsavdelning. I Sverige finns tre bruk, Braviken i 
Norrköping, Hallsta i Hallstavik samt Wargön mitt emellan Trollhättan och Vänersborg. Det 
fjärde bruket vid namn Madrid finns i Spanien och där startas för tillfället en ny pappersmaskin 
vilket skall tas i bruk under november 2005. Bolagets huvudkontor är beläget i Norrköpings 
innerstad och omfattar enheter för försäljning inom Norden, International Sales och Overseas 
Sales samt övriga funktioner inom affärsutveckling, ekonomi, information, personal och 
teknik. Inom Holmen Paper arbetar cirka 2 500 personer och företagets nio pappersmaskiner 
klarar en årlig produktion på totalt 2 miljoner ton. 
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Figur 1. Översikt av Holmen Papers organisation. 
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2.2 Produkter 
Företaget producerar och utvecklar ett brett 
sortiment av pappersprodukter avsedda för 
tryckeribranschen, produktionen kan ske 
genom att använda pappersmassa baserad på 
nyfiber och/eller returfiber. Den massa som 
används vid produktion med nyfiber kallas 
TMP-massa (thermomechanical pulp) och 
framställs genom en mängd olika processer 
vilket är mycket energikrävande, enbart 
Braviken gör av med lika mycket energi under 
ett år som hela Malmö stad inklusive 
industrier. DIP-massa (de-inked pulp) baseras 
däremot enbart på returfiber där gammal 
trycksvärta måste separeras från pappret. En 
processbeskrivning för framställningen av 
dessa finns i Bilaga 1. All produktion vid 
företaget är kundorderstyrd med vissa 
undantag för stora kunder där pappret ibland 
produceras mot lager i och med att kundens 
förväntade förbrukning är känd. Försäljningen 
sker till flera olika delar utav världen men 
med Europa som huvudmarknad, de segment 
där Holmen Paper har sina största 
marknadsandelar är England, Spanien, Sverige 
och Tyskland. 
 
Företagets produkter tillverkas för 
särskilda ändamål inom 
tryckeribranschen och utbudet är 
uppdelat i sju produktsegment. I dessa 
segment förekommer sedan inbördes 
indelning av ytterligare 
produktvariationer vilket framförallt 
skiljs åt genom fyra generella faktorer så 
som ytvikt, ljushet, genomskinlighet och 
densitet. De största produkterna är 
tidnings- och katalogpapper. Även egna 
resurser inom forskning och utveckling 
finns för att förbättra produkterna samt 
tillverkningsprocesserna. 
 
Distribution 
Det papper som producerats vid något av företagets pappersbruk distribueras med hjälp av båt, 
lastbil eller järnväg. Fördelningen på de olika transportslagen skiljer sig mellan bruken men 
den överlägset största andelen av transporterna från Sverige sker med båt (ca 75-80 %) till 
någon av de hamnar och terminaler som är angivna i figur 3. Vid det spanska bruket sker 
däremot alla transporter med lastbil. 

Figur 2. Fakturerade ton per marknad för samtliga bruk 
år 2004. 

Figur 3. Hamnar och terminaler i Europa. 
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Figur 4. Huvudkategorier i Holmen Papers produktsortiment. 
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2.3 Bravikens papperbruk 
 Braviken är ett av världens 
modernaste och produktions-
effektivaste bruk och tillverkar 
tidningspapper och telefonkatalog-
papper. Bruket startades 1975 och 
består idag av tre pappersmaskiner 
samt produktionsanläggningar för 
returpappers- och termomekanisk 
massa. Den råvara som används vid 
tillverkning består av enbart granved och/eller returpapper. Pappersproduktionen vid en av 
pappersmaskinerna (PM53) uppgår till ca 1800 meter/minut med ett trim på 8.9 meter, och är 
en bidragande faktor till den höga produktionskapaciteten. 

2.4 Hallsta pappersbruk 
Hallsta är ett specialpappersbruk för 
förbättrat tidningspapper, men de 
producerar även vanligt 
tidningspapper. Precis som vid 
Braviken används returpapper och 
termomekanisk massa vid tillverkning. 
 

2.5 Madrids pappersbruk 
Madrid är ett relativt nytt bruk vilket 
togs i drift 1998 för att sedan övertas 
av Holmen Paper 2001. Bruket består 
idagsläget av en pappersmaskin i drift 
och en som befinner sig i 
uppbyggnadsfasen, vilken kommer att 
tas i drift 2006. Vid Madrid sker 
produktion endast från returpappers-
massa och dess produktutbud består av tidningspapper, förbättrat tidningspapper och lättviktigt 
bestruket journalpapper.  

2.6 Wargöns pappersbruk 
Bruket Wargön består endast av en 
pappersmaskin och är litet i jämförelse 
med övriga bruk. Här sker produktion 
i nära samarbete med kunder för att 
skapa kundspecifika och högkvali-
tativa produkter. De tillverkade 
produkterna består av bestruket 
tryckpapper för tidskrifter, magasin, 
kataloger, böcker och reklam.  

Faktaruta Braviken 
Råvara Granved, returpapper 
Produkter Tidnings-, telefonkatalogpapper
Antal anställda ca 725 
Antal pappersmaskiner 3 
Produktionskapacitet 700 000 ton/år 
Transporter Båt, lastbil och tåg 
Elenergiförbrukning 1700 GWh 

Faktaruta Hallsta 
Råvara Granved, returpapper 
Produkter Tidnings-, journal-, SC- och 

bokpapper 
Antal anställda ca 900 
Antal pappersmaskiner 4 
Produktionskapacitet 800 000 ton/år 
Transporter Båt, lastbil och tåg 

Faktaruta Madrid 
Råvara Returpapper 
Produkter Tidnings-, journalpapper 
Antal anställda ca 200 
Antal pappersmaskiner 1 (2) 
Produktionskapacitet 200 000 ton/år 
Transporter Lastbil 

Faktaruta Wargön 
Råvara Granved, sulfatmassa 
Produkter Bestruket papper 
Antal anställda ca 300 
Antal pappersmaskiner 1 
Produktionskapacitet 130 000 ton/år varav 30 ton i ark
Transporter Lastbil och tåg 
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3 Syfte 
Målet med vårt arbete är att utreda betydelsen av RFID för Holmen Paper, vilket innefattar 
både en kartläggning av tekniken och på vilket sätt RFID skulle kunna utnyttjas för att förbättra 
olika aktiviteter i produktionsprocesserna. Ett syfte är att sprida kunskap om RFID-tekniken ur 
ett generellt perspektiv till anställda inom Holmen Paper, att belysa potentialen och 
begränsningar som finns, samt tyda den kommande utvecklingen inom området. I samband 
med detta gjordes en leverantörsutvärdering i syfte att undersöka vart tekniken befinner sig i 
dagsläget och för att se om det finns några lämpliga systemlösningar som passar Holmen 
Papers behov och verksamhet. Förhoppningarna från Holmen Paper är att hitta lösningar där 
priset för produktmärkningen är relativt liten, runt € 0.50 styck, vilket också är utgångspunkten 
för de genomförda undersökningarna. Vidare är ett mål att identifiera och analysera faktorer i 
verksamheten och processerna som direkt kommer att ha avgörande betydelse för en RFID-
lösning. I anknytning till detta diskuteras hur lösningen skulle kunna utformas, vilken teknik 
som är lämplig att använda, vad som går att uppnå, vilka stora begränsningar som existerar 
o.s.v.  
 

4 Omfattning och avgränsningar 
Målen med examensarbetet har gemensamt diskuterats fram tillsammans med Björn Jonsson-
Dannetun, handledare och projektansvarig vid Holmen Paper, samt Peter Värbrand som är vår 
examinator. Under det pågående arbetet har ytterliggare aspekter vuxit fram, och dessa har 
blivit tillgodosedda inom ramen för arbetets omfattning. I avsnitt 4.3 kommer en översikt av 
alla delar i rapporten att presenteras. 

4.1 Omfattning 
Från Holmen Papers sida har man från början visat önskemål om att få tillgång till en 
kunskapsbas inom ämnesområdet RFID vilken beskriver allmänna tekniska detaljer, detta för 
att ge de anställda en generell syn på tekniken. Ett annat viktigt mål var en 
marknadsundersökning för att få en uppfattning om vilka företag som tillverkar eller levererar 
olika typer av RFID-utrustning – främst passiva lösningar vilka består av billiga, passiva 
transpondrar. Utgångspunkten för denna kartläggning var att hitta ett system som medför låga 
produktmärkningskostnader eftersom transpondrarna inte kommer att återanvändas. Slutligen 
önskas svar på om sådan teknik kan tillämpas i deras verksamhet. Under projektets gång har 
även en analyserande del vuxit fram i samråd med examinator och handledare, vilket skall lyfta 
fram de motiv som existerar för ett eventuellt införande. Framförallt handlar det om behoven 
som finns i intern hantering på pappersbruken men även i form av det mervärde som kan 
skapas på andra ställen i försörjningskedjan, vilket inkluderar hantering vid terminal och kund. 

4.2 Avgränsningar 
Ur Holmen Papers perspektiv är den bakomliggande grundidén med RFID som en automatisk 
identifieringsteknik att hela företagets interna verksamhet skall kunna utnyttja den för att 
realisera eventuella förbättringar. Framförallt kommer vi att fokusera på passiva RFID-system, 
eftersom den studerade tillämpningen kräver att priset för produktmärkningen är liten då stora 
mängder pappersrullar produceras och kastas efter förbrukning. För att få en uppfattning om 
hur intern hantering samt rutiner går till har studiebesök ägt rum på vissa av de bruk som är i 
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regi av företaget. Under besök i England, Skottland och Wales har även hantering hos terminal 
och kund undersökts. Detta besök bestod bland annat av terminalen i Chatham samt två av 
News Internationals tryckerier, Wapping i London samt Kinning Park i Glasgow. I 
produktionsmoment samt hantering finns många likheter mellan bruken, det är dock så att det 
även förekommer vissa skillnader. I diskussioner kring implementeringsaspekter i rapporten 
väljer vi därför att avgränsa oss till Bravikens pappersbruk, även om vi i vissa fall drar 
paralleller till moment vilket förekommer på andra bruk. På precis samma sätt kan skillnader 
förekomma mellan de olika terminalerna och kunderna varför vi väljer att avgränsar oss till de 
terminaler samt kunder som vi besökt. I rapporten kommer vi dock att försöka ge en så generell 
bild som möjligt med de erfarenheter vi skaffat oss vid dessa besök, detta i och med att 
likheterna är relativt stora. 
 

4.3 Rapportens upplägg 
Rapporten är strukturerad i fyra stora huvudområden som fastställts utifrån de mål och 
förutsättningar som existerat eller som framkommit i samband med arbetets fortskridande. 
Huvudområdena består av två delar vardera, enligt beskrivningen nedan, och varje del 
karakteriseras av ett övergripande tema som är relevanta för de slutliga resultaten. Varje del 
innehåller i sin tur flera kapitel som presenteras enligt lämpligt upplägg inom respektive 
område. 
 

Del 1

Introduktion 
och 

målsättningar

Introduktion 
och 

målsättningar

Del 2

Metod-
beskrivning

Metod-
beskrivning

Del 3

Försörjnings-
kedjor och 

Auto-ID

Försörjnings-
kedjor och 

Auto-ID

Del 4

RFID-tekniken:   
en kunskapsbas
RFID-tekniken:   

en kunskapsbas

Del 5

Produktions-
processer

Produktions-
processer

Del 6

Mervärde vid 
terminal och 

slutkund

Mervärde vid 
terminal och 

slutkund

Del 7

Tester och 
verifiering

Tester och 
verifiering

Del 8

Slutsatser och 
diskussioner

Slutsatser och 
diskussioner

(Kap. 1 – 6) (Kap. 7 – 9)

(Kap. 10 – 13) (Kap. 14 – 19)

(Kap. 20 – 25) (Kap. 26 – 28)

(Kap. 29 – 30) (Kap. 31 – 32)

Bakgrund och 
rapportstruktur
• Inledning
• Bakgrundsinformation
• Målsättningar 
• Omfattning och upplägg
• Metodik

Litteraturstudier
• Produktions- och 
försörjningskedjor
• Mervärde av Auto-ID-
teknik
•Fakta om RFID-teknologin

Empiriska studier
• Processkartläggning
• Identifieringsbehov
• Fysiska förutsättningar
• Utformningsförslag till 
RFID-system
• Övriga aktörer

Tester och slutsatser
• Verifiering av RFID-
produkter
• Uppskattning av 
signaldämpning
• Fortsatta tester
• Slutsatser från arbetet
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5 Frågeställningar 
De övergripande frågeställningar vilka vi har för avsikt att besvara i denna rapport och som är 
av intresse för Holmen Papers del är som följer: 
 

 Hur fungerar RFID ur ett generellt perspektiv och vilka är de viktigaste 
systemegenskaperna? 

 
 Vilka motiv till ett eventuellt införande av tekniken existerar i den interna hanteringen 

hos Holmen Paper samt i de externa produktflödena fram till kund? 
 

 Vilka leverantörer erbjuder RFID-produkter inom uppsatta prisnivåer och vilka 
prestanda erbjuds?  

 
 Finns det en lösning som skulle kunna implementeras i de olika processerna i 

försörjningskedjan som uppfyller befintliga behov? 
 
En målsättning med att utvärdera RFID-tekniken är att presentera hur RFID fungerar. Mer 
specifikt innefattar detta att förklara och belysa utrustning, kommunikationsmetoder, 
möjligheter, begränsningar, standardiseringsfrågor o.s.v. Därmed skapas en kunskapsbas, 
vilket kan användas till att höja den generella kompetensnivån för RFID inom företaget, vilket 
har varit ett önskemål. De andra målsättningarna med arbetet uppfylls genom att besvara de tre 
sista frågeställningarna. När det gäller intern hantering på bruken är målen att: 
 

 Hitta en teknik som uppfyller kraven på hög produktspårbarhet utifrån förutsättningarna 
på pappersbruken 

 
 Undersöka om det finns någon teknik för att märka tambourjärn som används vid 

papperstillverkning, och ett system för att märka pappersrullarna som produceras.  
 
Önskemålet kring en RFID-lösning för pappersrullarna var att tekniken inte skulle vara 
kostsam – en transponder skulle helst inte kosta mer än € 0.50 per styck – och frågan som 
ställdes var om det kunde vara möjligt att uppnå idag samtidigt som alla de andra målen med 
RFID-systemet blev uppfyllda. 
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6 Övergripande slutsatser 
Det finns idag väldigt mycket som tyder på att RFID kommer att innebära stora tekniska 
framsteg inom flera tillämpningsområden vilka är i behov av automatisk produktidentifiering, 
framförallt inom dagligvaruhandeln, inom försörjningskedjor och inom logistiktillämpningar. 
Standardisering, kompatibilitetsproblem mellan produkter och kostnader för att gå över till 
RFID-märkning är faktorer som påverkar beslut om ett införande och målet var att utreda bl.a. 
dessa saker. Genom litteraturstudier och kontakt med olika företag inom RFID-branschen kan 
vi bekräfta att produkter som följer samma standardisering inte alltid fungerar tillsammans, 
men betydelsen av detta lämnas osagt. 
 
Uppgifter kring kostnader för en investering i ett RFID-system samt en uppskattning av rörliga 
kostnader är ej inkluderade i denna rapport eftersom svårigheter med att hitta en tillräckligt bra 
passiv lösning har gjort att vi fokuserat på att undersöka möjligheterna till att hitta 
tillfredställande produkter samt att genomföra tester. I och med detta har kontakt skapats med 
flera leverantörer som har presenterat sina lösningsförslag. Eftersom en passande lösning ej 
ännu presenterats bör detta arbete fortgå ytterliggare.  
 
Vi har kunnat konstatera att det finns ett behov och mervärde av att införa RFID i 
verksamheten på pappersbruken för att märka och spåra produktflödena. En analys har 
genomförts för att utreda vilka möjligheter som ges i samband med ett införande, tillsammans 
med de begränsningar som idag är verksamma. Till dessa hör exempelvis pappersrullens 
dämpande inverkan på radiosignaler då identifieringen sker, vilket har gjort att de passiva 
RFID-systemen som vi har kunnat verifiera ej har haft tillräckligt bra räckvidd för att kunna 
utnyttjas i tillämpningen. En anledning till detta kan vara att utrustningen har utvecklats och 
anpassats efter behov där helt andra identifieringsförutsättningar gäller. I samarbete med 
RFID-leverantörer kan förbättringar eventuellt genomföras för att avläsningsräckvidden ska bli 
bättre då pappersrullar ska märkas med RFID. CopyTag Ltd. har börjat göra noggranna 
mätningar för att analysera hur sådana förbättringar skulle kunna utformas. 
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Del 2:  
Metodbeskrivning 

I den andra delen av denna rapport beskrivs arbetsprocesserna som har 
utgjort grunden för det kommande innehållet. I sammanhanget förklaras 
viktiga begrepp som har en naturlig plats i metodbeskrivningen, 
exempelvis hur datainsamlingen har gått till, skillnader mellan olika 
sorters undersökningar, utnyttjade valideringsmetoder, och hur en 
objektiv inställning till källorna har uppnåtts o.s.v.  
 
Vi kommer också att presentera mer praktiskt hur arbetet har fortskridit, 
hur rapporten är uppbyggd och vilka delar som omfattas inom ramen för 
de specifika frågor som vi har tänkt att besvara med arbetet. Strukturen 
presenteras på en övergripande nivå i samband med en mer ingående 
beskrivning av de olika frågeställningarna som bearbetats inom de olika 
delarna av detta examensarbete.  

 
 
 
 
 
 

Innehåll i del 2: 

 
 
 

Kapitel 9: 
Specifika mål 

Kapitel 8: 
Tillvägagångs-

sätt 

Kapitel 7: 
Metodik 
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7 Metodik 
I detta kapitel skall vi belysa grundläggande begrepp inom metodiken, vilka angreppssätt som 
kan tillämpas i undersöknings- eller forskningssammanhang samt hur insamling av data och 
information kan genomföras. 

7.1 Angreppssätt och typ av undersökning 
Enligt litteraturen kan utredningar uppdelas i olika typer beroende på den kunskapsbas som 
finns tillgänglig innan själva utredningsarbetet påbörjas. Tre vanliga typer är explorativa, 
deskriptiva samt hypotesprövande undersökningar1. Explorativa undersökningar förutsätter att 
endast mycket liten kunskap existerar inom det område som skall undersökas, vilket leder till 
att en mycket grundlig insamling av information måste ske. Till skillnad från explorativa 
undersökningar finns vid deskriptiva undersökningar redan en viss mängd kunskap tillgänglig 
om det problem som är ämnat att undersökas. I denna typ av undersökningar förekommer dock 
specifika avgränsningar, d.v.s. utredningen sker i en delmängd av det totala problemområdet 
där en fördjupning av ämnet äger rum. En hypotesprövande undersökning förutsätter däremot 
att det redan finns en mycket stor kunskapsbas samt tillgänglig information och data om 
problemområdet, vilket skall utvecklas i olika teorier. Från dessa teorier skall sedan 
antaganden om verkligheten härleds. 

7.1.1 Teori och empiri 
Som nämndes ovan kan teorier byggas upp utifrån information insamlad från verkliga 
händelser, t.ex. genom observationer eller erfarenheter. Enligt Patel & Davidson (2003) finns 
tre centrala begrepp vilket beskriver hur denna verklighet skall relateras till teorin. 
 
Deduktion, i detta arbetssätt utgår man från allmänna principer och redan fastställda teorier, 
från dessa teorier härleds sedan hypoteser vilket sedan prövas empiriskt i det specifika fallet. 
 
Induktion, i detta arbetssätt studeras först ett problemområde utan att först ha utgått från 
fastställda teorier. Istället formuleras nya teorier utifrån den insamlade informationen. 
  
Abduktion, detta arbetssätt kan sägas vara en kombination av deduktion och induktion. 
Abduktion innebär att utifrån ett särskilt fall formulera en teori. Med denna teori görs studier i 
andra enskilda fall, för att med dessa resultat kunna skapa en slutlig teori. 

7.2 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Två fundamentala grundbegrepp beskriver hur forskning och undersökningar kan angripas, 
dessa benämns som kvantitativa samt kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder bygger på 
insamling av rådata vilket kan bearbetas och analyseras med statistiska metoder2. Denna typ av 
metod kräver i regel en bestämd uppfattning om vad som skall undersökas samt att exakt 
information insamlas. Kvantitativa metoder bygger till viss del sin insamling av information på 
underlag från intervjuer, vid vilket den svarande kan begränsas till mer eller mindre 
uttömmande svar3. Ofta förekommer tolkande analyser av intervjuer samt textmaterial i denna 

                                                 
1 Patel & Davidsson (2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 
2 Ibid. 
3 Carlström & Hagman (1992) Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Göteborg: Nova Grafiska 
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typ av metod, den kräver i regel heller inga mätinstrument och är relativt flexibel i och med att 
det är lätt att göra ändringar under arbetets gång. 

7.3 Insamling av rådata och information 
Insamling av information kan ske på flera olika sätt samt från olika källor, i form av primär 
eller sekundär data4, där primär data representeras av eget bevittnande t.ex. genom intervjuer 
eller gemensamma diskussioner vid möten. Övrig data är alltså sekundär vilket kan vara t.ex. 
tidsskrifter, kurslitteratur och citat. I denna rapport är båda typer representerade. 

7.3.1 Litteraturstudie 
Vid insamling och tolkning av information vid litteraturstudie som skall ligga till grund för 
undersökningen är det viktigt att kritiskt tolka det som läses. Framförallt då det gäller 
dokument och handlingar från en tid tillbaka, då man måste fråga sig vilka förutsättningar som 
då rådde samt om förändringar skett. Vid sökning via Internet, t.ex. av artiklar samt övriga 
dokument, bör även källan noga kontrolleras eftersom stor risk för förfalskningar existerar. 
Den litteratur som används bör också tolkas utifrån perspektivet som författaren har skrivit 
artikeln och vad han representerar i frågan. Två kända sätt är ur kritisk eller partisk synvinkel.  

7.3.2 Intervjuer 
Olika tekniker för intervjuer kan användas, där en del är mer användbara inom en viss typ av 
undersökningar. Genom graden av standardisering samt struktur kan intervjuer styras för att ge 
olika utfall samt bättre underlag för jämförelser. Standardisering bygger på att frågorna 
kommer i exakt följande ordning vid varje intervju, och strukturen begränsar den intervjuades 
möjlighet till mer uttömmande svar. Den strukturerade intervjun är bra att tillämpa då man har 
för avsikt att göra jämförelser, medan fria intervjuer lämpar sig för rådatainsamling och vissa 
typer av utredningar. I detta arbete dominerar den senare sortens intervjuer. 

7.3.3 Observationer 
Information kan även samlas in via observation och detta kan göras inom många skilda 
områden. Observationer kan vara mer eller mindre strukturerade, d.v.s. i förväg planerade där 
riktlinjer dragits för vad som verkligen har för avsikt att observeras5. Observatörens roll kan 
också skilja sig i form av direkt deltagande eller icke deltagande. I vårt fall är samtliga typer 
representerade. 

                                                 
4 Patel & Davidsson (2003) 
5 Carlström & Hagman (1992)  
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8 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel kommer vi att belysa arbetets fortskridande samt utförandet av examensarbetet, 
hur vi har insamlat och bearbetat information. 

8.1 Arbetsmetod 
I den inledande fasen existerade endast en liten kunskapsbas inom området för Auto-ID samt 
tekniken för RFID och hur den kan tillämpas. Även kunskaperna om papperstillverkning var 
knapphändig. Detta arbete har därför utformats som en explorativ undersökning, en stor del av 
arbetet har alltså innefattat en grundlig informationsinsamling och då framförallt av kvantitativ 
data. 

8.2 Insamling av information 
Informationsinsamlingen för att genomföra arbetet har framförallt grundats i litteraturstudier, 
observationer och intervjuer. 

8.2.1 Litteraturstudier 
Kunskaperna vi skaffat oss inom området för RFID samt den bakomliggande tekniken grundar 
sig framförallt i litteraturstudier, i form av rapporter och artiklar baserade på olika 
Internetkällor. Anledningen till detta är att endast ett ytterst begränsat antal skrivna böcker 
inom området finns tillgängliga. Mycket av informationen i teorikapitlen härstammar från 
företag, organisationer och konsultbolag vilket skulle kunna medföra en viss partisk 
utformning av dokumenten. Uppgifterna från dessa källor har i största möjligaste mån 
verifierats genom jämförelser med liknande dokument från andra källor. Dessutom har försök 
gjorts för att sammanställa informationen så objektivt som möjligt genom att utnyttja de 
insamlade kunskaperna om tekniken. 

8.2.2 Intervjuer 
Intervjuer med leverantörer har genomförts för att kartlägga om lämplig utrustning finns 
tillgänglig. Inga standardiserade och strukturerade frågeformulär har utformats för detta 
ändamål, istället har ett dokument framställts som förklarar situationen på bruket och de krav 
som därmed ställs på utrustningen (se Bilaga 6). Det har sedan varit upp till leverantören att 
komma med ett förslag på lämplig utrustning. Av denna anledning har svaren varit av blandad 
karaktär och har därför i viss mån kompletterats via telefonsamtal eller e-post. Då dessa har 
genomförts har heller inga standardiserade formulär används utan frågorna har varit specifika 
från leverantör till leverantör. Intervjuer har även genomförts på pappersbruken under 
processkartläggningsfasen och vid informationsinsamling, samt vid terminaler, slutkunder och 
övriga parter som presenteras i rapporten. 

8.2.3  Observationer 
För att få en uppfattning om motiven till ett införande samt hur produktion och övrig hantering 
går till har studiebesök ägt rum. Under dessa har vi kunnat observera processerna samt övrig 
hantering. I samband med detta har vi även haft möjlighet att träffa ansvarig personal inom 
olika områden för att ställa betydelsefulla frågor. 
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Tester har också genomförts tillsammans med leverantörer där vi har kunnat observera om 
utrustningen uppfyller de krav som ställs på systemet, framförallt när det gäller den räckvidd 
som kan uppnås.  

8.2.4 Teorier 
I rapporten har vi även använt oss av grundläggande teori inom området för radiovågor för att 
försöka förklara och analysera utfallen av de tester som genomförts. Vedertagna teorier har 
även presenterats för att förklara begränsningarna som gäller för kommunikation i radiolänken 
i kapitel 16. 

8.3 Arbetsgång 
Arbetet har utförts i enlighet med de aktiviter som anges nedan i figuren. Inledningsvis ägnades 
mycket tid åt att enbart samla in information till teoridelen av rapporten vilket beskriver 
tekniken bakom RFID. Parallellt med övriga aktiviteter, exempelvis kontakter med 
leverantörer samt empiriska undersökningar, har dock datainsamling och bearbetning inom 
litteraturstudier kring RFID pågått under i stort sätt hela den resterande delen av arbetet. De 
empiriska undersökningarna består till stor del av studiebesök på bruken samt intervjuer och 
diskussioner med berörd personal vid Holmen Paper, men även diskussioner med olika 
leverantörer samt kunder. Från teoridelen, resultat från genomförda tester samt slutledningar 
från de observationer som genomförts har sedan generella slutsatser utformats. Dessa slutsatser 
utgår från de tidigare presenterade frågeställningarna, vilka även har utvecklats mer i detalj (se 
kapitel 9). 
 
 

LitteraturstudieLitteraturstudie

Kontakt med 
leverantörer/RFID-företag

Kontakt med 
leverantörer/RFID-företag

Empiriska 
undersökningar

Empiriska 
undersökningar

Generella 
slutsatser
Generella 
slutsatser

Slutledningar
från besök

Slutledningar
från besök

Tester och 
verifiering

Tester och 
verifiering ResultatResultat

Kontinuerlig
datainsamling/bearbetning

Kontinuerlig
datainsamling/bearbetning

 
Figur 5. Beskrivning av arbetsgången av examensarbetet. 
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9 Specifika frågor med arbetet 
Utifrån de tre grundläggande frågorna som definierades tidigare, delades arbetsmålen in i mer 
specifika frågor utifrån de kategorier som är relevanta för detta examensarbete. 
 

- Hur fungerar RFID i allmänhet? 
- Vilka egenskaper och specifikationer har betydelse för funktionaliteten? 
- Vilka standarder finns det, vad innebär dessa, och hur efterföljs de idag? 
- Hur ser marknaden ut för RFID-produkter

- Hur fungerar RFID i allmänhet? 
- Vilka egenskaper och specifikationer har betydelse för funktionaliteten? 
- Vilka standarder finns det, vad innebär dessa, och hur efterföljs de idag? 
- Hur ser marknaden ut för RFID-produkter

Kunskap om RFID

- Finns det förslag på lösningar som kan fungera på pappersbruken för märkning 
av tambourjärn respektive märkning av pappersrullar?

- Kan dagens teknik lösa identifieringsbehovet?
- Vilka kostnader är inblandade i en investering?  
- Vilka produkter behövs i ett system?
- Vilka är de tekniska kraven för en lösning som ska uppfylla målen med införandet?

- Finns det förslag på lösningar som kan fungera på pappersbruken för märkning 
av tambourjärn respektive märkning av pappersrullar?

- Kan dagens teknik lösa identifieringsbehovet?
- Vilka kostnader är inblandade i en investering?  
- Vilka produkter behövs i ett system?
- Vilka är de tekniska kraven för en lösning som ska uppfylla målen med införandet?

RFID-införande

- Vilka förbättringar kan åstadkommas med RFID jämfört med dagens system 
i verksamheten?

- Vilken potential finns det med RFID?
- På vilka sätt finns det motiv att införa RFID?
- Finns det ett mervärde av RFID genom hela försörjningskedjan?

- Vilka förbättringar kan åstadkommas med RFID jämfört med dagens system 
i verksamheten?

- Vilken potential finns det med RFID?
- På vilka sätt finns det motiv att införa RFID?
- Finns det ett mervärde av RFID genom hela försörjningskedjan?

Nya möjligheter med RFID

 
 
 
 
 
 
 
 

- I vilka områden av produktionslinjen finns det behov av RFID?
- Vilka tekniska krav och förutsättningar måste uppfyllas med en RFID-lösning?
- Finns det manuella moment som skapar problem? Kan de automatiseras och hur?
- Påverkas några processer negativt av ett införande?

- I vilka områden av produktionslinjen finns det behov av RFID?
- Vilka tekniska krav och förutsättningar måste uppfyllas med en RFID-lösning?
- Finns det manuella moment som skapar problem? Kan de automatiseras och hur?
- Påverkas några processer negativt av ett införande?

RFID i produktionsprocesserna

- Hur verifieras att tekniken uppfyller behoven på räckvidd etc?
- Hur inverkar miljön i pappersbruken på egenskaperna av ett RFID-system?
- Hur lång räckvidd erhålles under olika förutsättningar: olika rulldiameter, 

miljöer, teknologier, utrustning etc.
- Kan man uppskatta hur kommer en ökad diameter på rullarna i framtiden kommer 

att påverka räckvidden?

- Hur verifieras att tekniken uppfyller behoven på räckvidd etc?
- Hur inverkar miljön i pappersbruken på egenskaperna av ett RFID-system?
- Hur lång räckvidd erhålles under olika förutsättningar: olika rulldiameter, 

miljöer, teknologier, utrustning etc.
- Kan man uppskatta hur kommer en ökad diameter på rullarna i framtiden kommer 

att påverka räckvidden?

Verifiering av tekniken
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Del 3:  
Försörjningskedjor och Auto-ID 

 Denna del av uppsatsen introducerar läsaren till begreppet 
försörjningskedjor samt hur de styrs och planeras. Den ger även en 
introduktion till ytterligare ett begrepp gällande automatisk identifiering 
(Auto-ID). Iinnehållet bygger på ett kontinuerligt arbete av 
litteraturstudier och baseras på information som är hämtad ur tryckt 
litteratur, Internetkällor, och skrivna källor i form av artiklar och 
rapporter från olika företag, framförallt konsultföretag inom logistik- 
och Auto-ID-branschen.  
 
De kommande kapitlen fokuseras på att presentera begrepp och 
vedertagna forskningsrön som kretsar nyttorna med effektiva system för 
identifiering av produkter inom produktionskedjor, olika industrisektorer 
och olika industritillämpningar. Mer specifikt behandlas vilka 
möjligheter RFID har att slå igenom inom dessa områden. 
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10 Introduktion till försörjningskedjor 
I denna uppsats diskuteras både vilken roll RFID (radiofrekvensidentifiering) spelar som en 
Auto-ID-teknik, men också hur sådana teknologier kan användas som hjälpmedel för att 
effektivisera försörjningskedjor. I korthet handlar det om att förbättra informationsutbytet i 
försörjningskedjan mellan producent och kund, och genom detta skapa bättre förutsättningar 
för det fysiska flödet men även säkrare och mer korrekta dataunderlag för produkterna i kedjan. 
Av den anledningen introduceras nu begreppet försörjningskedja samt hur styrning av dessa 
hanteras på en övergripande nivå, vilket ger en bakgrund till diskussionerna och utredningen 
kring att utnyttja RFID-teknik för att integrera försörjningskedjor. 

10.1 Försörjningskedjor 
Begreppet ”supply chain”, här försörjningskedja, har sedan några årtionden tillbaka existerat i 
litteraturen. Sättet att betrakta en försörjningskedja har förändrats med tiden, från att i ett 
tidigare skede enbart tagit hänsyn till det materiella flödet har tyngdpunkten förflyttats mot 
informationsflödet samt till en mer konkret helhetssyn av alla inblandade aktörer. Professor 
Stig-Arne Matsson ger i boken Logistik i försörjningskedjor följande definition av en 
försörjningskedja; det finns dock en mängd olika definitioner inom litteraturen angående detta 
område. 
 
”Med en försörjningskedja menas en följd av aktörer genom vilket material, information och betalningar 
strömmar. Den syftar till att skapa och leverera värden i form av produkter och tjänster och den börjar med 
råvaruleverantör och slutar med förbrukande kund”6 
 
Ett mycket stort antal aktörer kan vara 
involverade i en och samma försörjningskedja, 
en aktör kan även medverka i många olika 
kedjor vilket innebär att stora komplexa 
nätverk bildas. Alla de förekommande 
aktörerna inom försörjningskedjan är 
tillsammans involverade genom de i 
definitionen beskrivna flödena, både i 
leverantörsriktningen och i kundriktningen. En 
försörjningskedja behöver heller inte alltid 
innebära en mängd enskilda företag utan 
begreppet kan även gälla större företag med 
verksamhet på flera olika platser, mellan 
vilket flöden existerar. 
 
Strukturen på en försörjningskedja kan se ut på många olika sätt t.ex. på grund av bransch, i 
kedjan inkluderas inte enbart tillverkare och leverantörer utan även funktioner så som 
transporter, terminal, lager, återförsäljare samt slutkund7. 

                                                 
6 Mattsson (2002), Logistik i försörjningskedjor. Lund: Studentlitteratur 
7 Chopra & Meindl (2004) Supply chain management, strategy, planing and operations. New Jersey: Pearson Education 

Figur 6. Nätverk av försörjningskedjor. 
Bildkälla: Mattsson (2002). 
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10.1.1 Flöden 
De flöden vilka existerar i en försörjningskedja förekommer framförallt i form av material, 
information och betalningar. Materialflöden och betalningsflöden är enkelriktade medan 
informationsflöden kan ske i både kund och leverantörsriktningen, till leverantör i form av 
efterfrågeinformation och till kund i form av tillgångsinformation8. Efterfrågeinformation 
motsvaras av order, prognoser, historik samt leveransplaner, och tillgångsinformation av 
orderbekräftelser, leveransbevakning samt anvisningar för själva leveransen. 
Informationsflödena är av mycket stor betydelse och initierar de övriga flödena, en order ger 
upphov till leverans samt en faktura ger upphov till en betalning. 
 
Material och betalningsflöden representerar till 
skillnad från informationsflödet ett direkt 
ekonomiskt värde i form av kapitalbindning. 
Trotts detta spelar informationsflöden en 
mycket viktig roll när det gäller planeringen av 
verksamheten, både för kund och för leverantör. 
Existerar inga tillförlitliga och effektiva 
informationsflöden fungerar heller inte de 
övriga flödena optimalt. Därav detta nya fokus 
på informationsflödet. Det är viktigt att alla 
parter vilket medverkar i kedjan får ta del av 
informationen som flödar i försörjningskedjan 
så att inte informationsgap uppstår. Dessa gap 
kan leda till att buffertar i form av lokala lager 
byggs upp vilket skapar ytterligare 
kapitalbindning, eller i ännu värre fall till allvarliga efterfrågesvängningar, så kallade bullwhip-
effekter. Detta fenomen innebär att små förändringar av orderkvantitet kan medföra mycket 
stora störningar på efterfrågan uppströms i försörjningskedjan9. 

10.2 Styrning av försörjningskedjor 
Planering, utveckling, organisering, styrning och kontroll av de förekommande flödena i en 
försörjningskedja kallas med andra ord ”supply chain management”. Detta är ett relativt nytt 
begrepp och när det gäller denna styrning av en flödeskedja har man på senare år övergått till 
ett nytt sätt att betrakta kedjan. Man har ändrat fokus från det enskilda företaget samt dess 
närmaste kunder och leverantörer till att betrakta försörjningskedjan ur ett helhetsperspektiv, 
från råvaruleverantör till slutkund. Inte heller enbart betrakta kedjan inifrån ett enskilt företag 
utan även ifrån dess position i försörjningskedjan och med den slutkonsumerande kunden som 
den viktigaste delen i kedjan. Det är kunden i kedjan som ursprungligen genererar alla 
betalningar av olika slag10. Strategin innebär att alla företag som är involverade gemensamt 
skall arbeta mot att åstadkomma en försörjningskedja vilket är konkurrenskraftig på 
marknaden. Förändringar som leder till ekonomiska förbättringar för det enskilda företaget kan 
i sin tur få negativa konsekvenser för ett eller flera av de övriga företagen i kedjan och på så 
sätt skapa en försörjningskedja vilket inte är konkurrenskraftig för att slå igenom på 
marknaden. 

                                                 
8 Mattsson (2002) 
9 Stadler & Kilger (2005) Supply Chain Management and Advanced Planning. Berlin: Springer 
10 Chopra & Meindl (2004) 

Figur 7. Olika typer av flöden vilket förekommer i 
en försörjningskedja. Källa: Mattsson (2002). 
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10.2.1 Effektivisering av försörjningskedjor 
För att åstadkomma en effektivisering av en försörjningskedja kan många strategier och 
metoder användas. En försörjningskedja kan struktureras på olika sätt och därmed påverka 
förutsättningarna för att åstadkomma effektiva flöden. Här kan olika strategier förekomma vid 
val av leverantörer och vilken roll distributörerna skall ha i kedjan. Exempel på strategier kan 
vara fler leverantörer för samma artikel eller att distributörerna nära kunderna skall ha någon 
ytterligare funktion, t.ex. någon slags kundsupport. Till och med förflyttning av 
företagsgränserna kan utnyttjas, detta för att på så sätt få bättre tillgång till framtida efterfrågan 
eller på ett effektivare sätt tillsammans kunna tillfredsställa slutkundens förväntningar. Även 
alla de inblandade processerna kan försöka effektiviseras, så som anskaffning, tillverkning, 
distribution samt order och fakturering. Detta kan åstadkommas genom att verkställa vissa 
förfaranden11: 
 

 Förenkling och rationalisering 
 Förbättring av informationsutbytet 
 Automatisering av verksamheten 
 Omfördelning och sammanslagning av processer 
 Effektivisering av samarbetet 

 
En teknik för automatisk identifiering så som RFID kan således användas för att hjälpa till att 
effektivisa inom en försörjningskedja. Detta genom att automatisera uppsamlingen och 
bearbetningen av information, tillsammans med andra system som t.ex. ett EDI (Electronic 
Data Interchange) kan sedan utbytet av denna information ske effektivt mellan olika parter i 
försörjningskedjan i ett standardiserat format. Med RFID kan även all information om 
produkten lagras i taggens minne och följa dess väg mellan leverantör och kund, d.v.s. 
informationsflödet följer det fysiska flödet. 
 

                                                 
11 Mattsson (2002) 
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11 Auto-ID 
Inom flertalet industrisektorer och företag är konceptet med automatisk identifiering (Auto-ID) 
välkänt sedan länge. En annan benämning är automatic identification and data capture 
(AIDC), en term som används till automatiska processer för datainsamling12. Auto-ID och 
AIDC används för att benämna olika teknologier och procedurer vars syfte är omedelbar 
identifiering av objekt med garanterade resultat i avläsningsprocessen. Utöver detta ska 
tekniken i samma skede kunna skicka informationen vidare till en databas eller ett datasystem 
vilket därmed skapar underlag för olika beslutsprocesser inom ett kort ögonblick13. Bland annat 
används Auto-ID i applikationer för boskapsidentifiering, trafikövervakning, försäljning av 
varor, inventering i lager, i antistöldapplikationer och i produktionskedjor14. Grunden för alla 
typer av identifiering är någon sorts objektmärkning eller databärare som ger möjlighet för 
avläsning. Idag är kanske den mest kända Auto-ID-tekniken streckkodssystemet, som påträffas 
i bl.a. dagligvaruhandeln och försörjningskedjor. Några andra förekommande teknologier är 
magnetkort, optiska kort, smartcards, biometri och RFID. Just nu talas det väldigt mycket om 
radiofrekvensidentifiering (RFID), vilket baseras på ett flertal relativt komplexa 
radioteknologier15, eftersom den har stora potentialer att förbättra och förändra synsättet på 
automatisk identifiering.  
 
RFID är på inget sätt en ny teknologi, den har använts flera decennier inom ett antal 
tillämpningsområden. Teknikerna som baseras på LF- och HF-frekvenser16 är mycket mer 
beprövade och mogna än de som baseras på UHF-frekvenser17, vilket också bekräftas av 
produktutbudet på marknaden18. Mängder med implementeringar av RFID-system är 
dokumenterade och information finns att hämta från leverantörer, olika konsultbolag samt 
rapporter inom området. De flesta applikationerna återfinns inom följande områden19: 
 

- Försörjningskedjor och logistik 
- Spårning och övervakning av produktflöden, exempelvis bagagehantering på flygplatser 
- Antistöldsystem i butiker och bilar20 
- Verksamheter som kräver beständig identitet på produkter 
- Säkerhets- och behörighetskontroller 
- Biljettsystem och identitetskontroller 
- Boskaps- och djuridentifiering  
- Container- och godsidentifiering i stora logistiksystem 
- Tidtagning i sportevenemang 
- Vägtullar 
- Äkthetsverifiering av dokument och produkter21 

 

                                                 
12 http://www.webopedia.com/TERM/A/AIDC.html 
13 http://et.wcu.edu/aidc/BioWebPages/Biometrics_DOT.html 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/RFID  
15 Shepard (2005) RFID – Radio Frequency Identification. New York: McGraw Hill 
16 LF: Low Frequencies (125-134 kHz inom RFID-applikationer). HF: High Frequncies (13.56 MHz) 
17 UHF: Ultra High Frequencies (865-928 MHz inom RFID-applickationer) 
18 Texas Instruments Inc, Philips Semiconductors & TAGSYS (2004, July). 
ITEM-LEVEL VISIBILITY IN THE PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN: A COMPARISON OF HF AND UHF RFID 
TECHNOLOGIES 
19 AIM UK. RFID compendium 
20 AIM (1999, September) Radio Frequency Identification –A basic primer primer 
21 http://www.ti.com/rfid/docs/applications/applications.shtml 
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Många nya tillämpningsområden har dykt upp under de senare åren som en följd av 
teknikutvecklingen och intresset har ökat för att införa nya system för automatisk identifiering. 
Applikationer inom försörjningskedjor anses vara mycket drivande, men det är ett område där 
teknikens fulla potential ännu inte riktigt har kunnat utnyttjas vilket bekräftas av ett citat från 
Noha Tohamy på Forrester Research: 

 
"RFID is only new in its application to an entire supply chain. But, the technology is more than 20 years 
old and is heavily used in closed-loop implementations in the automotive, tire, and heavy industrial 
equipment industries for internal use. New adopters can learn from these industries how to profit from 
RFID themselves, instead of just catering to the customer." 22 

 
Orsaken till att RFID anses medföra nya förutsättningar för spårbarhet av produkter är att 
identifieringen sker trådlöst utan krav på fri sikt, vilket ger möjligheter för systemet att 
utnyttjas i många nya tillämpningar samt förbättra identifieringsmöjligheterna i redan 
befintliga system. ”Auto-ID Center” var ett projekt som startades 1999 och en av visionerna 
med detta system var att skapa total spårbarhet och ett effektivare flöde genom alla 
försörjningskedjor i hela världen23. Ett annat mål var att öka kvalitén på informationsutbytet 
mellan olika företag och deras huvudsakliga kunder och leverantörer. Projektet är numera 
nerlagt, men arbetet fortskrider genom organisationen EPCglobal Inc. som har utarbetat 
standarderna EPC Class 0 och EPC Class 1, båda vilka tillhör EPC Generation 1. En ny EPC-
standard, Generation 2, har utvecklats och beräknas bli ratificerad av ISO under senare delen 
av 200524 vilket anses vara avgörande för spridningen av RFID-teknik. Enligt vissa källor 
kommer produktmärkning inom detaljhandeln dock att dröja ytterliggare minst fem år p.g.a. 
kostnadsfrågor25. 

                                                 
22 http://www.power-id.com/lobby.php?did=4&aid=bf5804c2575a9cde3071a81252cd1e69  
23 http://www.epcglobalinc.org/ 
24 O´Connor (2005-01-18) Gen 2 Finds a Path to ISO Approval 
25 Texas Instruments Inc, Philips Semiconductors & TAGSYS (2004, July) 
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12 Mervärdet av RFID i försörjningskedjor 
Grundförutsättningen för att införa en ny teknologi är att förbättra ett företags processer eller 
på annat vis utnyttja de nya möjligheterna för att kunna göra besparingar eller skapa ett 
mervärde. Det kan finnas flera motiv att införa RFID fullt ut i en verksamhet. En viktig aspekt 
som gäller för denna teknik är att mervärdet och nyttan sträcker sig långt utanför företagets 
egen produktionskedja. Studier och forskning tyder på att stora kostnadsbesparingar kan göras i 
försörjningskedjan genom ett införande av RFID-teknologin26. Tidigare har höga kostnader, 
oenhetlig standardisering och ofullständig teknik varit faktorer som begränsat användningen av 
RFID i försörjningskedjor, men den utveckling som sker nu har lett till stora förväntningar om 
att dessa faktorer kommer att övervinnas. Dessutom tyder utvecklingen på att vissa standarder 
kommer att dominera mer än andra, och att s.k. de facto-standarder framträder tydligare. 
 
De stora fördelarna och möjligheterna 
behöver alltså inte finnas direkt i företagets 
egna processer, även om det oftast är där 
behovet först upptäcks. Inom ramen för 
detta examensarbete finns önskemål om en 
utredning av möjligheterna med RFID inom 
flera delar av den totala försörjningskedjan; 
dels i företagets egna produktionsprocesser, 
dels i terminalhanteringen som omfattar en 
stor del av Holmen Papers leveranser, och 
slutligen hos kunderna som köper pappret. 
Därför måste även kraven på tekniken ställas 
i relation till behoven av ökad spårbarhet 
och synlighet i flera led. Vägs aspekterna 
inom försörjningskedjan samman i ett fungerande lösningsförslag vinns ett mycket högt 
mervärde med den nya tekniken, vilket kan motivera en hög investeringskostnad. Hur 
kostnaderna ska fördelas mellan de inblandade parterna innebär dock ofta stora problem och 
där måste förhandlingar ske. I gengäld medför en lyckad implementering positiva effekter i 
form av förbättrade möjligheter för planering av försörjningskedjan och snabbare leveranser 
med högre precision. Oftast innebär en stor teknikförändring dock att införandet sker i flera 
steg och en helt fulländad lösning tar mycket lång tid att utveckla. Det kan bero på flera 
faktorer, till exempel att samarbeten måste inledas, kontrakt måste skrivas mellan olika kunder 
och leverantörer, ansvar och kostnader måste delas upp mellan inblandade parter, o.s.v. Hur 
snabb utvecklingen inom försörjningskedjor kommer att bli är fortfarande väldigt svårt att 
svara på, vilket även frågor kring vinster, kostnader och integreringssvårigheter är27.  
 
I Figur 8 visas de delar i den studerade försörjningskedjan som kan dra nytta av en mer 
sofistikerad identifieringsteknik. Det är utifrån dessa tre områden den fortsatta diskussionen 
kommer att grundas på. Det innebär således att kraven på tekniken ska täcka behov ur flera 
perspektiv och att ett lösningsförslag måste ta hänsyn till ytterligare faktorer utanför 
pappersbrukens väggar. Tester ska genomföras för att verifiera vilka mål som kan uppfyllas 
med de RFID-produkter som finns tillgängligt idag. Testerna måste då även ta hänsyn till alla 
behov som anses finnas i försörjningskedjan.  
                                                 
26 Singer et al. (2004, December) Understanding RFID: a practical guide for supply chain professionals 
27 Ibid. 

Figur 8. Ett mervärde för RFID kan skapas genom 
att flera delar i försörjningskedjan får möjlighet 
att utnyttja tekniken. 
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12.1 Produktionskedjan 
Drivkraften att införa RFID inom ett företags egna förädlingsprocesser är kortfattat dessa: 
 

 Bättre inventeringskontroll 
 
 
 
 

 
 Effektivare arbetsmetoder 

 
 
 
 
 

 Bättre spårbarhet i 
produktionskedjan 

 
 
 

 Säkrare identitet 
 

Användningen av en bättre identifieringsteknik 
medför bättre förutsättningar att kontrollera 
inflöden och utflöden ur lager samt för att 
lokalisera vart produkterna finns. Precisionen i 
leveransunderlag ökar.   
 
Med ökad inventeringskontroll minskar behovet 
av manuella inventeringsrutiner och manuell 
identifiering av produkter. Automatisk identifiering 
minskar risken för mänskliga misstag som kräver 
resurser för att korrigeras.  
 
Genom bättre identifieringsteknik går det att få 
bättre produktspårbarhet, bättre översikt av alla 
flöden samt mer uppdaterad information i IT-
systemen.  
 
Identiteten kan ej påverkas av yttre 
omständigheter så som, smuts, åverkan, värme 
etc. 

 
En kartläggning av produktionsprocesserna har genomförts för att det ska vara möjligt att 
identifiera behoven samt förutsättningarna för ett eventuellt införande hos Holmen Paper.  
Därefter analyseras väsentliga faktorer som påverkar kraven på en teknisk lösning. 

12.2 Terminalhanteringen 
Generellt i distributionscentraler och terminalhantering förekommer olika centrala moment i 
form av godsmottagning, utplacering, plockning och packning, spediton samt inventering28. 
Vilka av dessa funktioner som skulle kunna förbättras med en Auto-ID teknik som RFID kan 
anses vara beroende på terminalens utformning samt det gods som där har för avsikt att 
magasineras, men framförallt på RFID-systemets utformning. Några allmänna moment vilket 
skulle kunna förbättras med RFID i en terminal är följande.  
 

 Effektivare 
godsmottagning 

 
 
 
 

 Bättre spårbarhet 
 
 
 
 

 Effektivare bekräftelse av 
utlevererat gods 

Automatisk godsmottagning medför bättre och 
noggranare kontroll av flödet in i lager samt 
snabbare och effektivare uppdatering av 
lagersaldo. Ingen personal behövs i beredskap 
för att inventera allt inkommande gods. 
 
Möjligheter till att spåra produktförflyttningar i 
terminalen. Tillförlitligare och mer aktuell 
produktstatus samt bättre bättre möjligheter till 
lokalisering. 
 
Genom noggrann och tillförlitlig identifiering kan 
förekommande fel upptäckas vid leverans.  
God kontroll på flödet in respektive ut ur terminal 
ger bättre vetskap om verkligt lagersaldo. 

                                                 
28 AIM – UK Understanding AIDC in Warehousing and Inventory Control 
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I Holmen Papers verksamhet sker många av leveranserna med hjälp av fartyg. Dessa går till 
någon av företagets terminaler och hanteringen där kan i viss utsträckning liknas den som sker 
vid magasinen på respektive pappersbruken. Förhoppningarna vid ett införande är främst 
förbättrad spårbarhet samt automatiska och mer effektivare rutiner för identifiering vid 
mottagning och leverans. I kapitel 27 är verksamheten kartlagd och viktiga moment 
analyserade för att ge en insikt i vilka krav som finns i hanteringen vid terminalerna. Dessa 
innefattar bland annat informationsflödet, förbättrad kvalitet, snabbare fysisk hantering samt 
bättre beslutsunderlag och kontroll.  

12.3 Slutkund 
Den viktigaste parten i hela försörjningskedjan är slutkunden. Används RFID i den interna 
hanteringen hos Holmen Paper vid bruken samt terminalerna finns en transponder i varje kolli 
som kan utnyttjas även hos kund. Under förutsättning att de på något sätt har möjlighet att 
utnyttja detta kan det ses som en konkurrensmässig fördel. På detta sätt finns ett visst mervärde 
i de produkter vilka Holmen erbjuder. Dock är det stora individuella skillnader mellan 
kunderna när det gäller behovet av information i samband med hantering och inventering av 
inkommande produkter, samt vid produktion i form av tryckning. Deras processer måste 
studeras och analyseras om det ska vara möjligt att utforma en RFID-lösning som skulle kunna 
förbättra deras verksamhet. Behov, krav och hanteringsrutiner är några faktorer som påverkar 
valet av teknik. Därför har vi studerat en av Holmens kunder, News International i England, för 
att se vilka behov av identifiering de har och vilka möjligheter RFID har att uppfylla dessa 
utifrån kända kunskaper. Några generella förbättringar vad gäller slutkunderna kan ses nedan. 
 

 Automatisering av 
processer 

 
 
 

 Beständigare identitet 
 
 
 

 Informationsutbyte 
 

Stora möjligheter till att automatisera interna 
processer. Det finns bättre möjligheter till 
effektivare godsmottagning, intern hantering i 
lager samt hantering inför tryckning. 
 
Identiteten existerar ända tills allt papper är 
förbrukat hos kund. Inget extra hantering behövs 
för att bibehålla kontroll över identiteten. 
 
Via RFID kan information om produktkvalitet och 
egenskaper från Holmen Paper till kund 
användas i deras processer. Information om 
produktens uppförande i kundens tryckeri kan 
samlas in och koreleras med kvalitetsdata. 
Utifrån detta kan gemensamma analyser göras 
för att förbättra produkten och därigenom 
förbättra prestanda etc hos kund. 
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13 Omställning till RFID 
Streckkoderna är idag vanligt förekommande i många produktionskedjor för märkning, 
identifiering, övervakning och kontroll av produkter, men trenden pekar åt att RFID-system är 
på starkt intågande och att det kommer att satsas väldigt mycket pengar på utveckling och 
införande av tekniken inom de närmaste åren29. Redan nu har flera större företag inom bl.a. 
livsmedelsindustrin börjat införa radiofrekvensidentifiering. Detta innebär att RFID kommer 
att ta över rollen för automatisk identifiering i en allt större utsträckning, vilket bland annat kan 
innebära en ersättare till de känsliga streckkoderna, men även att applikationer och IT-system 
kommer att kunna göra ännu mer komplexa beslut och övervaka processer ännu noggrannare 
än tidigare. Fördelarna gentemot den gamla tekniken är många vid full funktionalitet. 
Dessutom medför tekniken förbättringar i interaktiva processer där automatisk identifiering 
och datainsamling är betydelsefull, t.ex. i produktions- och försörjningskedjor. Ett exempel på 
tillämpning är inom flygindustrin där stora krav ställs på hanteringen av väskor och bagage30.  

13.1 Kostnadsaspekter 
Framtidsvisionerna för RFID är att varje produkt ska vara märkt med en transponder, men i 
verkligheten kan detta vara svårt att uppnå på samtliga produkter idag med den teknik och det 
kostnadaläge för RFID som råder. I exempelvis dagligvaruhandeln är kostnaden för en 
transponder hög i förhållande till värdet på produkterna vilket gör det svårt att motivera 
användningen och få lönsamhet i investeringen. De flesta aktörer inom denna kategori tillhör 
massanvändarna, som måste vänta på att investeringskostnaderna ska gå ner innan 
användningen kommer igång. Detta kommer att ske när en samstämmig teknisk standard tas 
fram och när utrustningen blir globalt användbar så att volymerna på utrustning går upp. Detta 
väntas ske i samband med att EPC Generation 2 blir godkänt och produkter enligt den nya 
standarden börjar komma ut på marknaden, och antagligen kommer Gen 2 också att bli en de 
facto-standard.  
 
Många företag har redan gjort kraftiga investeringar i identifieringsteknik med streckkoder, så 
RFID måste tillföra nytt värde i verksamheten för att kunna motiveras ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Därför bör implementeringskostnaden av RFID även innefatta själva 
teknikövergången och förändringar som krävs, och inte enbart utrustningskostnaden31. Många 
företag glömmer bort att man inte startar från noll, utan att en befintlig lösning redan existerar, 
och därför blir vinst- och kostnadskalkylen också i många fall missvisande. I många fall kräver 
integreringen stora förändringar i befintliga informationssystem vilket kan innebära betydliga 
omkostnader för företaget. De flesta är överens om att RFID i sig inte är värdeökande för 
produkter etc, utan en teknik som erbjuder ett värde för företag i form av kostnadsbesparingar. 
Alla kostnader för en investering samt de rörliga kostnaderna i samband med drift och 
underhåll ska vägas upp mot besparingar och vinster som kan uppnås. Det är många faktorer 
som påverkar vilka mål som kan uppnås och hur stora besparingar som kan göras – och 
faktorerna varierar kraftigt utifrån ett företags verksamheter, dess position i försörjningskedjan, 
dess kundkontakter o.s.v. På en hög konceptuell nivå finns det flera metoder för besparingar 
och ökade vinster med RFID32: 

                                                 
29 Wallström (2004-07-01) Handeln satsar på elektroniska etiketter 
30 http://www.rfidupdate.com/articles/index.php?id=781, Florén & Rydh (2005- 03-18) Playing tag with baggage 
31 http://insight.zdnet.co.uk/specials/rfid/0,39026568,39154058-4,00.htm 
32 http://www.symbol.com/products/whitepapers/rfid_business_benefits.html 
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 Minskade säkerhetslager 
 Reducerat svinn 
 Reducerat behov av manuell identifiering 
 Minskade kostnader för inventeringsrutiner 
 Minskade logistikkostnader 
 Reducerat antal reklamationer och prisavdrag 
 Ökad utnyttjandegrad av tillgångar 
 Minskad risk för tomma lager 
 Högre lageromsättning 
 Bättre fyllnadsgrad i transporter 
 Ökad produktivitet i distributionscentraler 
 Effektivare och flexiblare försörjningskedja 
 Säkrare märkning/identifiering 
 Bättre kontroll 
 Bättre information 
 Bättre beslutsunderlag 

 
I en försörjningskedja är det många faktorer som inverkar vid valet av teknologi, men viktigast 
av allt är att bestämma vilken nytta systemet ska ge för att motivera de höga 
investeringskostnaderna som är involverade. Trots att priset på RFID-produkter sjunker, finns 
det tekniska begränsningar som gör att användningen av RFID i bl.a. försörjningskedjor inte 
har tagit fart än på bred front. Dock anses det finnas goda chanser för RFID att kunna uppnå 
tillräckligt låga priser och tillräckligt bra prestanda för att ett införande ska ge maximal 
avkastning och för att helt automatiska identifieringsprocesser i produktionskedjan ska bli 
verklighet33. Idag är situationen annorlunda och kombinationen mellan höga 
investeringskostnader och vissa svagheter i de tekniska förutsättningarna gör det svårt att i alla 
tillämpningar kunna garantera resultaten med RFID. Det innebär att kapaciteten med tekniken 
måste kartläggas utifrån behoven och sedan analyseras för hur den kan användas i 
verksamheten. Därmed är planeringsfasen av ett införande väldigt tidskrävande – men av 
högsta betydelse. Nästa steg är att utvärdera det verkliga värdet av RFID-tekniken, och 
förloppet kan sammanfattas i följande sju steg som baseras på information från artikeln ”RFID 
and the Mainstream Supply Chain – Seven Steps to RFID Sanity”34, vilken ger en bra 
sammanfattning runt dessa diskussioner och andra aspekter kring förbättringar av 
försörjningskedjan.  
 

                                                 
33 http://www.symbol.com/products/whitepapers/rfid_mainstream_sc.html 
34 Ibid. 
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Steg Förklaring 

1. Vilka behov och förutsättningar 
för identifiering finns? 

Vilka produkter ska identifieras? Var? Hur ofta? Vilken 
räckvidd krävs? 

2. Få tips om test-
rekommendationer 

Fråga andra slutanvändare om hur de har gjort tester? 
Vad och hur gick de tillväga? Rekommenderade 
teknologier? 

3. Gör verklighets-trogna tester  Märk produkterna med transpondrar och testa under 
realistiska förhållanden. Sätt upp läsare vid alla punkter 
där avläsning ska ske. 

4. Utvärdera resultaten Var läsbarheten tillförlitlig? Uppdateras applikationen eller 
systemet korrekt? 

5. Analysera ekonomiska effekter Blir det bättre än tidigare? 
6. Förstå effekten av ett införande Hur påverkas affärsprocesserna? Finns det problem med 

integrationen i det befintliga IT-systemet? 
7. Ta beslut om fortsatt utveckling Ska det bli ett storskaligt test, vilken teknologi ska 

användas, utvärder testutformingen, bestäm vart 
läspunkter behövs o.s.v.   

Tabell 1. Förslag på tillvägagångssätt inför implementering av RFID. 

 
Ett högt pris per transponder tillsammans med stora investeringskostnader har inneburit att 
företag har avvaktat med införandet. Dock finns det anledning att införa teknologin i vissa fall, 
exempelvis då produktmarginalen är hög eller då kraven på säkerhet eller kvalitet är stora. 
Stora fördelar ses inom produktionskedjor och lagerhanteringstillämpningar, och detta kan 
motivera användningen av mer avancerade Auto-ID-tekniker. Men även nu när priserna har 
gått långt under en dollar per tag är det inte överallt RFID är motiverat att användas - t.ex. 
tycker många Wal-Mart-leverantörer och industrianalytiker att RFID fortfarande är för dyrt för 
att vara ekonomiskt försvarbart35. Problemet kan lösas genom att enbart märka lådor eller 
pallar med eftersom kostnaden då delas mellan flera produkter istället för endast en, men även 
detta kan vara för dyrt då det handlar om produkter med lågt värde och stora 
försäljningsvolymer.  
 
Öppna och slutna system 
Ett annat sätt att skapa värde från investeringen i RFID är att återanvända transpondrarna i 
återkopplade retursystem. Detta kan ske genom att knyta ID-numret till nya entiteter i 
databaserna alternativt använda skrivbara transpondrar som uppdateras med ny identitetsdata 
efter varje cirkulation i systemet. I logistikkedjor där returhantering saknas innebär dock denna 
lösning stora förändringar i hanteringsprocesserna: nya rutiner måste byggas upp, returflöden 
måste planeras, transporter måste köpas in o.s.v, och allt detta kan resultera i dyra 
omkostnader. Däremot passar denna lösning bra i applikationer som redan utnyttjar 
returhantering eller återvinningsbara lastbärare. Enligt många analytiker kommer det att vara 
tillämpningsområden inom öppna system som den största massadoptionen kommer att ske, 
men för att det ska vara möjligt måste priserna på transpondrar vara väldigt lågt och tekniken 
måste medge tillräckliga avläsningsprestanda vad gäller räckvidd, samtidig avläsning och 
dataöverföringshastighet. Mycket utveckling sker just nu för att ta fram passiva, läs- och 
skrivbara RFID-tekniker – bl.a. verkar den globala EPC-standarden för att detta ska bli 
verklighet.  
                                                 
35 Wailgum (2004-11-15) Why Wal-Mart's suppliers won't make the Jan. 1 deadline for RFID tagging 
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13.2 Användning av RFID och streckkoder 
Användningen av streckkodssystem som en identifieringsmetod innebär att man förser 
produkter med unika identiteter som sedan kan läsas av vilket i sin tur genererar data som är 
nödvändig i systemet. Skillnaderna mellan streckkoder och RFID är många och de tekniska 
förutsättningarna för avläsning och datakapacitet är också olika. En generell jämförelse mellan 
dessa två identifieringstekniker presenteras i detta avsnitt. Det finns många likheter mellan 
teknikerna och de kan delvis tillfredsställa samma behov, men förutsättningarna för de båda 
systemen är olika och de kan komplettera varandra likaväl som konkurrera ut varandra. En 
gemensam faktor är att de kan reducera arbetsbördan och hjälpa till att minimera mänskliga fel; 
de snabbar upp godshantering, förbättrar planeringsunderlag och ökar möjligheterna till en mer 
integrerad försörjningskedja; de ökar spårbarheten, förbättrar informationskvaliteten i 
databaser, minskar risken för att produkter ska försvinna och mycket mera. 
 
Tidigare har streckkoderna inte kunnat ersättas med mer sofistikerad identifieringsteknik 
eftersom det varken har funnits någon bättre teknik tillgänglig eller för att det skulle kosta för 
mycket, men nu när tekniken är under kraftig utveckling och priserna sjunker är det mycket 
som pekar på att en förändring kommer att ske inom många industrisektorer36. I vissa aspekter 
befinner sig dock RFID fortfarande i samma stadie som då streckkodstekniken var ny – 
svårigheter med gemensamma standarder och teknologier som inte är likformiga i grunden 
innebär en långsammare övergång37. Potentialen och förväntningarna på RFID är stora och 
många spår att det kommer att förändra synen på automatisk identifiering. De mest uppenbara 
fördelarna är möjligheten till en snabb identifiering som är möjlig även på distans och utan fri 
sikt. Dessutom är det möjligt att i ett helt automatisk förlopp identifiera väldigt många 
produkter på en och samma gång. En transponder är mer robust än en streckkod och därför 
anses RFID-tekniken lämplig även i krävande och utsatta miljöer38, där risken för skadade eller 
oläsbara streckkoder är stor. 
 
Tillverkningsindustrin 
I processindustrin där produkterna har olika egenskaper är det i många fall en nödvändighet att 
kunna identifiera dem för att därmed ge styrsignaler till robotsystem, automatiska processer 
och andra förädlande aktiviteter. Ett annat behov av produktidentifiering förekommer i 
logistikområdet i form av flödesövervakning, kontroll, spårbarhet och synlighet genom 
produktionskedjan, hantering och uppdatering av produktinformation. Detta ställer krav på att 
identifieringssystemen är pålitliga, automatiska och robusta. De ska tåla stora påfrestningar i 
form av miljötålighet och yttre påverkan, de ska vara okänsliga för smuts och ålderspåverkan, 
och framförallt ska de ha goda förutsättningar för avläsning. Det medför även ett behov av 
flexibilitet; en automatisk identifiering som klarar att läsa produkter på olika avstånd – i vissa 
fall bara en produkt åt gången, men ibland flera.  
 
I Tabell 2 visas en sammanfattning av de viktigaste skillnaderna mellan RFID och streckkoder, 
där både fördelar och nackdelar med respektive teknik presenteras. Övergången till RFID kan 
medföra flera förändringar för ett processföretag. Det blir t.ex. möjligt att använda samma 
identitetetsbärare39 genom flera produktionsled, eftersom innehållet i transpondern kan 
uppdateras och ändras efter behov40. Därmed skulle det vara möjligt att utnyttja RFID för att 

                                                 
36 Singer et al. (2004, December) 
37 Ibid. 
38 http://www.rflibrary.com/rfid.html 
39 I RFID-sammanhang kallas dessa för transponder eller i vardagsspråk för ”tag”. 
40 Gäller transpondrar som är skrivbara (R/W) 
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minska behovet av andra typer av informationsflöden, men det kräver större minnen och varje 
identifiering tar längre tid. Transpondern behöver inte placeras utanpå produkten och fri sikt 
krävs ej, således blir identifiering möjlig även om en produkt emballeras, och risken för skador 
på identiteten blir mindre då placeringen kan göras mer skyddad. Därmed blir den också 
okänslig för smuts och annan yttre påverkan, till skillnad från streckkoder. Med streckkoder är 
appliceringen svår på ojämna och buktade ytor, och det resulterar i problem vid avläsningen 
samt att avläsningsutrustningen blir mer komplicerad, mer känslig för störningar, samt mycket 
dyrare. En transponder är mycket mindre placeringskänslig, men däremot finns det problem 
med bl.a. metallinverkan, störningar från elektriska maskiner, och annan radioutrustning. 
 

Egenskap Streckkod RFID 

Pris + Billig teknik + Funktionaliteten innebär ett 
mervärde för många verksamheter 

- Dyrare teknik 

Läsning + Visuell bekräftelse på vilket objekt 
som identifieras  

- Kort till mellanlång räckvidd 
- Fri sikt för att kunna läsas 
- Läsning måste ske med liten 

vinkel 
- Tidskrävande läsoperation vid 

skadade etiketter 
- Kan bli felaktig avläsning 

+ Lång räckvidd 
+ Kräver ej fri sikt, läser genom 

många material (ej metall) 
+ Hög läshastighet 
+ Samtidig avläsning av flera 

transpondrar 
- Svårt att lokalisera avläst produkt 

vid lång räckvidd 

Pålitlighet/ 
Robusthet 

- Känslig för yttre åverkan 
- Svår att läsa på buktade ytor samt 

genom is och smuts 
 

+ Kan användas i relativt krävande 
miljöer 

+ Säker dataöverföring vid 
identifiering 

+ Robust och okänslig databärare 

Information/ 
Datakapacitet 

+ Kan anpassas efter olika 
märkningsbehov 

- Kan inte uppdateras 
- Bredden på streckkoden är 

proportionell mot mängden data 
- Identifierar generellt 

produktkategori snarare än unika 
produkter 

+ Programeringsbara databärare 
+ Lagrad data kan modifieras 
+ Anpassningsbart innehåll 
+ Identifierar unik produkt 
+ Större kapacitet än streckkod 

Tillverkning + Massproduktion eller tillverkning 
vid behov 

+ Kan tillverkas på plats med hjälp 
av bläckstråleskrivare 

+ Billiga att tillverka 

- Inköpsvara 
- Dyrare tillverkning 
- Måste generellt appliceras i ett 

extra moment och kan normalt ej 
tillverkas direkt på produkt 

Standardisering + En avläsare har möjlighet att läsa 
flera olika streckkodsstandarder  

+ Många tillgängliga standarder 
inom specifika användnings 
områden 

+ de facto-standard under utveckling 
- OIika standarder för olika 

applikationer 
- Många olika radioteknologier 
 

Applicering + Mycket enkel att applicera 
+ Utskrift direkt på produkt möjligt 
- Risk för fel vid utskrift 
- Automatisk applicering kräver 

specifik appliceringsrutin 

+ Form på transpondern kan 
anpassas efter applikation 

+ Kan placeras skyddad innanför 
förpackningar eller yttre emballage 

+/- Kan vara svår att applicera, men 
självhäftande RFID-etiketter 
motsvarar streckkodsetiketter 

- Specifik lösning för implementering 
av appliceringsrutin behövs 

Tabell 2. Jämförelse mellan identifieringssystem baserade på streckkoder och RFID. 
Källa: Texas Instruments Inc, Philips Semiconductors & TAGSYS (2004, July), samt 
författarnas analys. 
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Del 4: 
RFID-tekniken – en kunskapsbas 

 

Denna del av rapporten utgör basen för diskussionerna kring hur RFID 
fungerar och lägger grunden för hur ett RFID-system skulle kunna utformas, 
med hänsyn till vad som är möjligt med tekniken, dess egenskaper och inte 
minst begränsningarna – som än idag är väldigt många. De första kapitlen 
ger en översikt av de komponenter som normalt anses bygga upp en RFID-
lösning. I och med detta presenteras olika termer, faktorer och begrepp som 
används i sammanhanget för att kategorisera RFID-utrustning. Förståelsen 
för de fysikaliska egenskaperna är inte minst viktigt eftersom det ger en god 
bild av de förutsättningar som gäller och vilka begränsningar som finns då 
RFID-teknologin ska användas som lösning för Auto-ID. Källorna som 
använts är framförallt baserade på rapporter, dokument och artiklar från 
Internet, då en viss brist på tryckt litteratur inom RFID-området råder p.g.a 
den snabba och kontinuerliga utvecklingen på området. Det publicerade 
materialet kommer främst från olika företag, konsultbolag, och leverantörer.  
 
Därefter följer mer praktisk information om dagens standarder och frekvens-
tilldelning som styr användningen av RFID-system, följt av en 
sammanfattning av de centrala aspekterna och parametrarna som måste 
beaktas då ett införande håller på att planeras. Avslutningsvis presenteras 
ett redan befintligt system inom pappersindustrin som får stå som exempel 
av vad som kan uppnås med RFID och därefter presenteras en 
marknadsundersökning som utreder vilka produkter som finns tillgängligt 
och vad de troligtvis kan uppnå idag. 
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14 RFID-system och hårdvara 
Ett RFID-system består huvudsakligen 
av tre komponenter: transpondern, 
avläsaren och informationssystemet. 
Transpondern innehåller identifikations-
data och fästs på en produkt som ska 
övervakas eller identifieras i en process. 
Informationen från denna sänds trådlöst 
till en avläsare som avkodar 
radiosignalerna och vidarebefordrar 
informationen till ett IT-system. I fokus 
av denna rapport behandlas inte IT-
systemet i direkt bemärkelse som en del 
av RFID-teknologin, men det utgör trots 
allt en väldigt viktig del av hela 
systemet. Detta beror på att data om de 
individuella produkterna hanteras och 
sparas i ett externt informations-
hanteringssystem med servrar och 
databaser, likt streckkodssystemets 
funktion idag. 
 
Det är många faktorer som påverkar 
resultatet av hur väl ett RFID-system 
fungerar i verkligheten. Faktorer som 
direkt har med teknologin att göra är 
självklart, men även storleken på 
organisationen, antalet processer i 
logistikflödet samt processmiljöer och 
tillämpningsområde ställer olika krav på 
komponenterna i systemet. Detta kapitel 
introducerar komponenterna i ett RFID-
system och ger en heltäckande överblick av tekniska termer som vanligen nyttjas. RFID-
system kan kortfattat delas in i en kategori utifrån tre huvudaspekter41:   
 

 Radiofrekvens 
 Energikälla för transpondern 
 Minnet i transpondern 

 

                                                 
41 Singer et al. (2004, December) 

Figur 9. Översikt av konceptet med ett RFID-system. Bildkälla: 
Laran RFID. 

Figur 10. RFID-system består av en transponder (tag), en 
avläsare med antenn, samt en server eller ett IT-system som 
tar hand om informationen. Bildkälla:The National RFID 
Centre. 
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Dessutom finns det ett antal olika faktorer och tekniska termer som beskriver systemets 
egenskaper och prestanda, vilka alla måste adresseras vid ett införande av RFID-teknik. 
Kortfattat kan de sammanfattas enligt följande punkter, vilka har hämtats ur ett kompendium 
utgett av organisationen AIM UK42:  
 

 Datakapacitet 
 Läs- och skrivmöjligheter 
 Dataöverföringshastighet 
 Läshastighet 
 Räckvidd 
 Läsbarhet – orientering, samtidig avläsning, hinder, interferens 
 Formfaktor och robusthet 
 Kostnader 
 Tillämpningsområde 

 
I kompendiet finns även en sammanfattning av vanligt förekommande egenskaper baserat på 
ovanstående lista för respektive frekvens och teknik som används inom RFID43. Alla nämnda 
aspekter kommer att förklaras djupare i denna del av rapporten. Tack vare förbättringar och 
utveckling som hela tiden sker på tekniksidan kommer användningsområdena att öka när 
kostnaderna sjunker och minneskapaciteten ökar, avläsningsräckvidden och precision 
förbättras, och när komplex databehandling sker snabbare i avläsare och applikationer. 

14.1 Radiofrekvenser 
Stora standardiseringsorganisationer har tilldelat radiofrekvensband för olika trådlösa 
teknologier, däribland RFID vars tillgängliga frekvensband ligger inom LF (Low Frequency, 
134 kHz), HF (High Frequency, 13.56 MHz), UHF (Ultra High Frequency, 868 MHz), samt 
SHF (Super High Frequency, 2.45 GHz). Radiovågors egenskaper bestäms i stor grad av 
frekvensen på signalen; varje frekvensband som utnyttjas i RFID-tillämpningar har sin 
särskilda karakteristik.  

                                                 
42 AIM UK: RFID compendium 
43 AIM UK: RFID compendium, s 14-19 

Figur 11. Radiospektrumet är uppdelat för olika teknologier inom olika frekvensband. RFID utnyttjar oftast 
LF-, HF-, UHF-, eller SHF-frekvenser i Europa. Källa:Schiller (2003).  
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I allmänhet för RFID gäller att högre frekvenser erbjuder bättre egenskaper såsom längre 
räckvidd och snabbare datakommunikation, men också ett högre pris, enligt en mycket 
omfattande rapport från 2004 som offentliggjorts av Baird i samarbete med många stora 
företag med verksamhet inom RFID-området44. I kommande tillämpningar inom 
försörjningskedjor spår de att UHF-produkterna kommer att dominera, med en räckvidd på 3-6 
meter. För objektmärkning och produktspårningsapplikationer kommer även HF-frekvenser att 
utnyttjas vilket ger upp till 2 meters räckvidd som högst. En kort sammanfattning av 
egenskaperna för RFID-tekniker inom varje radiofrekvensband visas i tabellen nedan. 
 

Frekvensband Egenskaper Applikationsområden 
LF  
100-500 kHz 

 Kort räckvidd 
 Låg datahastighet 
 Relativt billiga produkter 
 Läsbarhet genom viss vätska 

 Behörighetskontroller
 Djur- och 

boskapsidentifiering 

HF 
13.56 MHz 

 Mellanlång räckvidd 
 Medelmåttig datahastighet 
 Måttlig investeringskostnad 
 Läsbarhet genom vätska 

 Smarta kort 
 Behörighetskontroller
 Objektmärkning 
 Varularm 

UHF 
865-870 MHz i Europa 
902-928 MHz i USA 
 
SHF 
2.45 GHz 

 Lång räckvidd 
 Hög datahastighet 
 Liten risk för signalkollisioner 
 Relativt dyr teknologi 
 Fungerar ej genom vätska 

och påverkas av interferens 
från metall. 

 Produkthantering 
 Spårning i 

försörjningskedjor 
 Vägtullar o.s.v. 

Tabell 3. Karakteristiska egenskaper för olika RFID-frekvenser. Källa: Baird: Read, Grabenstein, Snell, 
Doyle, Byrne & Smith (2004, February). 

 

14.2 Transpondern 
Transpondern, vilken normalt kallas tag, innehåller 
data med identitetsinformation och även 
applikationsspecifik data i vissa fall. 
Transponderns huvudsakliga uppgift är alltså att 
bära information som är kopplad till ett visst 
objekt, men den innehåller även en radiosändare så 
att den kan kommunicera trådlöst med en avläsare. 
Principen för kommunikationen beskrivs i kapitel 
16. Inom ett förhörsfält, som är täckningsområdet 
för avläsarens signaler, aktiveras taggen av en 
förfrågan och taggen svarar med att sända tillbaka 
dess identitet, därav namnet 
TRANSmitter/resPONDER45. Detta förfaringssätt 
kräver dubbelriktad kommunikation och därför är 

                                                 
44 Baird/, Read, Grabenstein, Snell, Doyle, Byrne & Smith (2004, February) RFID explained: A basic overview 
45 AIM-Automatic Identification Manufacturers (1999, September) Radio Frequency Identification - A basic primer 
 

Figur 12. Obligatoriska delar i en 
traditionell transponder. 
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det även viktigt att avläsarantennen är inom transponderns räckviddsområde, och inte enbart 
tvärtom. 
 
Taggen kan vara byggd kring en integrerad elektronikkrets av kisel, men även s.k. kretslösa 
taggar existerar. De utvecklas därför att de är billigare och enklare att tillverka, kostar mindre 
och att de är fysiskt flexibla, d.v.s. de kan användas på flera olika produkter i många 
applikationer. Dessa har dock begränsad prestanda och utvecklas fortfarande. I en traditionell 
transponder måste det finnas åtminstone tre delar: minne, radiosändare och antenn. Det 
existerar dock en mängd olika sorters taggar och de skiljer i allt från yttre egenskaper, 
minneskapacitet, prestanda o.s.v. Exakt vilka specifikationer de har beror i synnerhet på deras 
avsedda användningsområde. Vanligt förekommande utseenden och storlekar på taggar 
inkluderar46: 
 

 Etikett – tunn, platt, flexibel och ofta självhäftande, integrerat i laminat eller pappersmaterial. 
 Biljett – tunn och platt transponder som placeras i biljetter av papper o.s.v. 
 Plastkort – tunn och platt transponder i plastkortsstorlek som erbjuder ett gott skydd och lång 

livslängd. 
 Glasampull – RFID-kretsarna har placerats i cylindrisk glasampull som ofta utnyttjas för att 

märka djur 
 Integrerad – används då transponderns kretsar integreras direkt i objektet som ska märkas, t.ex. 

genom ingjutning i plast eller i vissa produktdetaljer. 
 Armband – kretsar som integrerats i plastremsor eller andra typer av band. 
 Hårda plastskal, knappar och nyckelringar – ofta små transpondrar där antennen har 

integrerats i små omslutande kapslar av ett hårt plastmaterial. 
 
Oavsett vilken transponder som används behöver den ström då den ska identifiera sig, även om 
det bara handlar om effekter i området mellan några mikrowatt upp till cirka 20 milliwatt47. 
Strömbehovet för en transponder är avgörande för hur lång räckvidd som kan uppnås, då 
särskilt för passiva system. Även antennernas effektivitet och utformning betyder mycket för 
kommunikationen med passiva transpondrar. Ursprungligen fanns det två kategorier av taggar - 
aktiva och passiva - men det finns andra variationer såsom semiaktiva respektive semipassiva 
taggar. Indelningen i dessa kategorier blev en naturlig följd av hur de drivs, men avvikelser 
från följande definitioner har observerats genom inkonsekvent bruk enligt olika källor. 

14.2.1 Aktiva transpondrar 
Aktiva taggar har en intern strömförsörjning i form av en battericell. Därmed är denna typ 
också större och dyrare än passiva taggar. Det förekommer även alternativa 
strömförsörjningsteknologier och ett exempel är papperstunna batterier från Power Paper48. 
Dessa har integrerats med RFID-teknologi i produktserien PowerID49. Aktiva taggar används 
t.ex. i olika betalningssystem för att betala vägtullar (Electronic Toll Collection, ETC) 50. På 
grund av batteriet är livslängden begränsat för aktiva taggar, men med genomtänkt design, 
strömsnåla kretsar och energisparfunktioner kan den räcka i upp till tio år beroende på 
arbetsmiljö, antalet läs/skrivcykler, användning o.s.v51. Aktiva taggar använder batteriet till alla 
inbyggda funktioner – detta inkluderar generering och utsändning av radiosignaler till en 
avläsare52. Vissa aktiva taggar sänder ut sin identitet sporadiskt – den pingar –  och detta leder 

                                                 
46 http://www.idtechex.com/products/en/articles/00000041.asp 
47 http://www.silicon-trust.com/background/sp_rfid.asp 
48 http://www.powerpaper.com 
49 http://power-id.com 
50 Smith (2003-01-02) Electronic toll collection 
51 AIM-Automatic Identification Manufacturers (1999, September) 
52 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/208 
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till två saker: dels behöver avläsaren endast lyssna på signaler, och dels kommer taggen alltid 
att vara aktiv vilket resulterar i att batteriet tar slut fortare53. Vanligast är dock att transpondern 
endast identifierar sig då den aktiveras av signaler från en avläsare54. Därmed förhindras 
problem med interferens och signalmättnad i mediet, och livslängden ökar utan att dess övriga 
prestanda påverkas negativt.  
 
En del typer av aktiva transpondrar är utrustade med en standby-funktion för att öka 
livslängden på batteriet och dessa sorter benämns ibland som semiaktiva. Energisparfunktionen 
kontrolleras med hjälp av kommandon från en avläsare och standby-läget aktiveras antingen 
via kommandon eller då transpondern förflyttas utanför avläsningszonen. En direkt följd av att 
transpondern initialt befinner sig i sparläge vid en identifiering är att det tar en viss tid för 
transpondern att vakna och därmed påverkas även avläsningsprestandan negativt. Dessa 
effekter blir ännu mer betydelsefulla i situationer när väldigt många transpondrar ska 
identifieras i samma ögonblick. 
 
Fördelarna med aktiva taggar är bland annat möjlighet till längre räckvidd vid identifiering, 
högre minnes- och beräkningskapacitet, samt möjlighet att spara data från avläsare utöver det 
sedvanliga55. Dessutom är de ofta mer motståndskraftiga mot elektroniska störningar och 
medger högre överföringshastigheter än passiva56. Således passar dom bättre i mer utsatta och 
krävande miljöer. Aktiva taggar är ofta utrustade med R/W-minnen d.v.s. data kan skrivas om 
och ändras i flera omgångar. Till nackdelarna hör en begränsad livslängd, en högre 
inköpskostnad och större storlek. Dock finns det aktiva taggar som inte är större än ett mynt. 
Förutom detta kan aktiva taggar orsaka bekymmer om de spontant sänder ut sin identitet, och 
väldigt många taggar befinner sig inom samma avläsningsområde. Eftersom de har längre 
räckvidd (100-tals meter)57 och är dyrare (omkring $20 styck)58 används de hellre på pall- eller 
containernivå än på enskilda produkter i övervakningssystem, men de passar även till bl.a. 
personalspårning59. 

14.2.2 Semipassiva transpondrar 
En semi-passiv tag är, precis som en aktiv tagg, batteriförsedd, men den använder inte 
batteriets kapacitet till själva datasändningen, utan endast för att driva kretsarna i det interna 
mikrochipet under databearbetningen60. Därför sänder inte semipassiva taggar ut egna 
radiosignaler såsom aktiva kan göra och därför kallas de ibland för "tysta" taggar. 
Datatransmissionen aktiveras endast i avläsningszonen och sker passivt med hjälp av 
reflektionsmetoder (backscattering), men med en mycket bättre räckvidd jämfört med passiva 
taggar eftersom hela den insamlade signalstyrkan från avläsaren används till att generera 
responssignalen61.  

                                                 
53 Dynasys Technologies Inc: Scher (2004) 
54 Dynasys Technologies Inc: Scher (2004) 
55 http://en.wikipedia.org/wiki/RFID 
56 http://www.silicon-trust.com/background/sp_rfid.asp 
57 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/208 
58 Ibid 
59 Dynasys Technologies Inc (2004) 
60 Finkenzeller (2003) RFID Handbook, Chichester: Wiley 
61 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/208 
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14.2.3 Passiva transpondrar 
Passiva taggar saknar helt en egen 
strömkälla. De drivs av radiosignaler som 
sänds ut från en avläsare. Denna typ av 
energigivande signaler behöver inte 
innehålla någon egentlig information62 
(data) och området där dessa signaler är 
tillräckligt starka bildar en förhörszon av 
elektromagnetiska fält. Signalenergin 
transformeras med hjälp av antennen till 
inducerad ström i kretsarna på 
transpondern. När taggen på detta vis 
aktiveras kommer den kunna skicka sin 
information genom att utnyttja en av de 
befintliga grundprinciperna för att 
kommunicera trådlöst. Signalen tas i sin 
tur emot och tolkas i avläsaren. Passiva taggar är billiga, enklare att tillverka än aktiva, mindre 
och har nästan obegränsad livslängd. Nackdelarna är sämre räckvidd och mindre kapacitet än 
aktiva. Read-Only-taggar är i många fall passiva, och förprogrammerade med ett ID-nummer, 
upp till 256 bitar långt63. Generellt har passiva taggar en räckvidd på några millimeter upp till 
tio meter64. 
 
 

                                                 
62 http://transpondernews.com/ttfrtf.html 
63 http://www.rflibrary.com/rfid.html 
64 http://transpondernews.com/presre82.html 

Figur 13. En bild som illustrerar delarna i en ordinär passiv 
transponder. Bildkälla: Laran RFID. 
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14.2.4 Sammanfattning av transponderkategorier 
 
Strömkälla Fördelar Nackdelar Anmärkning 

Passiva 

• Längre livstid 
• Förekommer i många olika 

utföranden 
• Robustare formfaktor 
• Lägre kostnad 

• Begränsad räckvidd 4-5m 
(UHF) 

• Hårt kontrollerade av lokala 
normer. 

• Behöver samla tillräckligt med 
energi från avläsaren 

• Antenn optimerad för 
energiupptagning och liten 
bandbredd (UHF) 

• Används för att 
märka på produkt-
nivå. Utvecklats 
främs för detalj-
handeln 

• LF, HF eller UHF  

Semipassiva 
 
Aktiva 

• Längre räckvidd för 
kommunikation 

• Behöver ingen energi från 
avläsaren 

• Kan användas för att styra 
annan apparatur, t.ex. 
tempratur sensorer 

• Är inte lika hårt reglerade 
som passiva 

• Antenn anpassad för 
radiokommunikation och för 
ett brett frekvensspektra 
(UHF) 

• Dyra, p.g.a. batteriet och 
materialet för höljet etc. 

• Svårt att avgöra om 
batteriernas status, speciellt i 
miljöer där fler transpondrar 
förekommer. 

• Miljöfara om batterierna inte 
tillvaratas 

• Batteriers begränsade 
förmåga att klara kallare 
miljöer än minus (-) 30 °C. 

• Används vanligen i 
realtidssystem för 
att spåra högvärdigt 
gods 

• UHF 
 
Aktiva: 
• Används inom 

logistiken för att 
spåra containrar på 
tåg, båt etc. 

• UHF eller 
mikrovågor  

Tabell 4. Egenskaper för aktiva och passiva RFID-system. Källor: Laran RFID, Power-ID. The advantages 
of battery-assisted UHF RFID labels. 

 

14.2.5 Skrivmöjligheter till transpondern 
De databärare (transpondrar) som nyttjas i dagens RFID-tekniker kan delas upp i tre olika 
kategorier beroende på hur de programmeras, naturligtvis är de också utrustade med olika 
sorters minnen (se avsnittet minnestyper). Minneskapaciteten är ytterligare en faktor som är 
avgörande för både priset på transpondern och storleken på dess kretsar65. I dessa sammanhang 
mäts kapaciteten i enheten bitar (1 byte = 8 bitar), vilket är antalet ettor eller nollor som får 
plats i minnets datastruktur.  
 
Read Only (RO) 
Read Only Memory (ROM) utnyttjas ofta i passiva transpondrar och dessa är 
förprogrammerade med ett ID-nummer från tillverkaren som inte går att ändra. Storleken på 
denna data är uppskattningsvis upp till 256 bitar, men vanligen runt 96 bitar plus 16 bitar för 
felkontroller (gäller EPC class 0). Vanligen återfinns denna typ i priskänsliga tillämpningar 
som kräver massmärkning av produkter, men med låga krav på informationskapacitet, t.ex. i 
livsmedelsbutiker. Dessutom kan transpondern vara utformad så att operativsystemsfiler och 
inbyggda säkerhetsfunktioner är lagrade i ett inbyggt ROM-minne66. 
 

                                                 
65 Finkenzeller (2003) RFID Handbook Chichester: Wiley 
66 AIM-Automatic Identification Manufacturers (1999, September) Radio Frequency Identification –  
A basic primer 
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Write Once Read Many (WORM) 
Taggar som slutanvändaren själv kan skriva information till kan vara utrustade med ett 
WORM-minne (Write Once Read Many), men som namnet antyder är hela programmeringen 
begränsad till ett enstaka tillfälle och den processen är inte reversibel. Därmed har 
slutanvändaren själv möjlighet till att bestämma datainnehållet, men det går därefter inte ändra 
på vid ett senare tillfälle67.  
 
Read/Write 
Slutligen finns det Read/Write-minnen (R/W)68 som ovillkorligt är den mest flexibla typen 
eftersom taggen tillåter obegränsad läsning och skrivning. Minneskapaciteten är hög och ibland 
erbjuds även möjlighet till partiell skrivning d.v.s. data kan läggas till, tas bort och ändras efter 
behov. Tack vare dessa egenskaperna är R/W-minnen lämpade i miljöer där man vill kunna 
skriva och ändra information kontinuerligt under och efter olika processfaser i t.ex. en 
produktionskedja. Tyvärr innebär skrivningsprocessen (minnesprogrammeringen) att det 
användbara avståndet mellan taggen och avläsaren blir mindre än då endast avläsning sker, 
samt att den kan vara begränsad till en tag i taget. Vissa system har stöd för selektiv skrivning, 
d.v.s. till en hel grupp taggar samtidigt69 och/eller till olika delar av transponderns 
minnesstruktur. 

14.2.6 Minneskapacitet  
I minnet sparas all viktig information 
och det finns många olika storlekar och 
typer av minnen. Vilken typ av minne 
som finns i taggarna beror bland annat 
på i vilken tillämpning de är tänkta att 
användas och vilken radioteknologi som 
används. Storleken på minnet har 
betydelse för priset på transpondern och 
därför är det viktigt både för utvecklare 
och slutkunder att utgå ifrån vilken 
datakapacitet som krävs, vilket därmed 
driver ner kostnaden. De absolut 
enklaste taggarna har bara en bits 
minneskapacitet och används som 
elektroniska varularm för tillämpningar 
inom elektroniska varularm (EAS)70. I 
enklare tillämpningar där man följer och 
övervakar produkter i en logistik- eller 
produktionskedja utnyttjas ofta upp till 
256 bitar för att spara unika id-nummer tillsammans med paritetsbitar o.s.v. Transpondrar som 
följer EPCglobal-standardarden och är utrustade med WORM-minne (benämns som klass 1-
taggar) har 96 bitar för produktkod, samt 16 paritetsbitar. I vissa fall har de 128 bitar 
tillgängligt för produktkoden, 128 bitar till valfri data, samt 32-bitar för felkontroller och 
funktionshantering71. Till mer avancerade system behövs en kapacitet från 512 bitar upp till 
                                                 
67 http://www.idtechex.com/products/en/articles/00000041.asp 
68 http://www.integratedlabeling.com/rfid/rfid_types.asp 
69 AIM-Automatic Identification Manufacturers (1999, September) Radio Frequency Identification –  
A basic primer 
70 http://www.silicon-trust.com/background/sp_rfid.asp 
71 http://news.thomasnet.com/fullstory/31839 

Figur 14. Karakteristiska egenskaper för olika transpondrar 
Källa: Finkenzeller (2003), s.24. 
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128 kilobytes (kB), och transpondern kan då bära processrelaterad information m.m. men 
användningen är av ekonomiska skäl ofta begränsad till märkning på pall- eller containernivå.  
 
För att få en uppfattning av hur mycket 128 bitar är i praktiken innebär det att 270 miljoner 
företag vardera kan märka 16 miljoner objektklasser och 68 miljarder unika objekt i varje 
klass72, eftersom det finns flera biljoners biljoner ( 2128 ) helt unika datakombinationer. Från 
detta försvinner dock en del ID-nummer, bl.a. i de fall då vissa nummerserier ej utnyttjas 
fullständigt, eller för att några databitar används till källkodning. Källkodning är en gemensam 
benämning på de metoder som definierar bland annat datastruktur, dataidentifierare, 
paritetsbitar och felkorrigeringskoder etc73. Med sådana funktioner är det möjligt att läsa/skriva 
till olika delar av minnet, förhindra att data ändras, och reducera risken för felavläsningar p.g.a. 
störningar i radiolänken.  

14.2.7 Minnestyper 
Minnets viktigaste funktioner är att vara läs- och skrivbart, samt att det ska behålla den lagrade 
informationen så länge som krävs - normalt tills sparad information ska ersättas med ny eller 
att taggen kastas. I billiga, passiva transpondrar som inte är skrivbara sitter ett R/O-minne i 
kretsen, där informationen är färdigprogrammerad då den köps. I ett sådant minne behövs 
ingen ström för att informationen ska vara beständig, således har det ingen inverkan att 
transpondern är utan strömförsörjning en stor del av tiden.  
 
I applikationer där data måste skrivas till transpondern behövs det andra minnestekniker, 
antingen EEPROM74 eller SRAM. Båda dessa minnestyper är okänsliga mot strömavbrott, 
men på grund av att elektronikkretsarna är mer komplicerade än i motsvarande läsbara taggar 
kan en intern strömkälla erfordras. EEPROM-minnen utnyttjas framförallt i induktivt kopplade 
system (se förklaring under kapitlet för radiolänken), med mellan 16 bytes och 8kB kapacitet. 
Data kan raderas och ändras då minnet utsätts för elektriska laddningar, men det behåller 
information då kretsen är strömlös. Transpondrar som är utrustade med SRAM-minnen (Static 
random access memory). Denna minnestyp har låg lagringsdensitet och är dyrare att producera 
varför det ofta används som cacheminne, d.v.s. ett litet och snabbt minne. Fördelarna är 
snabbhet och kort accesstid samt att det är statiskt d.v.s. informationen sparas tills det skrivs 
över med annan data] och en battericell används framförallt i mikrovågssystem, då med 
minneskapaciteter på 256 bytes upp till 128 kB75 (kB = kilobytes; 1 byte = 8 bitar). 
  
 

                                                 
72 http://www.smartcodecorp.com/products/rfid_inlays.asp 
73 AIM-Automatic Identification Manufacturers (1999, September)Radio Frequency Identification – 
A basic primer 
74 Electrically erasable programmable read-only memory,  Skrivning och läsning sker med 8 bitar (1 byte) i taget och snabbheten 
är mindre än med RAM-minnen eller SRAM. 
75 Finkenzeller (2003) RFID Handbook, Chichester: Wiley 
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14.3 Avläsaren 
Ofta definieras avläsaren i ett RFID-system som en komponent uppbyggd kring tre 
grundelement: en radiosändare/radiomottagare (transceiver), en dekoder och en antenn, men 
det finns många varianter. Dess faktiska uppbyggnad och komplexitet kan variera kraftigt till 
följd av vilka funktioner den stöder, men huvudsakligen sköter den kommunikationen med 
taggarna, samlar in identitetsdata från databärarna och gör dessa tillgängliga för andra delar av 
IT-systemet. Ofta innehåller avläsaren programkod som liknar ett operativsystem och hårdvara 
som ger möjligheter att bygga in ytterliggare funktioner med moduler76.  
 
Vid den trådlösa kommunikationen ger 
läsaren ifrån sig signaler med en viss energi 
som ger ström till passiva transpondrar och 
på så vis bidrar den med energi till de 
radiovågor som skickas tillbaka till 
avläsaren i radiovågssystem. Dessa signaler 
måste avkodas och tolkas i dekodern, men 
det är inte alltid att detta fungerar felfritt, 
t.ex. då signalstyrkan har dämpats väldigt 
mycket i luften. Därför kontrolleras datan 
som mottagits och felkorrigeringar görs vid 
behov. I vissa system har avläsaren många 
fler funktioner, t.ex. för att skriva 
information till taggarnas minne. Slutligen 
utgör avläsaren kommunikationslänken 
mellan transpondrarna och det 
underliggande IT-systemet, således krävs 
support för båda dessa gränssnitt. En mycket 
viktig roll för avläsaren eller dess tillhörande 
mjukvara, s.k. middleware, är att filtrera och 
sortera ut data från transpondrarna innan det 
skickas vidare till IT-systemet i form av 
värdefull information. Det finns flera orsaker 
till detta. Exempelvis kan det handla om att 
en transponder ska identifieras minst tre 
gånger vid en avläsningspunkt innan 
identifieringen betraktas som korrekt, vilket 
gör att det går att uppnå en hög 
avläsningsprecision och en garanti på att rätt 
produkt identifierats. I en sådan situation 
måste avläsaren/mjukvaran hantera 
informationen tills en transponder lästs av 
tre gånger, därefter ska den data som finns 
lagrad i minnet på transpondern förmedlas 
till IT-systemet eller en databas. Just på 
grund av att väldigt mycket data genereras 

                                                 
76 Skytek: Rea, Brunette & Borriello (2003, December) Designing for Flexibility - A look at the iRea 

Figur 15. Avläsaren sänder instruktioner till 
transpondrarna och tillför energi genom de 
utsända signalerna. 

Figur 16. Grundläggande delar i avläsare. 
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då produkter identifieras och endast en del av informationen behövs i IT-systemet är olika 
typer av filtreringsfunktioner mycket användbara i RFID-system. 
 
Det finns avläsare med inbyggd antenn, 
exempelvis då den är handhållen, men många 
har också möjlighet för en separat antenn som 
kan placeras avsides, vilket ökar flexibiliteten 
då systemets utformning planeras. Vissa 
avläsare hanterar ett flertal antenner samtidigt, 
som kan placeras på utspridda platser vilket 
gör att avläsningsfälten kan anpassas efter 
behov. Detta används först och främst i 
applikationer där avläsningen är fixerad till 
fasta zoner, t.ex. vid på- och avlastningszoner. 
Flera avläsare som försöker kommunicera 
med samma transponder kan störa ut varandra 
och även responssignalerna från 
transpondern77 - detta händer t.ex. då 
signalerna från olika avläsare överlappar eller 
når varandra. I sådana system krävs särskilda 
anti-kollisionsprotokoll som hanterar 
synkronisering mellan antenner och andra 
avläsare, samt att taggen svarar till en avläsare 
i taget78. Det i sin tur kräver mer avancerad 
teknik som leder till högre produktkostnader. 

14.4 Informationssystemet 
Identifieringsdata som samlas in från RFID-
systemet måste tas om hand i ett 
informationssystem eller i en 
mjukvaruapplikation. Den generella termen 
”IT-system” kommer hädanefter att syfta både 
på hårdvaran som krävs för att bearbeta och 
lagra informationen, och på mjukvaran som 
krävs för att datainsamling och 
kommunikation ska kunna ske, samt för att 
beslut ska kunna tas. En stor del av ett väl fungerande RFID-system beror således väldigt 
mycket på informationssystemet och vilka funktioner som finns där, men denna rapport 
fokuserar på RFID-tekniken i sig och därför behandlas inte informationssystemet närmare än i 
detta avsnitt.  
 
Avläsaren och transponderns enda uppgifter är i grova drag att samla in och vidarebefordra 
data om produkters identiteter, deras förflyttningar och deras lokalisering. Vad och hur dessa 
data ska användas ligger helt på IT-systemets ansvar. Avläsaren är ansluten till en server som 
tar emot data, bearbetar den och skickar den vidare till en databas där informationen lagras. 
Beroende på vilken typ av mjukvara som är installerad i IT-systemet kan speciell mjukvara 

                                                 
77 iPico Identification: van Eeden (2002, August) “Reader Talks First” vs. “Tag Talks First” RFID protocols 
78 http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=20 

Figur 17. Konceptbild av ett RFID-system. 

Figur 18. IT-systemet har en central betydelse för 
bearbetningen av den insamlade datan som genereras 
av RFID-systemet. 
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(s.k. middleware) behövas som gör servern kompatibel med datahanteringssystemet. 
Potentialen med ett RFID-system beror väldigt mycket på vad användningsområdet är, men 
också hur väl utvecklat stöd det finns i IT-systemet. Grundläggande information i systemet bör 
innefatta ID-nummer, inchecknings- och utcheckningsregister, status, produktbeskrivning etc.  
 
Utveckling och förbättring av IT-systemet har alltså en stor inverkan på RFID-systemets 
möjligheter till att effektivisera processer och öka spårbarheten av produkter. Ytterliggare en 
viktig faktor är nätverket av utplacerade avläsare, då detta är avgörande för mängden insamlad 
data och det kvalitativa värdet av insamlad information. En vikig aspekt är således 
skalbarheten på systemet d.v.s. hur stort nätverket kommer att bli utifrån önskat antal 
avläsningspunkter samt hur mycket data som kommer att genereras och bearbetas i 
informationshanteringen. Kapaciteten i systemet är väldigt kritiskt Ett helt integrerat IT-system 
får tillräckligt med data för att ta automatiska beslut baserat på fakta från alla delar av ett 
RFID-system, men ovidkommande data bör undvikas i alla situationer då detta innebär ökad 
belastning på infrastrukturen. Integrationen av IT-system kan medföra att både leverantörer 
och kunder får tillgång till relevant information, vilket kan leda till bättre effektivitet i 
produktions- och transportleden m.m. 
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15 Antikollisionshantering 
I många tillämpningar är det nödvändigt att kunna 
identifiera många produkter på samma gång, t.ex. 
en pall med ID-märkta varor som passerar en 
portavläsare. I andra fall handlar det om att 
avstånden mellan produkterna exempelvis på ett 
löpande band är korta och att räckvidden på 
antennen är så stor att flera transpondrar samtidigt 
kommer att befinna sig i fältet. För att hantera 
signalerna från transpondrarna och undvika 
signalkollisioner krävs ett antikollisionsprotokoll. 
Dessa är definierade i enlighet med den standard 
som efterföljs och olika antikollisionsmetoder 
ställer olika krav på bandbredd och 
effektförbrukning. I en generell uppskattning är 
det möjligt med de flesta RFID-systemen att läsa 
av åtminstone ca. 100 transpondrar/sekund79, men 
med längre tid tillgänglig tid för avläsningen ökar 
tillförlitligheten i systemet . 
 
En ofta felaktig uppfattning är att avläsningen sker "samtidigt", men snarare gäller att 
transpondrarna sänder sina signaler en i taget under ett väldigt kort intervall - ofta runt tiotals 
millisekunder - och på så sätt uppnås en hög kapacitet i identifieringsprocessen. 
Antikollisionsmetoder är en mycket viktig fråga att lösa när man talar om funktionalitet och 
prestanda i RFID-system, speciellt eftersom det i flertalet tillämpningar kommer att användas 
väldigt stora mängder taggar inom samma avläsningszoner. På senare tid då användningen av 
flera antenner blivit vanligare dyker även andra problem upp, eftersom olika 
antikollisionsmetoder medför olika mycket interferens hos avläsaren.  
 
Funktionellt måste systemen kunna skilja och läsa transpondrar från många tillverkare, och 
samtidigt vara tillräckligt intelligent för att ignorera sådana som är i förhörsfältet trots att de 
inte ska vara där. För att uppnå robusthet och motverka felavläsningar krävs det dock en 
slutgiltig standard för RFID-etiketter och andra sorters transpondrar. Standarderna ISO 18000 
innehåller specifikationer för antikollisionsprotokoll, men har mött motstånd på grund av 
komplexitet, licensproblem och av politiska skäl. När slutgiltiga och gemensamma standarder 
kommer att färdigställas och träda i kraft är osäkert i dagens läge. 
 

                                                 
79 Ivansson, Electrona Sievert, RFID seminarie Sogetti, Linköping Mars 2005 

Figur 19. Antikollisionshantering krävs vid 
kommunikation mellan flera transpondrar 
till samma avläsare, s.k. multiple access-
system.  
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15.1 Metoder för att undvika kollisioner 
Grunden till kollisionsproblemet ligger i att 
radiosignaler med samma egenskaper stör ut 
varandra. Lösningen består i att skilja på signalerna 
och det kan ske på fyra sätt – genom att låta 
sändning ske vid olika tidpunkter (TDMA), 
använda olika frekvenser (FDMA), avskärma 
signalerna från varandra (SDMA), eller slutligen 
att koda signalerna (CDMA). Alla dessa exempel 
är s.k. "Multiple Access"-metoder, alltid 
förekommande i mobilradiosammanhang för att 
undvika kollisioner mellan flera sändare och en 
mottagare.  
 
RFID-tekniken har tyvärr små möjligheter att 
hantera komplicerade antikollisionsprotokoll p.g.a. 
tekniska begränsningar vad gäller kretsupp-
byggnad, krypteringsmöjligheter, beräkningskraft, 
möjlighet till omsändning av felaktig data och 
möjlighet att upptäcka andra transpondrar i 
närheten. Därför används antikollisionsprotokoll 
vars komplexitet är anpassad efter den specifika 
tekniken och vilken tillämpning den är riktad till. 
Metoderna som uttnyttjas i RFID är främst 
baserade på TDMA. Två grundprinciper som uttnyttjas för att undvika kollisioner är TTF (Tag 
talks first) och RTF (Reader talks first). Mer detaljerad information om dessa finns att läsa om 
i Bilaga 2.  

15.2 Jämförelse mellan antikollisionsprotokollen 

Skillnaderna mellan antikollisionsprotokollen är stora, inte bara hur de fungerar utan även 
genom vilka krav som ställs på teknologin och applikationen. Valet av protokoll påverkar den 
möjliga användningen då avläsare ska placeras nära varandra80. Sammanfattningsvis kräver 
TTF-protokollen en låg bandbredd och avläsaren behöver bara sända ut en signal som förser 
transpondern tillräckligt med energi för att den ska aktiveras. Det medför att avläsaren inte 
interfererar med andra radiosystem eller RFID-antenner och därför kan antennerna placeras ca 
4 meter från varandra utan risk för störningar81. RTF-metoder medför att signalen som sänds ut 
från avläsaren innehåller både energi och data eftersom avläsaren måste ta reda på vilka 
transpondrar som befinner sig i förhörsfältet för tillfället. Därmed är behovet av bandbredd 
större, och dessutom kan de utsända signalerna orsaka väldigt stor interferens inom ett stort 
område runt antennen. Det har uppskattats att inteferensen är cirka en miljon gånger kraftigare 
än för TTF-protokollet. Slutligen är RTF-system inom UHF-frekvenser mer känsligt för 

                                                 
80 TrolleyScan: http://trolleyscan.com/brochure.pdf 
81 Ibid. 

Figur 20. Existerande multiple accessmetoder 
som används vid kommunikation mellan en 
mottagare och flera sändare. 

Figur 21. Några existerande antikollisionsmetoder 
och olika varianter. 
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interferens från mobiltelefonsystem82. I tabellen nedan presenteras några viktiga skillnader och 
egenskaper hos respektive protokoll. 

 Tag talks first Reader talks first 

Strömförsörjande signal Tom bärvåg Modulerad 
strömförsörjande signal 

Bandbreddskrav 10 kHz Upp till 1 Mhz 

Effektstyrka på modulerad signal  20 mikrowatt 0,5 till 4 watt 

Interferensområde runt avläsaren 4 meter 1 km 

Högsta hastighet under avläsning 300 km/h 3 km/h 

Interferens när ingen transponder 
finns i förhörsfältet 

Endast tom bärvåg Modulerad 
strömförsörjande signal 

Komplexitet i avläsarens 
mottagardel 

Väldigt enkel Behöver stort dynamiskt 
omfång (d.v.s. stora krav på 
varierad känslighet). 

Tabell 5. En jämförelse av tekniska egenskaper mellan TTF-protokoll och RTF-protokoll. 
Källa:TrolleyScan. 

 
EPC Global’s nya standard Generation 283 specificerar att RTF-protokoll ska användas för 
antikollisionshanteringen med UHF-produkter. På grund av den interferens som kan uppstå 
definieras tre olika nivåer inom certifieringen för RFID-utrustning, beroende på vilka 
egenskaper som är uppfyllda. 
 

 Nivå 1: En avläsare garanteras fungera då den ensam befinner sig inom en radie på 1 
km.  

 Nivå 2: Flera avläsare kan installeras och användas inom en radie på 1 km.  
 Nivå 3: Mer än 50 avläsare kan utnyttjas inom en radie på 1 km.  

 
Utrustning som endast uppfyller certifieringskraven för nivå 1 innebär att systemet inte klarar 
att hantera flera avläsare i en och samma applikation84, vilket begränsar nyttan med systemet. 
För de flesta tillämpningar kommer avläsare som uppfyller nivå 3 att behövas vilket är upp till 
tillverkarna av RFID-utrustning att uppfylla. 
 

                                                 
82 Ibid. 
83 http://www.epcglobalinc.com/standards_technology/EPCglobalClass-1Generation-    2UHFRFIDProtocolV109.pdf 
84 Collins (2004-12-14) Hiccups Expected for Gen 2 
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16 Kommunikation i radiolänken 
Radiolänken är den enskilt absolut mest avgörande faktorn för hur väl RFID-systemet kommer 
att fungera inom sitt tillämpningsområde och därför satsas det också väldigt mycket på 
forskning för att ta fram bättre och billigare produkter. Signalstyrkan från avläsaren till 
transpondern är idag inte någon begränsande faktor i de flesta applikationerna, däremot är 
signalen som sänds tillbaka från transpondern i många fall väldigt svag. Detta är en anledning 
till att räckvidden vid identifiering inte ökas i proportion med ökad utsänd effekt från antennen, 
speciellt då det gäller passiva system. Inom applikationer med RFID-lösningar är räckvidden 
och störningskänslighet väldigt viktiga parametrar att beakta för att tekniken ska kunna fylla 
sitt syfte. Radiokommunikationen sker på olika sätt vid olika frekvenser och därmed 
observeras skillanader i egenskaper för existerande RFID-tekniker. Detta avspeglar sig i olika 
användningsområden för olika lösningar och i detta kapitel förklaras radiokommunikationen 
närmare ur ett fysiskt perspektiv.  

16.1 Närfält och fjärrfält  
I RFID-sammanhang kan de olika teknikerna 
särskiljas beroende på om de är verksamma 
inom närfältet eller fjärrfältet. Då en antenn 
skickar ut signaler genereras ett magnetfält och 
ett elektriskt fält nära antennen vilka i princip är 
helt skilda. Räckvidden på dessa två fysikaliskt 
olika fält beror på signalfrekvensen enligt ekv. 
16.1 nedan. Längre bort från antennen närmar 
sig dessa fält varandra i samband med att 
fältegenskaperna tonas ner för att slutligen 
övergå i radiosignaler som består av 
fortskridande elektromagnetiska vågor. Det 
inträffar någonstans mellan närfältet och 
fjärrfältet – enligt definition sker det fysiskt vid 
det ungefärliga avståndet:  
 

 
, där λ = våglängden   (16.1) 
 

Detta kan ses som en referenspunkt, och det kan konstateras att en transponder som är närmare 
avläsaren än 1/20 av våglängden definitivt befinner sig i närfältet, och avstånd större än 5*λ  
definitivt är i fjärrfältet85. Detta sammanfattas för respektive frekvensband i Tabell 6. 
 
Frekvens- 

band 
Frekvensspektrum Våglängd

(λ) 
Närfält Fjärrfält 

     

      LF 125 kHz, 134 kHz 2,3 km < 120 m > 12 km 
      HF 13.56 MHz 22,12 m < 1 m > 110 m 
      UHF 865-870 MHz, 902-928 MHz 0,34 m < 1,65 cm > 1.65 m 
      SHF 2,45 GHz 0,12 m < 0,25 cm > 0,25 cm

     

Tabell 6. Egenskaper för respektive frekvensband inom RFID-tillämpningar. 

                                                 
85 Laran RFID: Lewis (2005, April) A basic introduction to RFID technology and its use in the supply chain 

Figur 22. Diagram som förklarar definitionen 
av närfält och fjärrfält. Källa: Laran RFID 
(2005, April). 
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I en kort summering av de befintliga teknikerna kan det sägas att LF-transpondrar alltid 
används i närfältet genom induktiv koppling, vilket kommer att förklaras. HF fungerar också i 
närfältet, men det kan delvis användas i övergången mellan närfältet och fjärrfältet, precis som 
UHF-transpondrar. Däremot bygger UHF på reflektion av radiosignaler och den typen av 
system kan med fördel användas i fjärrfältet. SHF fungerar endast i fjärrfältet på 
frekvensbandet runt 2.45 GHz. I radiosammanhang är styrkan på signalerna avgörande för hur 
systemet uppför sig, och i närfältet är den mycket mer beroende av avståndet än motsvarande 
för fjärrfältet. Det är en fysisk egenskap som utnyttjas i radiovågssystemen för att uppnå en 
längre räckvidd.  

16.2 Induktiv koppling 
De transpondrar som använder sig av induktiv koppling 
baseras på kommunikation i närfältet och är nästan alltid 
passiva. Produkter som använder frekvenser omkring 135 
kHz samt 13.56 MHz använder sig av induktiv koppling 
och de har funnits på marknaden väldigt länge för 
användning inom olika tillämpningar. Induktion baseras på 
att en spole som placeras i ett alternerande magnetfält drar 
energi från detta vilket ger upphov till spänning i spolen. 
Därför används som antenn i dessa system vanliga spolar, 
till skillnad från radiovågssystem som verkar i fjärrfältet 
och uttnyttjar konventionella radioantenner, t.ex. 
dipolantenner.  
 
Funktionsmässigt genereras ett elektromagnetiskt fält från avläsarens antenn. På grund av att 
våglängden är betydligt längre än avståndet mellan avläsaren och transpondern (upp till ca. 1,2 
meter) betraktas det elektromagnetiska fältet som ett rent magnetiskt alternerande fält. Genom 
att mata hög ström i spolen hos avläsaren kan tillräcklig fältstyrka uppnås. Då transpondern 
befinner sig i det magnetiska fältet induceras en spänning i dess spole som likriktas och förser 
den med energi till elektronikkretsarna. I induktiva system ses kopplingen som en fysisk 
förbindelse mellan avläsaren och transpondern, och således kan systemet ses som en 
transformator86 där transpondern utgör en elektrisk belastning för avläsaren, eftersom den drar 
energi från det magnetiska fältet i samband med kommunikationen.  
 
Princip för induktiv kommunikation 
Med hjälp av resonanskretsar i transpondern alterneras belastningen som transpondern utgör i 
magnetfältet, och i avläsaren representerar dessa variationer som antingen en binär etta eller 
binär nolla, vilket brukar kallas belastningsmodulation (load modulation på engelska), som är 
en form av Amplitude Shift Keying (ASK). Det är den vanligaste modulationsmetoden som 
används inom alla RFID-tekniker och innebär att amplituden hos signalen varieras och på så 
sätt tolkas ettor och nollor i digitala sammanhang. Anledningen till att ASK används är att 
signalbehandlingen är enkel att utföra och signalerna är lätta att tolka. De övriga 
modulationsprinciperna bygger på Frequency Shift Keying (FSK) och Phase Shift Keying 
(PSK), vilka är irrelevanta för dessa system. 
 

                                                 
86 Microchip Technology Inc: Sorells (1998) Passive RFID basics 

Figur 23. Induktiv koppling utnyttjar 
magnetfält. 
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Figur 24.  Induktivt system där avläsaren inducerar ström i transpondern och transpondern har en krets 
för att styra dataöverföringen. Bildkälla: Finkenzeller (2003), s 48. 

 
De parametrar som vanligen används för att styra belastningen är resistansen i kretsen samt den 
totala parallella kapacitansen (C1 och C2 i figuren ovan), vilket är möjligt då datasignalen går 
via en transistor som styr resonansen. En amplitudmodulation fås till följd av att slå av och på 
transistorn medan en amplitud- och fasmodulation fås då kapacitansen alterneras. För att 
modulationen ska fungera måste parametrarna variera i takt med dataströmmen som skall 
överföras, därför krävs någon form av klockfrekvens, t.ex. en jämn faktor av frekvensen i 
bärvågen. 
 
Induktiva system har flera stora nackdelar, 
bl.a. eftersom magnetfältet avtar väldigt 
mycket med avståndet – ungefär med 41 r , 
där r = avståndet från signalkällan till 
mottagarens antenn. I ett passivt system ökar 
förlusterna ännu mer. Tas även andra faktorer 
med i beräkningen, t.ex. förluster i spolarna, 
ökar den siffran ännu lite till. Även med ett 
kraftigt magnetfält vid antennen är således 
räckvidden rent fysikaliskt begränsad till korta 
avstånd. En annan nackdel är att varje 
transponder som befinner sig i fältet drar 
energi vilket leder till kortare 
avläsningsavstånd med fler taggar i fältet. 
Vissa induktiva system har också en del 
problem med att hantera antikollision och 
många avläsningar samtidigt. Slutligen har 
även frekvensen stor inverkan på det möjliga 
läsavståndet - ju högre frekvens desto kortare 
närfält. Detta har lett till att induktiva system endast kan utnyttjas för frekvenser i LF- och HF-
banden där våglängden är större.  

Figur 25. Grafen illustrerar sambandet mellan 
avstånd och fältstyrka för induktiva system, där 
noll motsvarar ingen signal. Bildkälla: AIM (2000).  
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Nedan visas ett förenklat exempel för ett system med frekvensen 13.56 MHz där våglängden 
samt närfältet är beräknat för att ge en uppfattning om det teoretiskt möjliga 
kommunikationsavståndet. 
 

Ex. 1: Våglängden för en radiosignal definieras som 
 

fc=λ , där ]/[10*3 8 smc =  och ][10*56.13 6 Hzf =  
vilket ger att   12.2210*56.1310*3 68 ==λ  meter  
Längden på närfältet är i teorin  

52.3212,222 === ππλr  meter 
 
Vid optimala förhållanden är alltså närfältet som längst 3,5 meter för ett HF-system (13.56 
MHz), men med alla andra yttre faktorer inräknade kommer räckvidden att vara mycket 
kortare. Av detta kan vi dra slutsatsen att räckvidden för ett induktivt system är relativt kort, 
och ju högre frekvens som används desto kortare blir avståndet. 

16.3 Elektrisk koppling 
I dessa system används elektriska fält för att överföra energi och data. Avläsarens antenn består 
av en elektrod, d.v.s. en elektriskt ledande yta. Om en högfrekvent spänning tillförs denna yta 
genereras ett högfrekvent elektriskt fält mellan elektroden och jord. Detta fält uppkommer 
genom att skapa spänningshöjningar i den resonanskrets som finns i avläsaren. Denna krets 
består av en spole samt en parallellt inkopplad kondensator. 
 
Transponderns antenn består av två elektriskt ledande ytor placerade i ett plan, där själva 
kretsen är placerad mellan dessa ytor. Om transpondern befinner sig i fältet från avläsaren 
uppkommer det en spänning mellan de två ledande ytorna, denna spänning används för att 
förse kretsen med den effekt som behövs för att driva kretsen. Ofta är de effektiva 
avläsningsavstånden väldigt korta för denna typ av system, ibland krävs t.o.m. direktkontakt 
mellan avläsare och transponder. För kapacitivt kopplade system används 
belastningsmodulation för att skicka data mellan transponder och avläsare. 

 
Figur 26. Elektriskt kopplat system som använder elektriska fält för att överföra data och energi. Bildkälla: 
Finkenzeller (2003), s 53. 
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16.4 Radiovågssystem 
Denna teknik används för att öka räckvidden 
genom att utnyttja radiovågorna i fjärrfältet från 
avläsaren d.v.s. då transpondern kommer att 
befinna sig utanför närfältet. Radiovågssystem 
utnyttjas bara i de högre frekvensbanden (UHF 
samt SHF) där närfältet är mycket kortare på 
grund av de kortare våglängderna 
(decimetervågor). Reflekterande system används 
med passiva, aktiva eller semiaktiva transpondrar. 
För att överföra data används elektromagnetiska 
vågor som amplitudmoduleras. d.v.s. styrkan i 
signalen ändras i takt med dataöverföringen. 
Själva överföringen mellan transpondern och 
sändaren bygger på reflektion av de 
elektromagnetiska vågorna (på engelska: 
backscatter modulation).  
 
UHF-signaler har flera fördelar, bl.a. 
förutsättningarna för längre räckvidd samt bättre 
möjlighet att rikta avläsningsfältet, d.v.s. med 
relativt små antenner kan ett väldefinierat och 
förutbestämt område täckas genom rätt inställning 
och placering av antennerna vilket därmed ger ett 
starkare radiofält. Dessutom innebär den kortare 
våglängden att antennerna kan göras effektivare 
trots en liten storlek, så att de tar upp mer energi 
av radiosignalen, vilket ger förutsättningarna för 
längre räckvidd. Dock påverkar antennstorleken 
och orienteringen av transpondern detta väldigt 
mycket – ju större yta som tar emot signaler desto längre avstånd kan uppnås87. 

16.4.1 Princip för radiokommunikation 
Figuren nedan illustrerar själva principen för radiokommunikationen i ett UHF-system.  

 
Figur 29. Grundprincipen för radiovågssystem där transpondern har en krets som modulerar 
dataöverföringen. Bildkälla: Finkenzeller (2003), s 50. 

                                                 
87 AIM-Automatic Identification Manufacturers (2000, July). Drafted paper on the characteristics of RFID-Systems 

Figur 27. Elektromagnetiska vågor består av en 
elektrisk och en magnetisk komponent som är 
vinkelräta och i fas med varandra. Bildkälla: AIM 
(2000). 

Figur 28. Kommunikationsprincip för UHF-system. 
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Avläsaren sänder ut signaler med effekten P1, men endast en del av den når transpondern (P1’), 
detta beroende på transmissionsförluster i bl.a. mediet som signalerna färdas i. Dessa effekter 
diskuteras nedan och gäller för högre radiofrekvenser. En del effekt av den signal som mottas 
(P1’) utnyttjas till att driva delar av kretsen, t.ex. att styra standby-läget och andra 
processorfunktioner. Transponderns huvuduppgift är sedan att skicka tillbaka sin identitet, 
vilket den gör med signalenergin P2. Målet är att denna signal ska vara så stark som möjligt – 
dock kan den aldrig överstiga P1’ om det inte är en batteriförsedd transponder. En del av den 
mottagna signaleffekten används alltså för att reflekteras tillbaka i passiva system. I ett aktivt 
system kan batteriet användas för att förstärka den utsända signalen och på så sätt öka 
räckvidden. Ju mindre ström elektronikkretsarna behöver och ju bättre reflekterande 
egenskaper transponderns antenn har, desto längre räckvidd blir möjligt att uppnå.  
Dataöverföringen kan ske på flera sätt tack vare den utveckling som sker, men i en väldigt 
enkel krets sker det genom en så kallad resonanskrets, vilka ofta är anpassade till en specifik 
frekvens eller ett litet frekvensspektrum. Dessa används alltså inte i UHF-system som fungerar 
både i USA och i Europa. I en väldigt enkel beskrivning av en resonanskrets överförs data i 
med den reflekterade signalen genom att alternera en belastande resistor (RL i Figur 28), 
kopplad till en transistor, i samma takt som dataöverföringen sker. Detta i sin tur påverkar 
kapacitansen i kretsen och därmed också styrkan på den utsända signalen P2. En del energi av 
signalen, P2’, träffar avläsarens antenn, som sedan måste avkodas och tolkas. Eftersom 
avläsaren sänder och tar emot samtidigt krävs det att signaler inkomna från transpondrarna 
filtreras och skickas till bestämda mottagarkretsar i avläsaren.  
 
I dessa system utnyttjas vanliga radioantenner, men det finns ett flertal varianter av dessa. En 
vanlig typ är dipolantennen. Storleksmässigt måste denna ha längden av en halv våglängd, 
d.v.s. storleken är frekvensberoende. Den är enkel att tillverka och finns även i en variant som 
kallas vikt dipolantenn, vilken har vissa fördelar vid design av kretsarna. Dessutom kan flera 
stycken dipolantenner sammankopplas för att uppnå högre strålningseffektivitet, ett 
flerdimensionellt fält och/eller bättre riktverkan.   

16.4.2 Störningar för elektromagnetiska vågor.  
Utbredning av radiovågor utnyttjas för att skicka information trådlöst mellan en radiosändare 
och en radiomottagare. Gemensamt för alla radiosignaler är att de utsätts för yttre påverkan 
beroende på mediet de färdas i och omgivningens egenskaper. För höga frekvenser påverkas 
signalerna genom material och förbi objekt mera än för lågfrekventa system. De två vanligaste 
typerna av störningar är dämpning, reflektioner och brus. I följande avsnitt ges en kort 
beskrivning av dessa, vilket ökar förståelsen av det som påverkar egenskaperna i RFID-system 
runt 865 MHz (UHF i Europa).  
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Dämpning 
Dämpning innebär att effekten på den utsända signalen avtar vilket medför att mottagaren tar 
emot en betydligt svagare signal än den som sändes ut. Den enklaste fysikaliska modellen som 
beskriver dämpningen av en signal gäller i fri rymd, d.v.s. den tar ej hänsyn till fuktighet, 
temperatur, atmosfärstryck, hinder m.m. Sambandet ges av följande ekvation: 
 
 

 
, där 
 

 
 
I modellen ser man alltså att mottagen effekt är omvänt proportionell mot avståndet i kvadrat 
(1/r2) mellan sändare och mottagare, vilket enklare uttryckt innebär att för varje gång avståndet 
dubbleras så blir mottagen effekt fyra gånger lägre. I passiva system där signalen även ska 
färdas tillbaka samma avstånd blir denna siffran  1/r4. Det är ändå mycket bättre egenskaper än 
vad som gäller för induktiva system avseende möjlig räckvidd med respektive system. I många 
fall brukar man dessutom i mobilradiosammanhang anta att dämpningen för radiovågor är 
omvänt proportionell mot tredje- eller fjärdepotensen på avståndet, för att återspegla verkliga 
omständigheter bättre.  
 
Flera dämpningsfaktorer saknas i modellen, bl.a. skuggning, flervägsutbredning och refraktion 
(brytning). Signalen kan skuggas genom att föremål större än våglängden hos signalen hindrar 
signalens utbredning. Flervägsutbredning uppkommer genom reflektion, spridning och 
diffraktion av signalen. Då reflektion uppstår utsätts signalen för fasvridning och dämpning. 
Signalen kan till och med släckas ut helt och hållet då skillnaden i utbredning mellan 
reflekterad och direktvåg är ett udda antal halva våglängder88.  
 
 

RFID-
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Direkta och reflekterade 
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punkter.Direkt signal

Reflekterad signal

 
Figur 30. Flervägsutbredning kan leda till att signalstyrkan blir lägre. Källa: AIM (2000). 

 

                                                 
88 Ahlin, Frank & Zander (2001) Mobil Radiokommunikation 

  mP = mottagen effekt [watt]. 
  sP = sänd effekt [watt]. 
 mA = mottagarens effektiva antennarea [m2] 
  r   = avståndet mellan sändare och mottagare 

24 r
APP ms

m π
= (16.2) 
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Brus 
I det tidigare avsnittet diskuterades hur en signal kan påverkas av dämpning, en signal kan 
även påverkas av störningar i form av brus. Det som är avgörande för kvaliteten på signalen är 
förhållandet mellan den utsända dämpade signalen och bruset som adderats. Detta kallas för 
Signal-Brus-förhållande (Signal-to-Noise Ratio, SNR), vilket förklaras av formeln nedan89. 
 

N
P

SNR m= , där Pm = mottagen effekt och N = effekt från brus [watt]  (15.3) 

 
Brus kan uppkomma från fler olika störningskällor. Själva mottagaren av signalen kan ge 
upphov till störningar genom den värme som utstrålas från dess komponenter, t.ex. resistorer. 
Annan elektrisk utrustning som befinner sig i miljön runt omkring systemet kan även påverka. 
Det kan vara allt ifrån gnistbildning i motorer och reläer till dåligt avskärmad elektronik. 
Bruset kan också uppstå då signalerna reflekteras, studsar och förvrängs på olika sätt mellan 
sändaren och mottagaren.   

16.4.3 Effekter av applicering på olika material 
Prestandan på radiovågssystem som använder UHF-frekvenser är väldigt känsliga för flera 
yttre variabler såsom omgivande objekt, närhet av metall och vätskor, o.s.v., men även 
produktmaterialet som ska märkas har väldigt stor betydelse. Därmed är behovet av anpassade 
transpondrar mycket större än för LF- och HF-system, vilka för de flesta tillämpningar erbjuder 
god avläsningsförmåga i den begränsade sträckningen av förhörsfältet.  
 
TrolleyScan (Pty) Ltd från Sydafrika har utvecklat egna RFID-produkter och passiva 
transpondrar som verkar inom UHF-frekvenser och de har genomfört tester på hur olika 
material som märks med en transponder påverkar räckvidden. Testerna gäller enligt källan 
endast för deras specifika produkter men resultaten är användbara i syfte att belysa hur UHF-
system påverkas enbart genom att transpondern fästs på en produkt. De material som kommer 
att presenteras är papper/trä, metall, mänsklig vävnad, och pappersark förpackade i lådor90. 
 
Applicering på trä och papper 
Objekt som är åtminstone i samma storleksordning som våglängden på signalen har stor 
inverkan på avläsningsresultaten i en RFID-tillämpning. Papper och trä är ett icke-ledande 
material och dessutom reflekterar de inte signalerna lika mycket som exempelvis metall eller 
andra robusta material.  
 
Grafen i Figur 31 visar hur distansavståndet mellan transpondern och träytan påverkar hur 
många gånger mer effekt som fordras i avläsaren för att samma räckvidd ska uppnås. Värdet ett 
(1) på y-axeln betyder att samma effekt fordras som när transpondern är fritt hängande i luften. 
När ett trä- eller pappersföremål märks och distansen mellan ytorna är 3 mm krävs ca 2.8 
gånger högre effekt för att uppnå samma räckvidd. Oavsett hur stort avstånd som används 
kommer effektfaktorn inte mycket under värdet ett, vilket tyder på att materialet inte reflekterar 
så mycket energi.  
 

                                                 
89 Ahlin, Frank & Zander (2001). 
90 http://www.trolleyscan.com/attach.pdf  
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Applicering på trä/papper
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Figur 31. Graf över effektbehovet då en transponder 
monteras på papper/trämaterial. Källa: TrolleyScan (Pty) Ltd 
(Mars 2004). 

 
Trolley Scan har sedan testet gjordes utformat en transponder kallad Ecowood-tag, som har 
bättre kommunikationsegenskaper när pappers- eller trämaterial ska märkas. 
 
Applicering på metall 
I Figur 32 visas att metall kan märkas med en transponder om distansavståndet är tillräckligt. 
Med 3 mm distans krävs det 4.3 gånger högre effekt än i fri luft om samma räckvidd ska 
uppnås. I och med att metall reflekterar mycket energi kan kommunikationsavståndet bli större 
om rätt distansavstånd används – i grafen ser vi att gränsen går vid 8 mm. Följdeffekten blir att 
signalstyrkan i avläsaren kan minskas eller att räckvidden blir längre jämfört med då 
transpondern befinner sig i fri sikt. 
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Figur 32. Graf över effektbehovet då en transponder 
monteras på ett metallföremål. Källa: TrolleyScan (Pty) Ltd 
(Mars 2004). 

 



- Del 4: Kapitel 16 Kommunikation i radiolänken - 
 

Sidan 55 

Inverkan av kroppsvävnad 
Även kroppen absorberar och reflekterar radiosignaler, lite beroende på vattenhalten och andra 
faktorer, och detta påverkar en transponder som befinner sig nära skinnet. Från nedanstående 
graf ser vi att det krävs 3 gånger så mycket effekt om en människa har transpondern 3 mm från 
kroppen. Vid ca 9 mm uppnås samma förutsättningar som vid fri sikt.  
Under ett testgenomförande med RFID-produkter i syfte att undersöka maximal räckvidd i fri 
sikt bör alltså inte en person hålla i transpondern under mätningsförfarandet, utan den ska vara 
fritt i luften eller lindas i ett material som har luftliknande egenskaper, exempelvis bubbelplast. 
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Figur 33. Graf över effektbehovet då en transponder befinner sig på en människa. Källa: TrolleyScan (Pty) 
Ltd (Mars 2004). 

 
Placering i en trave med pappersark 
En av syftena med vårt examensarbete var att utreda om det finns RFID-produkter som kan 
användas till att märka och identifiera pappersrullarna i Holmen Papers tillverkning. 
Egenskaperna för att läsa genom en papperrulle och en trave med pappersark är olika, och 
grafen nedan visar att det skiljer en hel del jämfört med märkning av trä/papper som beskrevs 
tidigare. Därför kan man inte heller göra uppskattningar av prestandan av ett RFID-system 
genom att göra mätningar på stora travar med papper.  
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Figur 34. Graf över effektbehovet då en transponder monteras i en trave med papper. Källa: TrolleyScan 
(Pty) Ltd (Mars 2004). 
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16.4.4 Reflektionsförluster 
Som tidigare nämdes avtar signalens styrka med 
avståndet i kvadrat om signalen färdas enbart 
genom luften, men detta förändras drastiskt då 
signalen måste tränga igenom material med olika 
dielektriska konstanter. I Figur 36 uppges det högsta 
respektive lägsta värdet på den dielektriska 
konstanten för olika material91. I dessa fall 
reflekteras mycket av signalenergin vid ytan av 
materialet som en naturlig följd av fysikens lagar. I 
de fall där signalen måste passera helt genom ett 
material blir det på liknande sätt 
transmissionsförluster vid både ytorna av objektet, 
och ännu mer av signalenergin försvinner. 
Reflektionsförlusterna är oberoende av tjockleken 
på materialet, men gäller endast då objektet är minst 
i samma storleksförhållande som våglängden på 
signalen92. De totala signalförlusterna som upplevs 
vid användning av radiosystem beror dock även på 
dämpning och absorption. I Tabell 7 finns uppgifter 
som anger hur stor del av signalenergin som 
reflekteras vid ytan då en signal träffar ett material, 
samt hur mycket av den infallande signalen som 
framgångsrikt penetrerar objektet och når ut på 
andra sidan. Dessa värden har mätts upp av 
TrolleyScan Ltd93 och gäller endast deras RFID-
utrustning (UHF), men kan även utnyttjas till att ge 
en generell uppfattning av de materialegenskaper 
som påverkar signalen. Materialet har vid 
mätningarna varit ungefär centimetertjockt.  

 
Material 

Reflektion vid  
första ytan (%) 

Genomträngning  
vid första ytan (%)

Totalt penetrerande 
signal (%) 

Luft 
Glas 
Papper 
Plexiglas 
Gummi 
Porslin 
Torrt trä 
Dest. vatten 

- 
54 
39 
43 
32 
55 
27 
89 

- 
46 
61 
57 
68 
45 
73 
11 

- 
21 
37 
32 
47 
20 
53 
1 

Tabell 7.  Tester som genomförts av Trolleyscan visar effekterna av 
reflektionsfenomen för olika material. Källa: TrolleyScan (Pty) Ltd (Mars 
2004). 

 

                                                 
91 http://www.csgnetwork.com/dieconstantstable.html 
92 http://www.trolleyscan.com/refltran.html 
93 Ibid.  

Figur 35. Reflektionsförluster uppstår då 
transpondern fästs på ett objekt eller 
något material, vilket påverkar 
kommunikationsavståndet negativt. 
Källa: TrolleyScan (Pty) Ltd (Mars 2004) 

Figur 36. Dielektrisk konstant för olika 
material.  

Luft
Material med 
annan 
dielektrisk 
konstant (ε)

Reflekterad 
energi

Infallande 
signal

Överförd 
signal

Reflekterad 
energi

Luft

1
14.5
3
3.5
4
6.5
2.9
78

1
3.8
1.5
2.6
2
5
1.4
34

Luft
Glas
Papper
Plexiglas
Gummi
Porslin
Torrt trä
Dest. vatten

MaxMin

Dielektrisk
konstant (ε)Material

1
14.5
3
3.5
4
6.5
2.9
78

1
3.8
1.5
2.6
2
5
1.4
34

Luft
Glas
Papper
Plexiglas
Gummi
Porslin
Torrt trä
Dest. vatten

MaxMin

Dielektrisk
konstant (ε)Material



- Del 4: Kapitel 17 Standardisering - 
 

Sidan 57 

17 Standardisering 
Standarder införs av flera anledningar, t.ex. för att motverka återkommande problem eller som 
en rekommendation på hur produkter bör utformas eller skall användas för att vara kompatibla. 
Standarder kan vara officiella vilket betyder att de är godkända av auktoriserade organ men de 
kan även vara av typen de facto, med detta menas en med tiden allmänt accepterad teknik eller 
metod vilket i princip fungerar som en standard. Dessa standarder kan uppkomma då en aktör 
får en väldigt stor del av marknaden eller då ett företag har en extremt hög förhandlingsstyrka 
och kan tvinga sina kunder att anpassa sig efter en särskild teknisk lösning.  
 
När det gäller officiella standarder kan man särskilja mellan tekniska standarder och 
applikationsstandarder. De tekniska standarderna beskriver bakomliggande faktorerna för hur 
tekniken fungerar, t.ex. vilken frekvens som används och hur kommunikationsprotokollet 
fungerar. En teknisk standard beskrivs oftast genom en s.k. specifikation. 
Applikationsstandarder beskriver å andra sidan hur tekniken används, de kan innehålla 
information om faktorer så som placering, hållbarhet, utformning, typ av data, datastrukturen 
och funktionalitet. De kan även relatera till en teknisk standard för att visa hur den skall 
användas för att bära eller representera data. 

17.1 ISO standarder  
International Organisation for Standardization (ISO) är en av de största auktoriserade 
organisationerna i världen för att ta fram standarder. De utfärdar standarder inom många olika 
områden men dess huvudsyfte är avsett för standarder inom tekniska områden. Organisationen 
består av 14894 nationella inrättningar för standardisering där dessa representeras både av den 
privata- och statliga sektorn. En officiell standard utvecklas genom bildandet av en s.k. teknisk 
kommitté (TC), den sammansätts av olika experter inom de områden som efterfrågat 
standarden och de kan bestå av olika del-kommittéer (SC) som i sin tur innehåller en eller flera 
arbetsgrupper (WG).  ISO samarbetar med flera andra organisationer vilket arbetar med 
standardisering eller på något annat sätt kompletterar deras verksamhet och tillsammans med 
IEC (International Electrotechnical Commission) har ISO bildat en teknisk kommitté med 
namnet JTC-1 vilket speciellt ägnar sig åt standardisering inom området för 
informationsteknologi95. En av dess del-kommitèer (SC 31) har tilldelats uppgiften att sköta 
standardisering inom tekniken för AIDC. Inom denna kommitté har det sedan bildats ett antal 
arbetsgrupper som ansvarar för olika bitar inom området. En av grupperna (WG 4) ansvarar för 
frågor angående standardisering inom objekthantering med hjälp av RFID (Radio frequency 
identification for item management). 
 
Många standarder har framställts inom området för RFID. Dessa standarder definieras för 
många olika användningsområden, såsom identifiering av boskap och olika typer av kort för 
access kontroll. Vissa av standarderna beskriver strukturen på den data som skall representeras 
i transpondern medan andra definierar hur kommunikationen mellan avläsare och transponder 
skall upprättas. Anledningen till floran av ISO-standarder beror på att flera frekvensband har 
börjat användas för RFID eftersom olika lösningar passar för olika tillämpningssområden och 

                                                 
94 http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html 
95 http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommittee 
DetailPage.Technical CommitteeDetail?COMMID=1 
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därför har standarderna anpassats efter egenskaper för respektive frekvens och teknik. En 
annan anledning till flertalet frekvenser är att en enda gemensam global RFID-frekvens saknas. 
 
ISO/IEC 18000 är en serie RFID-standarder avsedda att användas inom området för 
objekthantering, de är relativt nya och publicerades så sent som årsskiftet 2004/2005. Dess 
syfte är att åstadkomma kompatibla produkter vilka skall kunna kommunicera med varandra 
oberoende av vem som tillverkat dem. Tanken är att dessa standarder ska kunna användas 
globalt, men problem med gemensam frekvenstilldelning och regleringsnormer har gjort att 
RFID-tekniken inte blivit homogen och därför har många olika standarder tagits fram. 
Standarderna i ISO 18000-serien beskriver generella och specifika parametrar för olika 
luftgränssnitt, d.v.s. hur avläsare och transponder kommunicerar med varandra. I standarderna 
anges bland annat vilken frekvens, modulationsteknik och antikollisionsmetod som är avsedd 
att användas. De beskriver även hur kommunikationsprotokollen för utbyte av information 
skall vara utformade för att avläsare och transponder skall kunna kommunicera. Standarderna i 
ISO 18000 anger alltså inte specifikt vad för information som har för avsikt att skickas utan 
bara hur det ska gå till rent tekniskt. EPC Generation 2 kommer att integreras i ISO 18000-6 
för UHF-bandet och därmed kommer EPC och ISO-standarderna att smälta samman.  
 
Passiva HF-transpondrar är ofta standardiserade enligt ISO/IEC 15693 och på senare tid även 
efter den nyare standarden ISO/IEC 15963. I dessa standarder är följande fyra delar 
standardiserade96: 
 

 Fysiska egenskaper 
 Effektreglering och signalinterferens efter gällande normer 
 Kommunikationsförfarande och antikollisionsmetoder 
 Protokoll för radiokommunikationen 

 
ISO 18000-3 är också en standard för 13.56 MHz-frekvensbandet. Denna standard innefattar 
två lösningar, en som är kompatibel med ISO/IEC 15963, och en som har högre 
överföringshastighet och större minnesmängd. Dessa två lägen är inte kompatibla med 
varandra, vilket betyder att olika utrustning kommer att finnas och läsaren måste klara minst en 
av dem. Produkter skapar dock ingen interferens sinsemellan oavsett vilket läge som stöds97. 

17.1.1 Sammanfattning av ISO-standarder 
ISO 

Standard 
 

Beskrivning 
Publicerad som 

standard 
ISO 11784 RF identifiering av djur – Struktur för informationen i transpondern 1996 
ISO 11785 RF identifiering av djur – Tekniskt koncept 1996 
ISO/IEC 14443 Kontaktlösa kort för identifiering – Proximity cards – HF  2000 
ISO/IEC 15693 Kontaktlösa kort för identifiering – Vicinity cards – HF  2000 
ISO/IEC 15961 RFID för objekt hantering – Data protokoll : Applikationsgränssnitt 2004 
ISO/IEC 15962 RFID för objekt hantering -  Protokoll : Regler för kodning av data och 

logiska minnesfunktioner 
2004 

ISO/IEC 15963 RFID för objekt hantering – Unik identifiering av RF transponder 2004 
ISO/IEC 18000-1 Generella parametrar för kommunikation vid globalt accepterade 

frekvenser. 
2004 

ISO/IEC 18000-2 Parametrar för kommunikation vid frekvenser under 135 kHz 2004 
ISO/IEC 18000-3 Parametrar för kommunikation vid frekvensen 13,56 MHz. 2004 
ISO/IEC 18000-4 Parametrar för kommunikation vid frekvensen 2,45 GHz. 2004 
ISO/IEC 18000-6 Parametrar för kommunikation vid frekvensen 860-930 MHz. 2004  

Figur 37. ISO har utformat flera standarder för RFID utefter teknologier och tillämpningsområden. 

                                                 
96 R MOROZ Ltd: Aghigh (2004, September) RFID standards.. at Work 
97 Ibid. 
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17.2 EPC standarder 
EPCglobal är en sammanslagning mellan 
organisationerna EAN International och UCC 
(Uniform Code Council), vilka är det Europeiska 
respektive nordamerikanska organet för 
standardiserings av streckkoder. Organisationen har 
övertagit utvecklingen och standardiseringen av det 
arbete som påbörjades 1999 av Auto-ID Center, 
vilket har lett till utvecklingen av det s.k. EPCglobal 
Network. Detta är en infrastruktur för 
objekthantering och identifiering inom supply chain 
management, med andra ord ett heltäckande system 
för att bära, avläsa och lagra data. Systemet består 
av fem huvudkomponenter i form av hårdvara och 
mjukvara98. 
 
 
 
• EPC (Electronic Product Code), en kod vilket 

liknar den UPC kod som i dag används inom 
streckkoder. 

• Hårdvara för identifiering i form av 
transpondrar och avläsare. 

• Savant, en mjukvara för att kunna tolka data 
från transpondern. 

• Object Name Service (ONS), en server innehållande information för att länka EPC koden 
med dess produktinformation. 

• Physical Markup Language (PML), ett egenutvecklat programspråk för att överföra 
produktinformation over Internet. 

 

17.2.1 EPC-koden 
Strukturen på systemet bygger på att det enda som behöver lagras i transpondern är den 
egenutvecklade EPC-koden, vilken består av fyra avgränsade fält med specifik information om 
EPC version, tillverkare, produkttyp och unik produktidentitet. Nedan ses ett exempel på en 
EPC-kod med en längd av 96 bits. Förutom data i detta standardiserade format finns det i 
många produkter även minne som kan användas för valfri data som kan skrivas vid ett tillfälle 
(WORM), vilket är som mest 256 bitar stort. 
 

 
EPC 

01 . 0000A89 . 00016F . 0000169DC0 
Version 
Bit 0-7  

Tillverkare 
Bit 8-35 

Produkt 
Bit 36-59 

Serienummer 
Bit 60-96  

 
 

                                                 
98 Laran RFID: Lewis (2005, April) A basic introduction to RFID technology and its use in the supply chain 

Figur 38. En illustration av EPC Global 
Network, framtidens RFID-system för 
produktmärkning i detaljhandeln. 

Figur 39. EPC-koden är specifierad enligt följande utformning med 96 bitars längd. 
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Koden identifieras av systemets avläsare och skickar dess uppsamlade data till en speciell 
mjukvara, ett s.k. middleware, detta är till för att tolka informationen som är uppfångad och för 
att kunna göra förfrågningar mot en databas (ONS server). I databasen länkas den unika EPC-
koden från varje transponder med den produkt-specifika informationen samt lokaliserar var 
informationen är lagrad, t.ex. lokalt i företagets informationssystem eller i en databas 
någonstans på Internet. För den information vilket behöver lokaliseras över Internet har man 
utvecklat och standardiserat ett eget protokoll för att förenkla denna överföring av information, 
vilket kallas PML. Till skillnad från ISO-standarderna är detta nätverk en heltäckande 
infrastruktur för identifiering i en försörjningskedja där alla inblandade delar är standardiserade 
av EPCglobal. För att få ta del av EPCglobal Network i form av dess innehållande 
nätverkskomponenter och mjukvara krävs en abonnemangskostnad. Utöver dessa komponenter 
får medlemmarna även en registrering i ONS-databasen samt inflytande i utveckling och utbyte 
av information med andra användare. 

17.2.2 EPC: olika standarder 
Produkter finns idag standardiserade enligt EPC Generation 1 (versionsnummer) med 
tillhörande klasser. Nackdelen med detta är att klasserna inte är kompatibla och att olika 
protokoll används, så kompatibilitet mellan EPC-produkter är inte garanterat. Därför måste 
avläsarna hantera två protokoll för att vara kompatibla med båda klasserna99.  Indelningen i 
klasser har gjorts utifrån funktionalitet i systemet och de klasser som har kommit att användas 
kommersiellt är klass 0, klass 0+ och klass 1. Indelningen av EPC-standarder sammanfattas 
nedan: 

EPC klass Minnestyp Definition  Minneskapacitet 
    

Class 0 Read Only Passiva UHF-transpondrar. Serienummret är 
förprogrammerat vid leverans. 

96 bitars EPC  

Class 0+ WORM Ej standardiserad av EPCglobal, som Class 0 
men med WORM-minne.  

96 bitars EPC. Upp till 256 
bitar kan användas för valfri 
data. 

Class 1 WORM Passiva HF eller UHF-transpondrar. EPC-kod kan 
skrivas vid ett tillfälle, därefter är data låst. 

96 - 128 bitars EPC. Upp till 
256 bitar kan användas för 
valfri data. 

Class 2 R/W Passiva transpondrar som kan programmeras 
flera gånger. 

- 

Class 3 R/W Semi-passiva transpondrar  - 
Class 4 R/W Aktiva transpondrar - 
Class 5 - Läsare - 

     
Figur 40. Olika klasser inom EPC-standarden. 

 
I början av 2004 påbörjade EPCglobal ytterligare ett projekt för utvecklingen av en helt ny 
standard – EPC Generation 2 (även känt som version 2)100. Syftet med detta var att utveckla en 
global standard som sammanförs med de redan utvecklade ISO-standarderna och att leda 
utvecklingen mot billiga RFID-system. Därmed ska en lösning kunna användas internationellt 
och dessutom ska den förbättra produkternas prestanda jämfört med Generation 1101. 
Framtagandet av Gen.2, som gäller luftgränssnittet och kommunikationen för UHF-produkter, 
är nu klar och i början av 2005 lade EPCglobal fram ett förslag till ISO för en möjlig ISO-
standardisering av protokollet.  
 

                                                 
99 http://rfidjournal.com/article/articleview/1335/1/129/ 
100 http://www.impinj.com/page.cfm?ID=aboutRFIDStandards 
101 Ibid. 
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Processen förväntas bli klar under slutet på året, och påtryckningarna från industrin är stora. 
Vid ett godkännande kommer EPC generation 2 att bli en standard under ISO 18000-6 version 
C.  
 
Till en början omfattar EPC Gen.2 endast klass 1-produkter, d.v.s. transpondrar med WORM-
minnen. Dessa produkter kommer att bli tillgängliga i samband med ratificeringen av 
standarden i slutet på 2005. Avläsarutrustning som utvecklats efter den nya generationens 
standard kan i många fall även läsa gen.1-transpondrar för att underlätta övergången för de 
företag som tidigt har investerat i EPC-produkter102. EPC Gen.2 innehåller en mängd 
förbättringar, exempelvis funktioner för att motverka interferens mellan avläsare då flera 
stycken kan befinna sig inom ett kort avstånd från varandra. I Sverige är det 
Medlemsorganisationen EAN (MO-EAN) som är ansvariga leverantörer av EPCglobal 
Network103. 
 
 

                                                 
102 http://www.officeroutlook.com/news/Infrastructure/26.htm 
103 http://forums.ean.se/epc/Shared%20Documents/faqse040730.pdf 
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18 Frekvenstilldelning 
För att signalerna mellan olika radioteknologier och mellan olika applikationsområden inte ska 
interferera med varandra tillämpas både global och nationell frekvenstilldelning. Den globala 
frekvensplaneringen är väldigt viktig för att olika radioteknologier ska kunna samexistera och 
utnyttjas enligt samma förutsättningar i hela världen. Av den anledningen finns det idag stora 
kontrollorgan utspridda i flera världsdelar som enbart tar hand om sådana frågor. Eftersom 
RFID-system utstrålar elektromagnetiska vågor ingår  även den teknologin i 
frekvensplaneringen, men RFID klassas som short range devices (SRD)104 och behöver 
normalt inte en licens för användning. Termen SRD används för att benämna radiosändare för 
enkel- eller dubbelriktad kommunikation som har kort räckvidd och som inte får medföra 
skadlig interferens med annan radioutrustning. Trots att ingen licens behövs för SRD-produkter 
regleras användningen och tillåtna frekvenser av lagar och normer nationellt eller inom en 
union105. I Europa baseras frekvensplaneringen för SRD-teknologier på standarden ERC/REC 
70-03 som tagits fram av CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations). 
 
En helt global RFID-frekvens har ännu inte kunnat nås (med undantag för 13.56 MHz-bandet, 
se nedan), eftersom olika världsdelar har tilldelat radiofrekvenser för andra befintliga 
radioteknologier på lite skilda sätt. Detta resulterade i att Internationella 
Telekommunikationsunionen (International Telecommunication Union, ITU)106 delade upp 
världen i tre regioner för frekvenstilldelningen inom RFID. Dessa regioner regleras i sin tur av 
olika kontrollorgan.  
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Figur 41. Global regionsindelning för frekvenstilldelning inom RFID-området. 

 

                                                 
104 Laran RFID: Lewis (2005, April) A basic introduction to RFID technology and its use in the supply chain 
105 Auto-ID Center (2004, Oktober) ERC Recommendation 70-03 
106 Ahlin, Frank & Sander (2001) Mobil radiokommunikation, Lund: Studentlitteratur 
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Region 1: Europa, Mellanöstern, Afrika och f.d. Sovjetunionen.  
 I Europa har European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 

(CEPT) ansvar för frekvenstilldelningen och effektreglering.  
 UHF har tilldelats frekvensbandet 869.4-869.65 MHz enligt ETSI EN 300-220 
 Total bandbredd 0.25 MHz 
 Effektbegränsning på 500mW ERP107 vilket motsvarar 820mW EIRP  

 
Region 2: Grönland samt Nord- och Sydamerika.  

 I USA har Federal Communications Commision (FCC) ansvar för frekvenstilldelningen 
och effektreglering.  

 UHF har tilldelats frekvensbandet 902-928 MHz 
 Total bandbredd 26 MHz 
 Effektbegränsning på 4W EIRP vilket motsvarar 2.4mW ERP 

 
Region 3: Större delen av Asien, Australien och Nya Zeeland.  

 I Japan finns det lagar för frekvenstilldelningen och effektreglering (ARIB). 
 I Kina håller Standardization Administration of China (SAC) på att skapa nationella 

standarder för RFID108. 
 * RFID-implementeringar har gjorts i 915 MHz-bandet. 
 Stora delar av Asien saknar gemensamma organ för bestämmelser. 
 Japan har nyligen tilldelat frekvensbandet 950-956 MHz för UHF (experimentella 

tester)109. 
 Effektbegränsning på 4W EIRP i Japan 

Källor: Niklas Hild, 2005110, EPC Global111, och Jan Hedlund, 2005112. 
 
Frekvenstilldelningen för dessa olika regioner har under åren varit ofullständig och 
självkontrollerad, vilket har medfört att tilldelningen av frekvenser kan skilja sig mellan olika 
regioner och olika länder. En anledning till denna globalt ostandardiserade utveckling är att 
tilldelningar av andra radiofrekvenser har varit olika sedan tidigare. Det har fått konsekvenser 
för utvecklingen och utbredningen av RFID-tekniken, speciellt när det gäller väldigt stora 
implementeringar. Den enda globala frekvensen som idag är godkänd i hela världen ligger på 
13.56 MHz113. Kina, Sydkorea och Japan siktar på att utarbeta en gemensam standard för RFID 
tills år 2006114, som sannolikt även kommer att innehålla normer för en gemensam 
radiofrekvens. 

                                                 
107 I Europa mäts ofta effekten i Effective Radiated Power (ERP) men i USA mäts det i Effective Isotropic Radiated Power 
(EIRP).1 Watt ERP = 1.64 W EIRP. 
108 Impinj: http://www.impinj.com/page.cfm?ID=aboutRFIDRegulations 
109 Ibid. 
110 EMS rfid AB: http://www.ems-rfid.se/ 
111http://www2.hkana.org/files/epcGlobal/newsletter/January/200412/PP2.htm, http://www.epcglobal.org.hk/ 
112 Post- och Telestyrelsen, Apr 2005. Telefonintervju. 
113 Laran RFID: Lewis (2005, April) A basic introduction to RFID technology and its use in the supply chain 
114 http://ubiks.net/local/blog/jmt/archives3/001658.html 
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18.1 Reglering i Sverige 
I Sverige sker regleringen av radioresurserna nationellt genom Post & Telestyrelsen (PTS) som 
i sin tur följer normer från CEPT där Sverige är en medlem. CEPT är en samarbetsorganisation 
mellan 46 europeiska post- och teleorgan. Organisationen har bland annat till uppgift att att 
sköta frågor kring enhetlig användning och reglering av radioresurserna115. Dess tidigare 
uppgift i form av framtagandet av standarder och normer inom teleområdet har överförts till 
European Telecommunications Standards Institute (ETSI). En av de framtagna CEPT-
standarderna, ERC/REC 70-03,  ligger till grund för reglering av SRD-teknologier inom de 
förekommande applikationsområdena, bl.a. RFID, vilket numera anges i ETSI standarderna 
EN 300-220 (UHF), EN 300-228 (SHF) och EN 300-330 (HF).  
 
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389, Svensk Författningssamling) från 
PTS behövs det speciellt tillstånd för att få använda en radiosändare, även när det gäller SRD-
produkter – dock med vissa undantag från tillståndsplikt enligt undantagsföreskriften 2004:8 
116. De frekvensband som förekommer inom området för RFID och som är tillämpade under 
denna undantagsregel är 13.553-13.567 MHz, 869.40-869.65 MHz och 2.45 GHz. Dessa 
frekvenser får alltså användas utan tillstånd så länge de allmänt framtagna ETSI-standarderna 
följs. För RFID-produkter inom HF-frekvensbandet gäller ETSI EN 300-330 och gäller för 
induktiva system.  
 
I Sverige kommer troligen inte passiva RFID-taggar inom SHF-bandet (2.45 GHz) att tas i 
kommersiellt bruk117 inom en flera år p.g.a. de bestämmelser som gäller för detta 
frekvensband, bl.a. används detta band för militärt bruk och uteffekten är begränsad till högst 
25 mW118. Regleringen sker utifrån ETSI EN 300-228 och innebär att teknik inom detta band 
måste använda sig frekvenshopp och spridningsteknik, vilket innebär att mer avancerade 
radiokretsar måste användas och det innebär dyrare teknik som enbart passar aktiva system. 

18.2 Nya normer för UHF i Europa119  
Många källor anger att passiva RFID-system som arbetar i UHF-bandet kommer att få den 
största betydelsen för framtida bruk av RFID bl.a. därför att de potentiellt har bra räckvidd 
samt att kostnaden för tillverkning kan bli väldigt låg . Den nuvarande standarden som följs i 
Europa för UHF-bandet kallas ETSI EN 300-220. De normer som är definierade i denna gör att 
UHF-transpondrar inte är ett lockande alternativ som en auto-ID-teknik i Europa idag120. En 
huvudfaktor är effektbegränsningen på 500 mW för frekvenserna 869.40-869.65 MHz, 
eftersom detta sätter fysiska begränsningar för möjlig räckvidd i radiokommunikationen. Sedan 
innebär det begränsade frekvensspektrat att bandbredden är liten och att det endast finns en 
tillgänglig kanal på 0.25 MHz. Följden blir att frekvenshopp inte är möjligt och detta påverkar 
robustheten för läsning samt potentiellt sämre möjlighet att upptäcka när transpondern är i 
förhörsfältet. Slutligen resulterat det även i en långsammare antikollisionshantering.  
 

                                                 
115 http://www.cept.org 
116 http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemID=4110 
117 Urban Lundmark, PTS. Tel.intervju 2005 
118 http://www.odette.se/files/seminarier/PTS.pdf 
119 Roberti (2004-11-09) New ETSI RFID Rules Move Forward 
120 http://www.rafsec.com/smart_labels_uhf.htm 
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En ny standard, ETSI EN 302-208, har precis utvecklats och 
den förväntas bli godkänd som innehåll i undantag från 
tillståndsplikt under kvartal två, 2005. Därmed kommer UHF-
bandet att få tillgång till frekvenserna 865-868 MHz (3 MHz 
bandbredd jämfört med 0.25 MHz idag) med en maximal 
uteffekt på 2 watt ERP istället för 0,5 watt tidigare. 
Frekvensbandet blir uppdelat i 15 kanaler på 200 kHz vardera 
för effektivt frekvensutnyttjande varav flertalet kanaler får 
sända med 2 watt ERP. Datatakten blir 30 % jämfört med 
datahastigheten som är tillgänglig i USA, men läsavståndet 
väntas bli ungefär 90% trots lägre tillåten uteffekt, vilken är fyra 
watt EIRP enligt amerikansk standard121. 
 
Produkter som anpassats till dessa nya 
bestämmelser förväntas komma ut under 
senare halvan av 2005122. Därmed 
förväntas förbättrade egenskaper hos 
UHF-baserade RFID-produkter vilket 
även kan leda till en större tillgång av 
sådan teknik. Det bör dock påpekas att 
det finns kritik även mot de nya 
bestämmelserna (EN 302-208) som 
grundar sig på flera faktorer123. Bland 
annat måste avläsaren lyssna på en kanal om den är ledig (benämns Listen Before Talk, LBT), 
annars måste den använda en annan kanal. Detta kallas för adaptive frequency agility (AFD) 
och är obligatoriskt med den nya standarden. Det innebär att de 10 kanalerna på vardera 2 watt 
(ERP) endast kan utnyttjas av lika många avläsare eftersom normen antar att avläsarna annars 
stör ut varandra inom en radie på 200 km. Det stämmer inte enligt kritikerna som menar att nya 
system som tas i bruk idag klarar att ha flera aktiva avläsare samtidigt vid samma frekvens124. 
Det innebär att frekvensutnyttjandet blir sämre än nödvändigt då normerna ska efterföljas, och 
dessutom skulle begränsningen innebära att antalet användningsområden för RFID-tekniken 
radikalt reduceras. Slutligen säger de nya normerna att avläsaren får vara aktiv fyra sekunder i 
taget, sedan måste den göra ett uppehåll på 0.1 sekunder. I ett auto-ID-system där 100 
produkter per sekund passerar en avläsare innebär det att upp till tio identiteter kan missas, 
vilket är helt oacceptabelt i många tillämpningar. Däremot skapar det inga problem i system 
där färre produkter behöver identifieras samtidigt eller där produktförflyttningar sker långsamt. 

                                                 
121 Jaques (2004-05-26) European Standard won`t stop RFID 
122 Roberti (2004-11-09) New ETSI RFID Rules Move Forward 
123 van Eeden (2004-06-07) Europé Needs New RFID Regulations 
124 Ibid. 

Figur 42. Den nya frekvenstilldelningen i 
Europa enligt ETSI EN  302-208. Bildkälla: 
ETSI. 

Tabell 8.  Jämförelse mellan gamla och nya normer för UHF-
frekvenser i Europa. 

Parameter ETSI EN 300-220 ETSI EN 302-208 
   

Frekvens 869,4 – 869,65 MHz 865 – 868  
Bandbredd 
Max effekt 
Kanaler 
Överförings-
hastighet 

0,25 MHz 
0,5 watt ERP 
1 
Jämförbar med 
amerikansk standard 

3,0 MHz 
2,0 watt ERP 
15 
30% i förhållande till 
amerikansk standard 
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19 Implementeringsfaktorer 
Under planering och innan ett införande av RFID i en verksamhet eller en försörjningskedja är 
det väldigt viktigt att uppskatta hur väl systemet kan klara uppsatta kravspecifikationer. 
Analysen måste innefatta en hel del faktorer; bland annat tillgänglig sändareffekt, 
frekvensområde, antennens utformning och storlek på avläsare respektive transponder. Dessa 
faktorer påverkar i synnerhet läsarens förmåga att tolka signalerna från taggarna och på vilket 
avstånd detta kan ske, men systemets effektivitet beror även en hel del på yttre förhållanden. 
Läsarens placering och riktning, fysikaliska egenskaper i omgivningen t.ex. närliggande 
metallobjekt eller skymd sikt, samt rådande omständigheter när avläsningen sker påverkar 
resultatet. Med vissa system kan t.ex. riktningen på taggens antenn i förhållande till avläsarens 
antenn påverka avsläsningsresultatet väldigt kraftigt.  
 
En kravspecifikation bör även innehålla anvisningar om hur fort avläsning måste ske, vilka 
datamängder som ska överföras från och till taggarna, samt om multipla taggar kommer att 
befinna sig i avläsningzonen samtidigt, då detta kräver särskilda protokoll som kontrollerar läs- 
och skrivprocessen. Dessutom kan avläsningen störas om transpondrarna befinner sig väldigt 
nära varandra sinsemellan i förhållande till antennen125. Avläsningar sker vanligen ganska fort 
och med relativt hög överföringshastighet, men då högre lagringskapacitet finns tillgängligt i 
transpondern kan systemets prestanda påverkas av stora dataöverföringar. En sammanfattning 
av de viktigaste aspekterna att tänka på vid ett införande presenteras i tabellen:  
 
Tabell 9. Viktiga aspekter vid ett införande av RFID. 

 
Transpondern: 
 Var måste transpondern få plats och hur ska den fästas? (Storlek och formfaktor) 
 Hur nära varandra kommer de att vara i praktiken? 
 Vilken frekvens ska användas? (LF, HF, UHF) 
 Hur ser behovet av förstärkta databärare ut? (Mekaniska påfrestningar, korrosion, 

fuktighet o.s.v.) 
 Behövs återanvändbara transpondrar i tillämpningen? 
 Hur stora är temperaturskillnaderna inom användningsområdet? 
 Hur stort minnesbehov finns och behövs mer än ett ID-nummer? (Kapacitet, read 

only, WORM, R/W-minnen) 
 Hur många olika läsare kan användas tillsammans med transpondern? 
 Vilken påverkan finns från olika material, exempelvis metall och vätskor?  
 Behövs det någon säkerhet inbyggt i transpondern? 

 
Systemetutformning:  
 Spelar orienteringskänslighet någon roll för applikationen, d.v.s. befinner sig 

transpondern i samma position och riktning i förhållande till antennen vid varje 
avläsningspunkt? 

 Hur ser miljön ut? (Elektriska störningar, annan radioutrustning och elektriska 
apparater) 

 Hur stor avläsningsräckvidd krävs det? 

                                                 
125 http://www.symbol.com/products/whitepapers/rfid_mainstream_sc.html 
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 Hur är förutsättningarna för att skapa tillförlitliga avläsningsfält? 
 Finns det ett behov eller önskemål av produktstandarder och protokoll? (ISO, EPC) 
 Medför regionala effektregleringsbestämmelser och normer problem vid 

utnyttjandet av tekniken? (Skillnader i bestämmelser mellan USA, Europa och 
Asien) 

 Hur bra antikollisionsmetoder behövs det? (Hur många transpondrar kommer att 
vara i fältet och hur snabbt måste de identifieras) 

 Hur snabbt rör sig produkterna genom förhörsfältet och vilka tidskrav finns på 
avläsningen? 

 Vilken riktning färdas produkterna i? (Enkel- eller dubbelriktade flöden) 
 Hur stora avstånd kommer det att vara mellan flera avläsare/antenner i samma 

lokal? 
 Hur långt kommer det vara mellan avläsaren och dess antenn/-er? 
 Krävs det mobila avläsare i tillämpningen? 

 
Praktiska aspekter: 
 Hur ska appliceringen av transpondern ske? 
 Vad händer när en transponder har lästs? 
 Vad händer om avläsningen misslyckas eller om produkten inte identifieras? 

 
Källor: Laran RFID (2004), R. Moroz Ltd (2004).  
 
I den följande delen av detta kapitel kommer en sammanställning av viktiga parametrar att 
presenteras, som noggrant bör övervägas vid en implementering i stor skala av ett RFID-
system. I avsnitt 19.2 presenteras några implementeringsaspekter som måste lösas vid ett 
införande av RFID.  
 
Innehållet introducerar begrepp och tekniska termer på ett enkelt sätt och lämpar sig som en 
överblick av RFID-teknikens viktigaste delar. En genomgång av dessa kriterier påverkar val av 
komponenter och således även vilka funktioner och systemegenskaper som kommer att finnas 
med det nya RFID-systemet. Utöver detta rekommenderas även en genomläsning av följande 
två artiklar som presenteras på RFID Journal: ”10 questions to ask RFID vendors” 126  och ”10 
questions to ask your integrator”127. Där presenteras bl.a. fakta om RFID-tekniken samt 
standarder i allmänhet, och goda råd inför valet av investering i en teknisk lösning.  

19.1 Systemparametrar  
Följande karakteriserande RFID-parametrar kommer att presenteras:  
 

 Radiofrekvens 
 Transpondern 
 Läshastghet/datahastighet 
 Komponentplacering 
 Antennplacering 
 Räckvidd 

 Kontroll av data 
 Kollisionshantering 
 Standarder 
 Underhåll, skalbarhet och 

uppgradering 
 Kostnader 

 

                                                 
126 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1330/1/129  
127 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1331/1/129 
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19.1.1 Radiofrekvens 
Att utnyttja radiosignaler för att förmedla information och data, d.v.s. trådlös kommunikation. 
ger många möjligheter att utnyttja tekniken till många olika applikationer inom flera olika 
områden, men innebär också att valet av radiofrekvens inte är trivialt. Utvecklingen inom 
RFID har olyckligtvis ännu inte kommit fram till en enhetlig global standard inom alla 
tillämpningar, vilket har stor betydelse för utvecklingen och tillväxten av denna typ av teknik. 
Alltför många avvikelser innebär att de frekvenser som kan användas inte är tillgängliga i alla 
världsdelar. Förutom att frekvensbanden skiljer, varierar även riktlinjerna i de normer och 
bestämmelser som gäller inom olika delar av världen. En effekt av denna utveckling är att 
produkter inte är helt kompatibla med varandra och att tekniken inte får användas med samma 
förutsättningar överallt i globala flödeskedjor. Inom varuhandelsindustrin och 
tillverkningsindustrin förväntas stora svårigheter med att frambringa en enhetlig strategi för 
införandet av RFID och när det bör ske128. Förhoppningen är att EN 302 208 (passiv UHF) ska 
lösa dessa frågor, men eftersom bestämmelserna inte kommer att vara de samma som i 
exempelvis Nordamerika spår bl.a. analytiker från Butler Group försvårade möjligheter att 
använda samma infrastruktur i hela försörjningskedjan vilket i sin tur hindrar införandet av 
RFID i försörjningskedjor129. 
 
Radiovågornas fysikaliska egenskaper spelar också väldigt stor roll när ett RFID-införande 
planeras. Vågutbredning, absorption i material, bandbredd, signalstörningar, och 
datahastigheter är några exempel på variabler som direkt påverkas av radiofrekvensen och det 
tillgängliga frekvensspektrumet. Genom att gå igenom förutsättningarna i miljön där systemet 
ska tas i bruk kan en analys göras om vilken teknologi som är lämpligast. Valet av frekvens har 
stor inverkan på egenskaper för kommunikationen mellan transponder och avläsare i ett RFID 
system. Varje del av frekvensspektrumet har sina specifika egenskaper och dessa bör beaktas 
beroende på applikationsområdet. En lägre frekvens har bättre förutsättning att tränga igenom 
olika typer av solida material, detta p.g.a. dess längre våglängd. Ju högre frekvens som används 
för signalen, desto mer tenderar den att uppföra sig som ljus vilket yttrar sig i att den lättare 
absorberas och reflekteras i olika material och därmed uppstår dämpning av signalen. 
Känsligheten för reflektion, diffraktion och spridning är större ju högre frekvens signalen har 
och det kan leda till flervägsutbredning, som i många fall ger upphov till destruktiv interferens 
och mycket stora variationer i signalens styrka. Metall har mycket stor negativ inverkan på alla 
frekvenser som används för RFID-teknologier genom att signalerna absorberas, skärmas av 
eller reflekteras. Det innebär i många fall en lägre precision och tillförlitlighet i 
avläsningsskedet samt att räckvidden blir kortare. Härmed följer en beskrivning av 
egenskaperna för respektive frekvensband.  
 
LF 
De frekvenser som är vanligt förekommande inom detta frekvensområde är 125 kHz och 134,2 
kHz130 och de är tillgängliga i större delen av världen. De flesta system inom detta 
frekvensområde använder sig av induktion för kommunikation mellan avläsare och 
transponder. Den långa våglängden på dessa signaler gör att stora antenner måste användas, 
detta leder i sin tur till att transpondrar blir relativt dyra i jämförelse med andra 
frekvensområden131. Positiva faktorer är att de har god penetrationsförmåga vad gäller vätskor 
och mänsklig vävnad, de påverkas heller inte nämnvärt av närhet till metall. Anledningen är 

                                                 
128 Thomas (2004-04-04) Standards Spat Threatens RFID Rollout 
129 Ibid. 
130 http://www.rmoroz.com/rfid.html 
131 Ibid. 
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den långa våglängden som innebär att signalen inte absorberas lika lätt. Inom industrier eller 
andra verksamheter där elektriska motorer förekommer kan interferens uppstå, detta beror på 
att det magnetfält som avläsaren genererar störs av det fält som genereras vid drift av 
motorerna. För induktiva lågfrekventa system kan det uppkomma problem med avläsning då en 
eller flera transpondrar passerar avläsaren samtidigt, för att två olika identiteter skall kunna 
registreras måste de vara åtskilda tidsmässigt vid avläsning. Lågfrekventa system är av naturen 
känsliga för lågfrekventa störningar, dessa kan uppkomma från t.ex. florocerande ljus, 
svetsningsutrustning och elektrisk utrustning vilket genererar lågfrekventa magnetiska fält. 
Dessa källor kan vara svåra att avskärma och vid ett eventuellt införande av ett system bör 
omgivande faktorer analyseras för att förutse störningskällor. Induktiva kretsar (135 kHz – 
27.125 MHz) är mer känsliga för elektromagnetiska störningar än system vilket använder sig 
av mikrovågor. 
 
HF 
I detta frekvensområde används en allmänt accepterad frekvens på 13.56 MHz och de system 
som är vanligen förekommande baseras även de på induktion. För övrigt gäller i stort sett 
samma egenskaper vad gäller penetration av vätskor och vävnad som för frekvenser inom LF 
bandet – d.v.s. systemet påverkas inte nämnvärt av fukt eller vatten132. Dock påverkas signalen 
i större grad av närhet till metall. Den kortare våglängden på signalen innebär att antennen kan 
göras mycket mindre och därmed kan även storleken på transpondern minskas. Det som bör 
anmärkas är dock att ju större antenn desto längre räckvidd för avläsning är teoretiskt möjligt, 
men en större antenn tar också in mer störningar som försvårar kommunikationen. Dessutom är 
HF-system mycket känsliga i orienteringen av transponderns antenn i förhållande till 
avläsarens133. Detta kan motverkas till viss grad genom att använda fler antenner som verkar i 
flera riktningar, vilket dock ställer vissa krav på tekniken. Minneskapaciteten på HF-
transpondrar är ofta mellan 96 bits och 8 kilobytes134. 
 
UHF 
Inom detta frekvensområde saknas en gemensam global frekvens och även avsaknad på en 
gemensam standard. Tekniken för kommunikationen sker genom elektromagnetiska vågor 
istället för att utnyttja magnetiska fält som tillämpas vid induktion. Denna metod medför högre 
överföringshastighet av data. Snabbare antikollisionsmetoder förekommer och detta medför att 
avläsaren kan identifiera flera objekt i förhörsfältet under en kortare tidsperiod. Dock är det 
väldigt svårt att förutsäga räckvidden för system inom dessa frekvenser när de ska användas i 
närhet till metall och på stora objekt med hög densitet eftersom radiovågorna påverkas drastiskt 
av många yttre miljöfaktorer i större grad än exempelvis LF-system. Se även teorin om 
radiostörningar i kapitel 0. När det gäller passiva transpondrar som ska användas inom 
detaljhandeln är minneskapaciteten vanligen mindre än för HF-transpondrar och de passar 
normalt endast för ett serienummer. Kraven på kapacitet skiljer i olika tillämpningar, men om 
exempelvis ett produktionsdatum och en tillverkningsserie är nödvändigt kräver det minst 175 
bitar i datakapacitet135. 
 
 
 

                                                 
132 AIM-Automatic Identification Manufacturers (2000, July) Drafted paper on the characteristics of RFID-Systems 
133 Ibid. 
134 Texas Instruments Inc, Philips Semiconductors & TAGSYS (2004, July) 
135 Ibid. 
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Egenskap LF HF UHF Mikrovågor 

Frekvensband  125-135 kHz 13.56 MHz 865-868 MHz, 
902-930 MHz 

2.45 GHz, 
5,8 GHz 

Möjlig räckvidd Kort (< 0,5 m) Medelmåttig (1 m) Mycket lång (100 
meter för aktiva 
transpondrar, 5 meter 
för passiva) 

Lång (10 m för aktiva 
transpondrar) 

Luftgränssnitt och 
standarder 

Induktion 
ISO 18000-2 

Induktion 
ISO 18000-3, ISO 15693, 
ISO 14443, EPC klass 1 

Radiovågor 
ISO 18000-6 
EPC klass 0 och EPC 
klass 1 

Radiovågor 
ISO 18000-4 

Typ av system Vanligen passiva 
system 

Vanligen passiva system Både passiva och 
aktiva. 

Både passiva och 
aktiva. 

Fysiska faktorer Stora antenner ger 
högre transponder-
kostnader. Mycket god 
penetrations-förmåga 

God penetrations-
förmåga. Lämpligast för 
applikationer med kort 
räckvidd för ett litet antal 
transpondrar.  

Hög reflektion och 
absorption av signalen. 
Lämpligt i applikationer 
med lång räckvidd och 
många transpondrar. 

Mycket hög reflektion 
och absorption av 
signalen. Hög 
avläsnings-hastighet.

Pris Transponder 20 – 80 kr 
Läsare 1500 – 7000 kr 
(beroende på räckvidd) 

Transponder 3,5 – 5 kr. 
Läsare 1500 – 25000 kr 
(beroende på räckvidd) 

Potentiellt billigare 
transpondrar, dyra 
avläsare. 

Ingen tillgänglig 
uppgift. 

Typiska 
applikations-
områden inom RFID 

Identifiering av boskap, 
behörighets-kontroll 
inventerings-system. 
Immobilzer för bilar. 

Flest användnings-
områden idag. 
Betalfunktioner, smarta 
kort, ID-kort, produkt-
märkning,  
kontroll av bagage, 
bokmärkning i bibliotek, 
transport. 

Märkning på pall- nivå 
inom försörjnings-
kedjor, baggage-
hantering, elektroniska 
bil tullar. 

Elektroniska bil- 
tullar, spårning av 
gods. 

Teknologier inom 
samma 
frekvensområde 

  Trådlösa telefoner 
enligt CT1 standarden 

Trådlösa nätverk för 
PC, Bluetooth 

 
Överförings-
hastighet 

 
Långsam  Snabb 

Signalens påverkan 
av fukt. 

Liten         Stor 

Penetrations-
förmåga 

Hög           Låg 

Signalenergi Hög           Låg 

Känslighet för 
elektriska störningar 

 
Större       Mindre 

Kapacitet för 
identifiering av flera 
transpondrar 

 
Mindre     Större 

Tabell 10. En sammanfattning av generella egenskaper för olika RFID-teknologier. Källor: R. Moroz Ltd, 
Baird/ (2004) , Laran RFID (2005), AIM UK,  RFID Compendium (2000), Microlise (2003). 
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19.1.2 Transpondern 
En aktiv transponder har längre räckvidd, ofta ett stort minne som är skrivbart och de är mindre 
känsliga för elektroniska störningar än passiva. Nackdelarna är ett högre pris till följd av dyrare 
elektronik och begränsad livslängd p.g.a. batteriet.  
 
Transponderns minne 
När det gäller transponderns minnesegenskaper är det viktigt att dels överväga RFID-systemets 
syfte och användningsområde, dels informations- och databehovet för varje enskild 
transponder. Faktorerna som påverkar analysen av detta är bl.a: 
 

- om märkning kommer att ske på enskilda produkter eller på pall/container-nivå 
- om produktdata måste lagras tillsammans med produkten i transpondern och eventuellt 

om den ska uppdateras allteftersom produkterna går genom olika processer  
- eller om det räcker med ett beständigt ID-nummer som är kopplat till en databas. I båda 

fallen påverkar detta val av transpondertyp och avläsare, IT-systemets belastning samt 
priset på systemet 

- om räckvidden är av betydelse. Skrivbara taggar drar ofta mer ström och kräver mer 
invecklade kretsar, vilket påverkar både räckvidd, pris och prestanda. I ett induktivt 
system gäller inte samma räckvidd för operationerna skrivning och läsning. Att skriva till 
transpondern kräver mer effekt från det magnetiska fältet vilket i sin tur betyder att det 
finns mindre effekt kvar för att besvara avläsaren136 

19.1.3 Läshastighet/datahastighet 
Hur kraven på läshastighet och datahastighet ser ut påverkas av flera faktorer men kortfattat 
beror de på den datamängd som ska skickas från transpondern till IT-systemet, hur många 
transpondrar som ska läsas av samtidigt i samma zon samt om de är i rörelse under 
avläsningsskedet. Vanliga siffror brukar vara mellan tjugo och hundra taggar per sekund137. 
Beslutet påverkar indirekt utformningen av RFID-komponenterna såsom transponderns 
minneskomponenter, designen på avläsaren samt komplexiteten av elektronikkretsarna. I 
slutändan påverkar detta priset på systemet. Därför är  det viktigt avgöra om 
avläsningshastigheten är en kritisk faktor för RFID-systemets förmåga att samla in data. 

19.1.4 Komponentplacering 
Transpondern 
Det är viktigt att hitta en bra transponderplacering på produkten som ska märkas, speciellt om 
den förflyttas genom många produktionskedjor och processer. Helst bör placeringen vara 
frånskild utsatta ställen där risken är stor att taggen skadas, men samtidigt ska den inte 
avskärmas från radiovågorna så pass mycket att avläsning ej kan ske effektivt. Då det handlar 
om långa logistikkedjor ställer det extra krav på hur transpondrarna fysiskt placeras eftersom 
produkterna ofta utsätts för hårda yttre påfrestningar och hanteras i svåra miljöer. 
Transponderplaceringen bör även ta hänsyn till vilken produkt som ska märkas. T.ex. har 
vätskor och metall kraftig inverkan på radiosignaler, främst genom absorption och reflektion. 
Men att radiovågorna reflekteras kan även innebära positiva effekter om radiosändaren 
placeras korrekt - exempelvis i form av en förstärkt signal om föremålet som skall identifieras 
är av metall och transpondern placeras så att ett luftgap finns mellan den och produkten. I en 

                                                 
136 AIM UK RFID compendium, s 14-19 
137 http://www.symbol.com/products/whitepapers/rfid_mainstream_sc.html 
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sådan tillämpning finns dock risken för stora variationerna i signalstyrkan då avläsning sker, 
eftersom RFID bygger på väldigt komplexa radiotekniker som påverkas av många yttre 
miljöfaktorer. 
 
Orientering 
Transponderns fysiska placering måste medföra ett visst skydd mot yttre påverkan, men den 
måste även uppfylla kraven på att radiosignalerna mellan avläsaren och transpondern ska nå 
varandra. I detta sammanhang är det viktigt att beakta effektiviteten i kopplingen mellan 
antennerna, och känsligheten för hur antennerna orienteras till varandra skiljer mellan de olika 
RFID-systemen. För passiva, induktiva system är det väldig viktigt att transpondern placeras 
på en produkt så att magnetfältet som genereras från avläsaren penetrerar spolen i transpondern 
så vinkelrätt som möjligt för högsta effektivitet. Ett radiovågssystem är mindre 
orienteringskänsligt, men antennernas och transpondrarnas placering påverkar räckvidden som 
kan uppnås och därför måste lästester genomföras för att mäta optimal placering och 
orientering av både avläsaren och transpondern på de platser där systemet ska brukas.  

19.1.5 Antennplacering 
Då arbetsmiljön ofta skiljer väldigt mycket för olika avläsningspunkter där RFID är tänkt att 
utnyttjas är antennplaceringen en viktig parameter att betrakta. I en utvärdering bör man iaktta 
metallinverkan, dold sikt, objekt som stör signalerna t.ex. kraftiga elektriska apparater och 
industrimaskiner, o.s.v. Speciellt i passiva system kan räckvidden vara otillräcklig för att 
automatisk identifiering ska vara möjlig och en lösning kan vara att flera separata antenner 
tillsammans kopplas ihop som bildar ett större avläsningsfält. En sådan lösning förutsätter att 
avläsaren kan synkronisera antennerna och att antennernas överlappning kartläggs på plats 
eftersom risken för att interferens uppstår mellan antennerna, vilket leder till sämre precision i 
avläsningarna. Även placering och riktning av antennerna har en central roll för systemets 
totala prestationsförmåga.  

19.1.6 Räckvidd 
Den räckvidd som kan uppnås med ett system beror på en mängd olika faktorer. Dessa faktorer 
kan t.ex. vara frekvens, sändareffekt, i vilken miljö systemet befinner sig i, utformningen av 
antennen på avläsaren, vilken typ av transponder som används och vilken koppling som 
används för radiolänken138. I och med att det är många faktorer som spelar in då det handlar 
om räckvidden hos ett system är det därför viktigt att göra en enskild bedömning från fall till 
fall. Några viktiga parametrar att kartlägga är följande139: 
 

 vart transpondrarna bör appliceras på produkten och noggrannheten i detta moment 
 om produkternas orientering och placering varierar i förhållande till avläsarens 

placering och riktning 
 minsta distans mellan olika transpondrar i fältet 
 hur fort transpondern rör sig genom avläsningsfältet 

 
Längre räckvidd kräver en kraftigare signal eftersom signalstyrkan avtar då den propagerar, 
men starka signaler är inte alltid positivt. I vissa fall kan det medföra att avläsare vid helt olika 
platser kan detektera signalerna från en transponder, vilket medför felaktig datagenerering i 
systemet. Risken för detta är störst i mindre lokaler eller där avläsarantennerna sitter relativt 

                                                 
138 Hero, Ohlsson & Wolf (2004) RFID-En teknologi för bättre lagerhantering 
139 Finkenzeller (2003) RFID Handbook, Chichester: Wiley 
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nära varandra. Kraftiga signaler som genereras i en avläsare kan också skapa interferens vid 
andra avläsare vilket i sig också medför problem. Passiva system sänder ut starkare signaler än 
motsvarande aktiva eftersom signalerna dessutom är energigivande. 
 
De system vilka använder magnetfält (induktiv 
koppling) som kommunikationskanal för att 
överföra data till och från en transponder har 
generellt en räckvidd på högst 2 meter vid goda 
förhållanden140, vilket är kortare än för 
radiovågssystem. Förklaringen till detta är att det 
magnetfält som genererats avtar snabbt som en 
funktion av avståndet och att förhörsfältet dessutom 
är rundstrålande och svårt att fokusera. Inom det 
definierade fältet är lästillförlitligheten är mycket 
bra. RFID-teknik som utnyttjar radiovågor och 
mikrovågor (elektromagnetisk koppling) har 
potentiellt bättre räckvidd än induktiva system i fri 
sikt, eftersom signalerna fortplantar sig i fjärrfältet 
med mycket lägre dämpningsfaktor än magnetfält. 
Dessutom har högre frekvenser bättre egenskaper då 
det gäller att fokusera och forma avläsningsfältet 
där avläsningen ska ske, vilket ger effektivare 
energiutbyte (se Figur 43 för exempel). 
Mikrovågssystem behöver dock ofta ett batteri för 
att driva kretsarna, men en positiv följdeffekt av 
detta är en lägre känslighet mot interferens och 
störningar141.  

19.1.7 Kontroll av data 
Ett RFID-system saknar egen förmåga att avgöra vad den ska använda den insamlade datan till. 
För att funktionaliteten ska öka krävs det ett visst mått av förväntade resultat, d.v.s. vilka 
produkter förväntas passera givna punkter under givna förutsättningar. På så vis kan filtrering, 
beslutprocesser och verifiering av produktflöden ske automatiskt. Därmed ökar effektiviteten 
och potentialen med RFID-systemet. Exempel på funktionalitet kan vara verifiering av 
utlastningsordrar, varningssignaler då en oväntad produkt passerar, och filtrering av genererad 
data vilken redan är känd o.s.v.  

19.1.8 Kollisionshantering 
Denna parameter är aktuell att beakta i de fall där RFID-systemet kommer att vara i miljöer där 
många märkta produkter befinner sig i avläsningsfältet samtidigt. Till stor del handlar det om 
hur hanteringen av de märkta produkterna fungerar vid avläsningstillfällena. De viktigaste 
parametrarna är maximalt antal transpondrar som kommer att vara i förhörsfältet, samt hur lång 
tid som är tillgänglig för identifiering vid varje avläsningspunkt utifrån de individuella 
förutsättningarna.  

                                                 
140 Baird/: Read, Grabenstein, Snell, Doyle, Byrne & Smith (2004, February) RFID explained: A basic overview 
141 Ibid. 

Figur 43. Relativa täckningsområden  
för olika RFID-tekniker.  Bildkälla: 
Finkenzeller (2003), s 27. 
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19.1.9 Standarder 
Standarder innebär en garanterad kompatibilitet mellan produkter med samma specifikationer 
oberoende av vem som tillverkat dem. Standardiseringen har inte slagit igenom fullständigt 
inom alla områden, t.ex. för identifikationssystem inom produktionskedjor. Effekten har blivit 
att företag har haft svårt att införa ett system såvida inte alla inblandade leverantörer och 
kunder också gjort detta, framförallt i de fall där systemets nyttovärde till stor del beror på 
ökad synlighet och bättre informationsutbyte mellan leverantör och kund. För att sådana 
investeringsprojekt ska lyckas måste samtliga system vara kompatibla med varandra. 
Sammanfattningsvis är det rekommenderat att utforska vilka standarder produkterna uppfyller 
samt att involverade parter får yttra sina åsikter innan ett beslut om uppköp sker. Det har stor 
betydelse för projektets framgång att införa systemet i full skala. 

19.1.10 Underhåll, skalbarhet och uppgraderingar 
Ett av målen med ett RFID-system kan vara högre automatiseringsgrad och bättre möjligheter 
för att övervaka produkthanteringen och logistikkedjan. Då är det av stor vikt att systemet är 
robust och av god kvalitet med hög avläsningssäkerhet för att undvika stora 
underhållskostnader. Med RFID är underhållskraven lägre än med streckkodssystem, men 
behov av både underhåll och hantering finns; mjukvara ska uppgraderas, statuskontroller ska 
genomföras, processorer ska servas, aktiva taggar behöver nya batterier o.s.v. Indirekt kommer 
de långsiktiga underhållskostnaderna också bero på behoven i retursystem som hanterar 
flödena av återanvändbara transpondrar, placering av komponenterna ute i arbetsmiljön, och 
systemets inbyggda stöd för framtida uppgraderingar. Till sådana stöd räknas t.ex. 
kompatibilitet med olika IT-system och skalbarheten i systemet d.v.s. om systemet kan utökas 
med fler komponenter utan att andra delar påverkas av detta. 

19.1.11 Kostnader 
Oavsett de andra faktorerna är kostnaden för att investera i ett RFID-system avgörande för ett 
slutgiltigt beslut. Kostnaderna kan delas upp i tre kategorier: produktkostnader, 
installationskostnader och servicekostnader. Det är relativt enkelt att förutspå hur stor utgiften 
blir för utrustning, men det är däremot svårare för de två andra kostnaderna, eftersom de främst 
beror på hur mycket tid och arbete som går åt. Det påverkas i sin tur av hur stort systemet 
kommer att bli och hur stora förändringar som måste ske i befintliga maskiner, i 
hanteringsprocesser, i IT-systemet o.s.v. Servicekostnaden utgörs av arbetstimmar, stopp i 
processer, utbyte av komponenter samt uppgradering av system och mjukvara. 
 
Det som är avgörande för ett slutgiltigt beslut är hur stor investeringskalkylen beräknas bli och 
hur stora besparingar som kan göras. Besparingar och vinster behöver inte mätas enbart 
kvantitativt i kronor, utan även kvalitativa värden bör räknas med. Till dessa hör exempelvis 
krav från kunder eller leverantörer, ökad spårbarhet i systemet, ökat informationsutbyte genom 
de olika leden, minskat behov av administration, förbättringar i processerna samt högre 
automatiseringsgrad. Dessutom bör även själva kunskapsbasen och erfarenheter från RFID-
tekniken räknas in, eftersom det är en teknik som håller på att utvecklas och införas inom 
väldigt många verksamhetsområden världen över. Värderas dessa faktorer högt kan ett 
införande anses som lönsamt i helhet. 
 
Vilken typ av transponder som används har inverkan på kostnaden, en aktiv transponder är 
generellt dyrare än en passiv. Den högre kostnaden kan t.ex. bero på att kretsen kan innehålla 
ett större minne vilket även kan vara både läs och skrivbart, att den innehåller ett batteri för en 
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viss livslängd eller att själva kretsen överhuvudtaget är mer komplicerad genom att t.ex. 
innehålla en temperaturgivare. Generellt sett är priset på en transponder även 
frekvensberoende, detta beror på att antennen i en lågfrekvent transponder (kortvågsbandet) 
innehåller mer koppar än en antenn för högre frekvenser (decimetervågor). Storleken på minnet 
som används är också av betydelse samt antenndesign och det material vilket innesluter 
transpondern142.  
 
Kostnaden för en avläsare kan variera betydligt beroende på dess funktionslitet. Avläsarna kan 
benämnas som ”dumma” och ”intelligenta”, där de ”dumma” avläsarna endast klarar av 
enklare operationer. De ”intelligenta” kan däremot klara av avancerade beräkningar, filtrera 
data, lagra information och exekvera olika operationer. Vissa avläsare kan även kommunicera 
via flera olika protokoll eller klara av att avläsa flera olika frekvenser. 

19.2 Fysiska förutsättningar för RFID- implementering  
Detta avsnitt har en praktisk karaktär och återger en sammanfattning av olika faktorer som 
påverkar resultatet vid en RFID-implementering. I planeringen av införandet ligger 
svårigheterna i att uppskatta hur systemet kommer att uppföra sig i verkligheten eftersom 
miljöerna där det kommer att användas oftast skiljer. Utvecklaren Sensormatic143, som ingår i 
en allians mellan olika företag som har specialiserat sig på att utveckla RFID-tekniken, har 
gjort en rapport som redovisar en del problemställningar som bör behandlas under 
planeringsfasen144. 

19.2.1 Platsundersökning 
I radiosammanhang är det viktigt att utföra en undersökning av platserna där systemet är tänkt 
att användas då förutsättningarna aldrig är desamma överallt. En teoretisk modell av systemet 
är således inte tillräckligt för att helt korrekt kunna förutspå problem som kan uppstå. Ur detta 
perspektiv är det viktigt att kartlägga och analysera den nuvarande situationen där processerna 
tar plats och då kan viktiga frågeställningar lösas på ett tidigt stadium vilket reducerar dyra 
implementeringskostnader senare.  
 
Ett vanligt fenomen för radioteknologier är utsläckning av radiosignaler. Störningskällor från 
andra trådlösa system kan vara gömda bakom väggar, runt hörnor eller på andra sätt dolda från 
åskådaren. Hur sådana system kommer att påverka RFID-utrustningen är svårt att förutse, men 
att kartlägga förhållandena är väldigt viktigt. Dessutom hjälper en platsundersökning till att 
samla in viktig information som lägger grunden för rimliga förväntningar, val av komponenter, 
placering av utrustning, och hur man kan undvika potentiella problem. Det är rekommenderat 
att återförsäljaren av RFID-systemet och kunden utför denna analys i väldigt nära samarbete 
och att hela kedjan av punkter där avläsning kommer att ske kartläggs noggrant145.  

                                                 
142 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1336/1/129/ 
143 http://www.sensormatic.com/RFID/default.asp/ 
144 http://www.sensormatic.com/RFID/Deployment%20Aug%2025%202004.pdf  
145 Personligen: Niklas Hild, EMS rfid AB. Juni 2005. 
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19.2.2 Noggrannheten i systemet 
RFID-system används för att möjliggöra datainsamling, t.ex om produkter i tillverkningslinjer. 
Informationen sparas nästan alltid i ett IT-system och beslut måste därför tas angående hur 
många avläsningar och vilken grad av kontroll som ska uppnås i systemet, vilket exempelvis 
yttrar sig i hur noggrann och tillförlitlig data som kommer att finnas tillgängligt i lagersystem, 
styrprocesser, databaser o.s.v. Besluten påverkar även hur hög spårbarhet som kan uppnås i 
systemet, hur uppdaterad och tillförlitlig informationen är, samt övervakningsgraden på 
produktförflyttningar etc. Slutligen måste en utredning göras på vilken information som krävs i 
systemet samt hur det överförs till greppbara vinster och affärsnytta146, s.k. ROI (Return-On-
Investment) vilken kan motivera kostnaderna för investering i teknik och infrastruktur. 

19.2.3 Installation och finjustering 
På grund av att platserna där RFID-avläsarna kommer att användas har olika förutsättningar för 
distansavläsning måste en kalibrering ske för att uppnå högsta precision. En teoretisk analys är 
inte tillräckligt och därför bör man utföra tester i verkliga scenarion för att mäta in de bästa 
inställningarna för systemet. Antenner kan placeras och riktas på olika vis, flera antenner kan 
användas samtidigt o.s.v, därför är det är viktigt att hitta en bra inställning för varje plats där 
systemet kommer att användas. 

19.2.4 Synkronisering 
I RFID-system där flera avläsare och antenner kommer att användas i en relativ närhet är det 
viktigt att undvika interferens mellan dessa eller närliggande system. Interferens uppstår när 
flera radiosignaler samtidigt når samma mottagare. Detta kan motverkas med noggrann 
placering av antennerna eller med hjälp av synkronisering mellan sändarna. Synkroniseringen 
behövs för att undvika att avläsare med flera antenner sänder signaler samtidigt – sändningen 
måste ske i en bestämd ordning. Misslyckas detta kan två närliggande antenner störa ut 
varandra eller förvirra transpondrarna som får flera instruktioner samtidigt, med resultatet att 
systemets verkningsgrad försämras radikalt. 

19.2.5 Säkerställa avläsning av rätt objekt: 
I många tillämpningar kommer potentialen med RFID innebära att identifieringen görs på 
avstånd och i vissa fall utan fri sikt. Vid utformningen är det viktigt att säkerställa vilket objekt 
som identifieras och hur det kan garanteras att inga närliggande produkter samtidigt läses av. 
Då uppstår problemet att avgöra identiteten för respektive produkt, eftersom en visuell 
indikering saknas vid avläsningarna. Med RFID finns det dessutom inga möjligheter att veta 
vart signalerna kommer ifrån, d.v.s. det går bara att avgöra när ett objekt befinner sig i 
förhörsfältet, men inte vart det är. Dessa problem ökar, ju längre räckvidden blir, eftersom fler 
transpondrar troligen kan befinna sig i fälten samtidigt. För varje punkt där identifiering krävs 
bör avläsningsfältet anpassas efter behoven, t.ex. med en kort räckvidd är det enklare att 
övervaka produkterna i fältet. Slutligen påverkar även transponderns placering 
avläsningsprocessen, t.ex. förutsättningarna för att transpondersignalerna kan detekteras från 
alla eller endast vissa riktningar i förhållande till objektets  orientering.  

                                                 
146 Shaw (2004, June) Out of the lab, into the warehouse 
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19.2.6 Kabelhantering 
Installationen av en avläsare är ofta mer komplicerad än förväntat eftersom den måste anslutas 
med minst tre kablar: strömkabel, kommunikationskabel och antennkabel. I vissa fall är upp till 
åtta kablar inkopplade, t.ex. då flera antenner kopplas in. När kabelhanteringen planeras måste 
hänsyn tas till gällande stadgar och begränsningar, t.ex. tillåten längd på antennkabeln och på 
fysiska begränsningar i miljön där systemen installeras. En normal koaxialkabel mellan 
avläsare och antenn har en begränsning på max 20 meters längd147, och en seriell kabel mellan 
avläsaren och en server kan vara upp till hundra meter148. Kabelhanteringen bör planeras så att 
påverkan från annan utrustning är minimal samt att kablarna är fysiskt skyddade, men i takt 
med fler avläsare ökar komplexiteten i kabelplaneringen likaså149.  

19.2.7 Datahantering 
En heltäckande implementering av RFID kan innebära att väldigt mycket information samlas 
in och hanteras i IT-systemen, detta gäller främst i applikationer med ett mycket stort antal 
artiklar som identifieras, exempelvis i dagligvaruhandeln. Databehandlingen i sådana system 
kräver mycket lagringsutrymme i databaser, processorkraft för hanteringen samt 
nätverksförbindelser mellan RFID-utrustning och servrar, men med dagens IT-infrastruktur 
medför detta normalt inga problem. Den primära filtreringen av data kan göras i avläsare eller 
”middleware”, vilken utvecklas av tillverkarna av RFID-system, för att minska 
dataöverföringen till IT-systemet, och det kräver genomtänkt systemdesign utifrån önskad 
funktionalitet så att endast användbar informatation skickas vidare. Det är därför viktigt att 
besluta vilka mål man har med datainsamlingen och vilken information som är betydelsefull att 
samla in och bearbeta. Förväntningarna på ett RFID-system kan ibland vara väldigt höga, men 
då är det viktigt att komma ihåg att det bara kommer att bli så bra som den information som 
samlas in och analyseras för att åstadkomma värdefulla beslut150. 
 
 
 

                                                 
147 Niklas Hild (2005), EMS rfid AB. 
148 Paul Wallington (2005), TrolleyScan (Pty) Ltd. 
149 Niklas Hild, EMS rfid AB. 
150 Shepard (2005) RFID – Radio Frequency Identification, New York: McGraw-Hill 
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Del 5:  
Holmen Papers produktionsprocesser och 

RFID-behov 
 Potentialen med RFID-tekniken sträcker sig som tidigare nämnts över 
hela försörjningskedjan från leverantör till kund och ett införande kan få 
betydande effekter i många delar av kedjan. Produktionskedjan på 
pappersbruken är den första delen i denna försörjningskedja, och den 
kommer översiktligt att beskrivas i kommande del, följt av en mer 
detaljerad processanalys. Några av de nyckelfrågor som måste ställas då 
värdet av RFID uppskattas är enligt Symbol Technologies151: 

 
 Hur effektiva är befintliga företagsprocesser? 
 Vilkar effektivitetsmål är definierade för processerna? 
 Hur kan RFID utnyttjas för att uppnå dessa mål? 

 
Med utgångspunkt från dessa skapas en sammanställning av vilka 
faktorer som motiverar ett införande, vilka krav en teknisk lösning måste 
uppfylla, och vilka praktiska aspekter som måste lösas. Vi kommer 
dessutom analysera vilka processer som kommer att påverkas av ett 
eventuellt införande och vilka aktiviteter som skulle kunna automatiseras 
till en följd av detta. 

 
 
 
 
 
 
 

Innehåll i del 5: 

 

 
 

                                                 
151 http://www.symbol.com/products/whitepapers/rfid_business_benefits.html 
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20 Överblick av verksamheten 
En översiktlig bild av de centrala funktionerna för Holmen Papers verksamhet är 
presenterad nedan. Denna ger en introduktion av hur huvudfunktionerna är 
sammankopplade, men den visar inte samtliga flöden, processer och aktiviteter som fordras 
för att Holmens verksamhet ska fungera. I numrerad ordning följer en kortfattad beskrivning 
av varje funktion, som är till för att ge läsaren en överblick och förståelse för systemet, 
d.v.s. aktiviteterna mellan inkommande kundorder till utleverans av färdigt papper. Det 
markerade området anger de delar av verksamheten som kommer att studeras mer detaljerat, 
i syfte att lyfta fram vilken betydelse RFID kan ha för interna processer på pappersbruken. 
Därför gjordes en kartläggning av processerna, vilket presenteras i Bilaga 4. 
 

KundorderKundorder ProduktionProduktion MagasineringMagasinering LeveransLeverans KundKund

Begränsningsområde 
för djupare 

processkartläggning

Produktions-
planering

Produktions-
planering

1. 2. 3. 4. 5.

Flöden

Informationsflöde

Fysiskt produktflöde

Råvaru-
tillgång

Råvaru-
tillgång

 

20.1 Kundorder 
De förekommande produktionsprocesserna inom Holmen Paper uppkommer genom 
kundordrar som anländer via fax, telefon, eller elektroniskt direkt in i administrations- och 
kundordersystemet CUPS. Detta sker antingen omedelbart från kund eller genom lokala 
försäljningskontor. En kundorder behandlas sedan på central nivå och administreras med 
CUPS, där transporter, distributionsplaner, lageradministration, fakturering, e-messaging 
o.s.v. sköts. Övriga funktioner innefattar bl.a. produktionsplanering och eventuella 
reklamationsfrågor.  
 

FakrureringKundorderKundorder

ProduktionProduktion MagasineringMagasinering LeveransLeverans

CUPS

Brukssystem

KundKund

KundKund

Produktions-
planering

Produktions-
planering FaktureringFaktureringLeveransLeveransTransport-

planering
Transport-
planering
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frågor

Reklamations-
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Figur 44. Översikt av verksamheten och arbetsprocesser. 

Figur 45. Administrationsprogrammet CUPS är länkat till pappersbrukens planeringssystem. 
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20.2 Produktionsplanering 
När kundordrar tagits emot och registrerats i CUPS behandlas de först på central nivå för att 
få en övergripande plan över den kommande produktionen, sedan överförs den till bruken 
som gör en mer detaljerad planering som anpassas till detaljerade körordrar. 
 
Central produktionsplanering  
När ordrarna har registrerats i CUPS 
behandlas de centralt på marknads-
avdelningen och grövre beslut tas om 
produktionsplanering och tidsramar, t.ex. 
senaste leveransdatum för ordern, o.s.v. En 
del av beslutsprocesserna sköts automatiskt 
av IT-systemet och för varje pappersbruk 
görs en individuell produktionsplanering 
utifrån vilka papperstyper som produceras på 
respektive pappersmaskin. Denna 
information hanteras i CUPS och skickas 
därefter ut till varje enskilt pappersbruk, som 
i sin tur gör en finare planering. Bruken får 
på samma vis också tillgång till central 
information om transporter, leveransdatum 
och annan relevant information.  
 
Produktionsplanering på pappersbruk 
Pappersbruken tar emot underlag från 
marknadsavdelningen via CUPS för att 
därefter göra en mer detaljerad planering för 
produktion vid respektive pappersmaskin 
samt för magasineringen. Planering för 

magasinering innebär att de produkter som 
skall produceras tilldelas ett eller flera 
specifika fack i magasinet – ofta ordervis. 
Den tilldelning som utförs tar viss hänsyn till att effektivisera utlastning på de olika 
transportslagen, t.ex. genom att de produkter som skall fraktas med båt placeras i magasin 
nära hamnen eller nära de portar som vätter mot kaj. På de flesta pappersbruken existerar 
flera magasin och oberoende av vilken pappersmaskin/rullmaskin som producerade 
pappersrullarna kan de lagras i något av de tillgängliga magasinen. Slutresultatet av 
planeringsprocessen blir bl.a. körplaner och körordrar som direkt kan användas i 
produktionen genom pappersbrukens egna system – Millman. Detta system har en central 
roll för brukens alla funktioner och är integrerat i IT-systemen vid nästan alla processer. 
Exempelvis rapporteras viktiga processparametrar från maskinernas styrsystem till Millman 
som sedan tillhandahåller relevant information både till andra styrsystem vid 
efterkommande processer och till operatörerna.  

Huvudfunktioner i Brukssystemen 
Produktions- 
planering 

- Körplaner för PM 
- Trimoptimering 
- Lagerplanering 
- Kundönskemål 

Lager- 
planering 

- Facktilldelning 
- Utleveransplanering 
 

Körplan  - Långsiktig planering av produktionen 
- Körordrar  

Körorder - Specifikation av vad som ska 
   produceras. 
- Produktrelaterad information 

Process- 
övervakning 

- Integrerad med styrsystem för 
  maskinerna 
- Processparameterrapporter 
- Övervakning av produktflöden 

Kundorder- 
hantering 

- Producerade ordrar 
- Levererade ordrar 
- Återstående leveranser 

Kund- 
önskemål 

- T.ex. önskemål om särskild 
   PM, hylsbearbetning, maximal 
   papperstjockled, o.s.v. 

Tabell 11. Sammanställning av grundläggande funktioner i 
pappersbruksystemet Millman. 
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20.3 Produktion 
Det är många processer och logistikflöden inblandade i kedjan från inleverans av råvaror till 
färdigt papper, bl.a sköter dotterbolaget Holmen Skog inköp och transporter av granved, 
medan Holmen Papers enhet för returpappersinköp hanterar försörjningen av 
pappersbaserade råvaror o.s.v. Sedan ska råvarorna bearbetas och förädlas till en användbar 
pappersmassa med olika egenskaper beroende på vilken typ av papper som ska tillverkas. 
Dessa processer ligger utanför ramen av denna uppsats, men råvarulogistiken åskådliggörs 
översiktligt i figuren nedan. Därtill kan intresserade få en mer detaljerad bild av processerna 
mellan råvara och pappersmassa i Bilaga 1. Den resterande delen av detta avsnitt presenterar 
allmän information kring de produktionsmoment som ingår från råvaruleverans till 
färdigproducerade ordrar. Därmed får läsaren en viss uppfattning av produktionskedjan, 
vilken studeras i detalj i Bilaga 4. Arbetsmomenten sker i stort sätt likadant på de olika 
bruken, men vissa skillnader förekommer, både i förutsättningar och rutiner i processer.  
 

PappersbrukPappersbruk RaffineringRaffinering PappersmassaPappersmassa
Returpapper
Granved
Kemisk Massa

Returpapper
Granved
Kemisk Massa

ProduktionProduktion

1. Inköp 2. Transport 3. Råvaru-
processer

4. Råvara 5. Papper

Produktions-
verksamheten
Produktions-

verksamheten

 
Figur 46. En översikt av flöden och processer mellan råvara till pappersproduktion. 

 
Produktionsverksamheten 
Råvaran kommer till bruken i form av granved, returpapper och kemisk massa, bl.a. sulfat, 
som bearbetas och rafineras ute på bruken till en färdig pappersmassa redo att användas till 
produktion av de olika papperskvalitéerna. Pappret produceras i gigantiska pappersmaskiner 
(PM) där pappermassa med 98-99% fukthalt matas in (som råmaterial) i ena änden och ur 
andra änden, ”popen”, kommer högkvalitativt papper ut. Detta rullas upp på stora 
metallcylindrar med hastigheter mellan 1300-1800 meter/minut beroende på maskin, och det 
handlar således om väldigt stora produktionsvolymer varje dygn – ca. 600-900 ton/maskin. 
Metalcylindrarna kallas tambourjärn – varje sådan tar upp till 90 000 meter papper och 
väger runt 18 ton styck. Pappret har en bredd (trim) på upp till 8,90 meter när det rullas upp 
på tambourerna. När en tambour är full leds pappersmatningen till en annan tom tambour 
och själva bytet sker utan att pappersmaskinen behöver stoppas i drift vilket erfordras då 
kraven på effektivitet och högt utnyttjande är stora i pappersindustrin.  
 
När en tambour är klar rullas den av och skärs i mindre bredder i rullmaskinen (RM) utifrån 
körscheman och kundordrar. Pappret rullas av från tambourn till färdigkapade papphylsor, 
d.v.s. ihåliga pappkärnor, som placeras i RM och då varje rulle är betydligt smalare än 
tambourn körs flera stycken bredvid varandra samtidigt (se Figur 112, s.167). I 
körorderplaneringen har en trimoptimering utförts för att erhålla så mycket papper som 
möjligt från tambourn och därmed minska det spill som kan uppstå då bredderna på rullarna 
varierar utifrån kundernas ordrar.  Dessutom går det betydligt färre meter papper på rullarna 
vilket leder till att en tambourn räcker till flera set av pappersrullar. Det innebär att för varje 
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tambour produceras mellan 20-30 stycken rullar med samma papperskvalitet ( papperstyp, 
ytvikt, färg o.s.v). I samband med att rullarna har producerats får de en identititet via en 
streckkod som fästs i ena änden på hylsorna – detta är rullidentiteten. Efter denna process 
transporteras rullarna vidare till emballeringen via helautomatiska transportband som är 
nersänkta i golvet. När en rulle kommer till emballeringen ska den vägas, mätas, packeteras 
och märkas med ytterliggare streckkoder som både Holmen Paper och dess kunder kan 
använda för att identifiera produkten och kollit. Från emballeringen förflyttas kollina 
(rullarna) automatiskt till magasinering.  

20.4 Magasinering 
Förflyttningen sker via transportband till hissar som transporterar kollina ner till magasinet 
automatiskt och flödet styrs med hjälp av IT-system som övervakar produkterna med hjälp 
av identiteten och streckkodsläsarer längs transportbanden. I magasinet kör sedan 
truckförarna kollin från uppställningsplatsen till specifika fack som tilldelats enligt 
magasinsplaneringen – ofta placeras produkterna kundordervis.  
 
När en utleverans mot kund förbereds blir de berörda truckförarna manuellt tilldelade en 
utlastningsorder. Denna utlastning kan ske enligt olika principer beroende på det 
transportslag som skall användas och det finns även skillnader i hanteringen mellan bruken. 
En utlastningsorder kan exempelvis bestå av att lasta samtliga eller delar av de kollin som är 
placerade i samma fack. När det gäller transporter med lastbil och tåg är det inte ovanligt att 
kundordrarna leveras i omgångar, det inträffar även med båttransporter. 
 
Vid båtlastning används så kallade mafivagnar för att underlätta utlastning. Inne i magasinet 
lastas kollin på mafivagnen, och sedan körs denna ombord på fartyget där pappersrullarna 
lastas av. Vid lastning av tåg och lastbil plockas rullarna normalt direkt från magasinet till 
fordonet eller förbereds pålastningen genom att kollina placeras i pålastnigszoner för dessa 
transportslag.  
 
Förutsättningar för utlastning och orderplockning 
Holmen Paper fraktar sina produkter på tre olika transportslag vilket innebär att lastningen 
ser annorlunda ut beroende på vilket av dessa tre alternativ som skall användas. För att lösa 
uppgiften med automatisk identifiering av allt som levereras till kund måste därför valet av 
teknik klara av att tillgodose behoven vid både lastning på bil, båt och tåg. I och med att 
transportslagen samt dess hantering har relativt stor inverkan på lösningarna kommer de att 
belysas innan kraven för dessa diskuteras. 
 
Generellt sätt används två olika typer av fartyg för transport inom Holmen Papers 
verksamhet, tillvägagångssättet vid utlastningen på dessa skiljer sig beroende på den typ av 
fartyg som skall lastas. När det gäller Ro/Ro-fartyg används s.k. MAFI-vagnar för att dra 
ombord en stor mängd pappersrullar åt gången. Dessa vagnar lastas av truckförarna och 
transporteras sedan till fartyget av rederipersonalen, vilka även ansvarar för att lossa dem 
samt se till att de kommer tillbaka till magasin.  
 
Vid lastning på fartyg med sidoportar används inte vagnar, i detta fall levererar truckförarna 
alla rullar direkt till kaj i anslutning till de hissar som används för att ta ombord rullarna. 
Vid dåligt väder kan det även hända att rullarna ställs direkt på hissarna för att undvika att 
de utsätts för onödig väta. Trots samma typ av fartyg är tillvägagångssättet för lastning inte 
alltid konsekvent, detta gäller särskilt lastning av RORO-fartyg. Beroende på olika faktorer 
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så som väderlek eller om det är bråttom kan lastningen på MAFI-vagnarna ske både 
inomhus och utomhus. 
 
Inom ramen för Holmen Papers verksamhet förekommer även konventionell båtlastning, där 
kollina lastas genom att använda en vaccumkran. Denna typ av lastning förekommer i stort 
sett endast i Norrköpings hamn med undantag för enstaka tillfällen då det sker vid Bravikens 
pappersbruk. Lastningen i Norrköpings hamn innebär att alla kollin först måste transporteras 
dit medhjälp av lastbil. Denna typ av lastning är också relativt känslig för dålig väderlek då 
möjligheter finns till att kollina blir fuktskadade. 
 
Lastning på bil och tåg sker idag genom att stora truckar som klarar av att hantera ett flertal 
pappersrullar åt gången plockar ut samt transporterar produkterna. Förflyttningen görs till 
den del av magasinet där utlastningarna sker, för lastbil i anslutning till de avsedda portarna 
samt för tåg i anslutning till den plattform där tåget inkommer. De mindre truckarna vilket 
kan hantera ett fåtal rullar åt gången ansvarar sedan för själva ombordlastningen. Alla kollin 
som lastas verifieras också av någon ansvarig ur personalen med hjälp av en handhållen 
streckkodsläsare. Det bör tilläggas att lastning av bil inte alltid sker via portarna; i sällsynta 
fall inkommer bilar som enbart kan lastas från sidan. Då transporteras alla kollin ut på 
gården för att sedan lastas ombord. 
 
Auto-ID vid utlastning 
Två olika alternativa lösningar för automatisk identifiering av utflödet kommer att 
diskuteras i detta avsnitt, det första bygger på integrerade antenner och avläsare i de portar 
som förekommer vid utlastning, det andra alternativet på avläsning med hjälp av integrerade 
läsare och antenner på respektive truck. Några viktiga punkter som kommer att diskuteras i 
samband med de olika alternativen vad gäller funktionaliteten hos systemet kan ses nedan: 
 

 I vilket skede skall produkterna anses vara levererade. 
 Hur skall produkter hanteras som passerar avläsningspunkterna men som dock inte 

har för avsikt att levereras. 
 Hur skall personalen få bekräftelse på om rätt/fel kolli levererats. 
 Hur skall ett identifierat fel korrigeras. 
 Behövs ett system som kan avgöra riktningen på det som passerar 

avläsningspunkterna. 
 Kommer hanteringssätt samt rutiner behöva ändras på grund av det nya systemet. 



- Del 5: Kapitel 20 Överblick av verksamheten - 

Sidan 84 

20.5 Leverans 
Transportplaneringen sker på central nivå redan i CUPS då 
kundordrarna bearbetas (se Figur 45). Till varje 
pappersbruk skickas därefter relevant information om 
leveranserna som ska ske, vilket tas med i pappersbrukens 
produktionsplanering. Även magasinsplaneringen beror till 
viss del av den centrala transportplaneringen.  
 
Transporter sker framförallt med lastbil till Holmen Papers 
svenska kunder och med stora fraktfartyg till den 
europesiska marknaden. Det går även tåg till bruken, men 
tågtransporter står endast för 2 % (2004) av Holmen Papers 
totala transportbehov. 
 
Många båtfrakter följer ständigt återkommande rutter och går till strategiskt utvalda 
terminaler i Europa, varifrån vidare leverans till kund sker. Aktiviteterna i terminalen liknar 
hanteringen i pappersbrukens magasin och dessa innebär ytterliggare transportled som 
ställer extra krav på logistiken. Som tidigare nämnts har Holmen Paper sin största marknad 
inom Europa vilket återspeglas i transportbehovet. Kunder utanför EU finns i bl.a. USA och 
Japan, men prismässigt innebär detta stora logistikkostnader vilket i sin tur ger 
konkurrensnackdelar. Storbritanien hör till den enskilt största marknaden och regelbundna 
båttransporter går veckovis till terminaler i Hull och Chatham. 
 
När bruket har genomfört sina leveranser skickas information till det centrala IT-systemet, 
CUPS, som därmed får bekräftelse på vad som levererats, vilka ordrar som är klara, hur 
många ton som sänts o.s.v. Detta används sedan som underlag för bland annat faktureringen 
till kunder.  

20.6 Överblick av produktionsprocesser 
Följande processkarta illusterar de huvudsakliga processerna vid pappersbruken vilket 
inkluderar både värdeförädlande och ickevärdeförädlande processer, samt de fysiska flödena 
av produkter. Processerna beskrivs mer utförlligt i Bilaga 4 för att ge en förståelse för 
behoven och förutsättingarna för en ny identifieringsteknik i produktionskedjan. 
Observationerna är grunden för den analys som presenteras i kapitel 20 och kapitel 21. 
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Figur 48. Översikt av produktionsprocesserna vid pappersbruken. 

Figur 47. Leveranser av produkter 
fördelat per fraktslag. Källa: Holmen 
Paper Corporate Presentation (2004). 
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21 Informationsflöden i produktionsprocesserna 
Som tidigare nämndes är körordrarna en central del i hela produktionsprocessen på 
pappersbruken eftersom de innehåller all väsentlig information om hur många ton som ska 
produceras av vad, vilka ordrar som produceras, information om enskilda produkter m.m. 
Körordrarna administreras i brukssystemet Millman och därför är även de flesta processerna 
väldigt beroende av en förbindelse med IT-systemen och att kommunikationen däremellan 
fungerar. Nedanstående figur illustrerar en förenklad bild av den information som följer de 
fysiska produktflödena vid problemfri och undantagsfri tillverkning av pappersrullar. Det 
dubbelriktade informationsflödet mellan produktionsprocesserna och IT-systemet är också 
något förenklat, men ger en översiktlig bild av hur bruket fungerar. Entiteterna giljotin, 
omrullning och hylskap som visas i processkartan är uteslutna ur figuren. Anledningen till 
det är att hylskapen inte ingår i flödet där identifieringsbehovet har uppstått och de två 
förstnämnda processerna inte tillhör huvudprocesserna; dock är de beroende av Millman på 
samma vis som RM för att kunna uppdatera produktinformationen i databaserna samt för att 
kunna skapa nya rull-ID. 
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21.1.1 Syftet med RFID-märkning 
En av de möjligheter som existerar med att använda en transponder för att märka 
pappersrullarna är att identiteten skulle kunna användas hela vägen från att de producerats i 
RM tills att de levererats till en kund. Endast läsbara transpondrar fungerar som en 
streckkod, där all produktinformation lagras i en databas tillsammans med ID-numret på 
produkten. Detta liknar det system som används idag, men med RFID skulle behovet av 
olika identitetsmärkningar kunna reduceras i produktionen tack vara att produktens identitet 
blir beständig och kan läsas av oavsett om rullen blivit emballerad eller inte. Endast mindre 
förändringar i IT-systemet behövs göras då datainsamlingssättet inte påverkar hur IT-
systemet behandlar informationen från avläsningarna. 
 
Om behovet finns att förändra informationen i databäraren krävs det att en skrivbar 
transponder används, en möjlighet som inte finns med dagens teknik. Då skulle det vara 
möjligt att skriva in produktionsdatum, PM, RM, set, position, kollivikt, och andra 
processrelaterade data som kunderna har nytta av. Speciellt för mindre tryckerier där externt 

Figur 49. Behov av produktmärkning i relation till fysiskt flöde mellan olika processer. Visar även vilka 
IT-system som behövs för att produktionen ska fungera. 
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informationsutbyte är begränsat skulle detta kunna vara värdefullt. På ett enkelt sett förses 
även dem med relevant produktinformation direkt med rullen. Nedan presenteras den 
information som idag används för att identifiera och hantera rullar/kollin i 
produktionsprocesserna. Detta ökar insikten i vilken data som är viktig både för 
pappersbruket och för kunderna.  

21.1.2 Befintlig produktmärkning 
 Tambournnummer 

Som tidigare beskrevs i 
produktionsprocessen för PM, kan både 
järnnummer och tambournummer användas 
för att identifiera tambourn mellan PM och 
RM. Järnnumret är en visuell märkning i 
form av två ID-nummer som sitter på vardera 
änden av tambourjärnen för att fysiskt 
identifiera järnet – ett jämnt och ett udda 
nummer i följd. Vid all produktion skapas ett 
löpande tambournummer i systemet som 
skrivs även på gavelsidan av det producerade 
pappret tillsammans med längden på det. 
Båda numren kan användas för att identifiera 
tambourn i RM, eftersom de är 
sammankopplade i databasen till en specifik 
tambour.  
 

 Hylsetikett 
Hylsetiketten används internt i produktions-
kedjan för att identifiera rullarna innan de 
nått emballeringen, men den sitter även kvar 
då rullen emballerats. På hylsetiketten skrivs 
dels en streckkod (rull-ID) med spårbarhets-
information om rullen, dels skrivs en del 
annan information i klartext. 
 
 
Streckkodsinfo Klartext 
- PM - Längd 
- Tambournr 
(löpnummer) 

- Bredd 

- Set  - Papperskvalitet 
- Position - RM  
 - Position 

Figur 52. Information som är tillgänglig på hylsetiketten. 

 

Figur 50. Tambourjärn som är 
märkt med ett järnnummer. 

Figur 51. Fotografi över hylsetikett. 
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 Paket-ID 
För den interna hanteringen på pappersbruken 
identifieras produkterna med ett ID-nummer i form 
av utskrivna streckkoder runt emballaget på den 
färdiga pappersrullen. Dessa består av de åtta första 
siffrorna från den kompletta identiteten på kollit 
(Figur 53), vilket begränsar längden på streckkoden. 
På Bravikens pappersbruk bläckstråleskrivs i 
kombination med streckkoden en del produktspecifik 
information i klartext utanpå emballaget, däribland 
ordernummer, facknummer, papperskvalitet och 
produktmått. Produkter från Hallsta pappersbruk har 
en kollimärkning enligt Figur 55, där all 
produktrelaterad information skrivs på en stor 
kollietikett som klistras på produkten.  
 

 Kollimärkning 
Kunderna använder sig av streckkoder på kollit för att 
identifiera produkterna som levererats till dem. Idag 
används vanligen en streckkod enligt IFRA-standarden, 
som utvecklats speciellt för tryckeribranschen, men arbete 
pågår för att streckkoderna ska kunna anpassas efter olika 
önskemål och behov från kunderna. IFRA-koden är 
definierad och strukturerad på ett särskilt sätt, likt EPC, och 
varje siffra har en viss betydelse vilket förklaras nedan. På 
Braviken klistras i emballeringen tre stycken utskrivna 
etiketter som bärare av IFRA-streckkoder, fördelade runt 
kollit. Hallsta pappersbruk klistrar bara en etikett, men 
anpassning sker efter Bravikens modell, så att märkningen 
framöver blir homogen från de olika bruken. Etiketterna 
innehåller dessutom självhäftande och avdragbara 
streckkodsetiketter vars information kan anpassas efter 
olika kundönskemål, t.ex. kan de innehålla specifika 
rullnummer vid dubbelpack. 
 

 Streckkod (IFRA) Visuell 
produktinformation 

Siffra Betydelse - Kollinummer 
1 - PM - Magasin 

2-3 -  Tillverkningsvecka - Facknummer 
4-8 - Löpnummer - Ordernummer 

9-12 - Vikt - Bredd 
13 - Dubbelpack-identifierare - Rullvikt 
14 - Papperskvalitet - Diameter 

15-16 - Pappersbruk - Tid och datum 
 
 

Figur 53. Åttasiffrig streckkod anger 
paket-ID för intern hantering. 

Figur 54. Streckkoder runt emballaget är 
en annan variant av paket-ID. 

Figur 55. Kolli-ID från 
Hallsta Pappersbruk i form 
av ett klisterark. 

Figur 56. Bravikens kolli-ID 
skrivs ut på tre små 
klisteretiketter runt kollit. 

Figur 57. Produktspecifik information som finns synligt på varje kolli. 



- Del 5: Kapitel 22 Analys och resultat från processkartläggning - 

Sidan 88 

22 Analys och resultat från processkartläggning 
Iakttagelserna och intervjuerna som utfördes på pappersbruken gav många svar som krävs 
för att kunna motivera ett eventuellt införande av RFID. De fältundersökningar som 
genomförts och den information som förvärvats har lett till de resultat och den analys som 
kommer att presenteras här, bl.a. vad som skulle kunna uppnås med ett RFID-system och 
vad detta ställer för krav på både tekniken och processerna. Fältundersökningarna gav också 
svar på vilka svårigheter som måste övervinnas som en följd av den påfrestande 
industrimiljön, något som kan påverka trådlös identifiering väldigt mycket.  
 
Vid analysen av potentialen för införandet av ett RFID-system identifierades flera enskilda 
punkter i produktionskedjan som påverkas och kan dra nytta av möjligheterna som uppstår i 
samband med en bättre Auto-ID-teknik. Dessutom klarlades troliga problem som finns 
p.g.a. brister med identifiering av produkterna och manuella brister i uppdateringen av 
produktinformation i databaserna. Tillsammans med kartläggningen gjordes en analys av 
aktiviteter som kan automatiseras och effektiviseras genom en implementering av RFID.  

22.1 Motiv till RFID i produktionskedjan 
I detta avsnitt presenteras några moment och områden inom produktionskedjan som 
potentiellt skulle kunna förbättras med hjälp av RFID. Ur denna aspekt bildar dessa faktorer 
således motiv för att införa RFID-teknik, eftersom det skulle kunna innebära besparingar i 
verksamheten och minskade produktionskostnader. Resultatet grundar sig på faktorer som 
har störst påverkan på effektiviteten och kostnaderna, men det är inte uteslutet att ännu fler 
motiv kan finnas som indirekt betingar ett mervärde på en investering. Kortfattat lyftes 
följande huvudfaktorer ut som motiv för ett RFID-införande utan hänsyn till inbördes 
relevans eller ordning: 

 
1. Tambouridentifiering 
2. Önskemål om beständigare och robustare identitet  
3. Ofta förekommande felavläsningar med 

streckkoder 
4. Applicering av rull-ID  
5. Produkter som får samma identiteter 
6. Identifiering vid utleveranser 
7. Bristande identifiering vid utlastning till båt 
8. Bristande lagersaldo 
9. Ogiltig produktinformation i IT-systemet  
10. Ofullständig kontroll på produktspill  

 
Analysen i följande avsnitt kommer att kretsa kring dessa utpekade faktorer. En närmare 
beskrivning av problemområdet kommer att ges tillsammans med en granskning om det kan 
hindras eller motverkas med RFID-teknologi. Det kompletteras i kapitel 25 
(Utformningsförslag till RFID-system) med en diskussion av förutsättningarna och kraven 
på en sådan lösning, där eventuella begränsningar tas också upp. 
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22.1.1 Tambouridentifiering 
Processen vid PM innebär att tambourjärnet måste avläsas och matas in i systemet manuellt. 
När tambourn är producerad och förflyttas till RM måste motsvarande procedur upprepas 
innan avrullningen kan ske. Efter avrullningen flyttas tambourjärnet tillbaka till PM för 
rensning av det överblivna pappret (tambourspill) och sedan ny produktion, på så vis 
handlar det om ett slutet system. I samband med dessa aktiviteter finns det risk att någon 
felavläsning eller felinmatning inträffar och det kan få väldigt stora konsekvenser längre 
fram om det inte upptäcks, bl.a. blir det mycket svårt att spåra en producerad rulle tillbaka i 
produktionen eftersom dess identitet i en sådan situation relaterar till en annan tambour. 
Dessutom finns det risk för problem då brukssystemet ska hantera misstaget. Ett felinmatat 
nummer kan resultera i att systemet tror att det är en annan tambour som ligger i RM. Ett 
sådant misstag kan få flera påföljder: felaktig produktion av rullar, förändringar i 
produktionsplaneringen och i körordrar, utredning och hantering för att rätta till felet om det 
upptäcks, samt att onödiga ställtider introduceras i RM-processen då 
avrullningsparametrarna anpassas till körordern. Sannolikheten för fel kan minskas genom 
att utnyttja RFID i identifieringen av tambourjärnet och därmed blir också den aktiviteten 
automatiserad.  
 
En annan aspekt som pekades ut i tambourhanteringen var om det gick att lösa problemet 
med att få en indikation på vart tambourn skulle flyttas, alltså vilken RM den var avsedd för. 
Beslutet tas idag av operatörerna utifrån uppgifter i brukssystemet där alla producerade 
tambourer finns med. För varje tambour finns det uppgifter om bl.a. trimoptimering av 
tambourn, bredder på rullarna, antalet set som ska tillverkas och vilken position varje 
rullbredd har fått. Därför är det också väsentligt att RM kör tambourer med samma 
processinställningar i så stor utsträckning som möjligt för att uppnå hög 
produktionseffektivitet, minskade ställtider och optimering av resursutnyttjande. Därmed 
finns det anledning att styra tambourflödet mellan PM och RM.  

22.1.2 Beständigare och robustare identitet  
I produktionskedjan utnyttjas idag rull-ID i huvudsak mellan RM och emballerings-
processen. I emballeringen får kollit och ingående rulle/rullar en ytterligare identitet, kolli-
ID och rull-ID enligt IFRA, som sedan är huvudidentiteter i den fortsatta hanteringen. Kolli-
ID:t är 8 positioner och används för det logistiska flödet från emballering vidare till 
magasin, utlastning, transport och lager. Kolli-ID är huvudidentitet även i systemen vid bruk 
och i CUPS. Den är den unika identitet som används vid rapportering av logistikaktiviteter 
vid bruk, terminaler och transporter och basen för uppdatering av lagerförändringar och 
fakturering.  Därmed används inte hylsetiketten med rull-ID längre. Användningen och 
hanteringen av hylsetiketter är en källa till problem som kan undvikas genom nya rutiner. 
En identitet som kan användas genom hela flödet från produktion till kund förenklar 
rutinerna och minskar antalet felkällor. Egenskaperna för RFID gör att identitetsbäraren 
löper mindre risk att skadas fysiskt under hanteringen och identifieringsprocessen blir 
säkrare än med motsvarande streckkodsssystem. Dessutom är ett fungerande RFID-system 
mer flexibilt som Auto-ID-lösning tack vare förutsättningarna vid avläsning. Det är dock 
viktigt att systemet ställs in på rätt sätt för att erhålla den funktionalitet som krävs och 
önskas, eftersom det annars finns stor risk att oönskade bieffekter introduceras i 
identifieringen av produkter – t.ex. transpondrar i närheten av antennen identifieras trots att 
de inte skulle läsas av. En beständigare identitet innebär också att kunder kan identifiera 
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produkten längre fram i processerna än tidigare, eftersom streckkoden försvinner från rullen 
då emballaget tas av. 

22.1.3 Felavläsningar med streckkoder 
Det befintliga streckkodssystemet innebär problem dagligen i samband med felavläsningar i 
produktionskedjan på bruken, framförallt i emballeringsprocessen, vid sorteringsfacken och 
i magasinet. Från RM till emballeringen är det hylsetiketten med rull-ID som används vid 
avläsningen och i processerna därefter utnyttjas den tryckta emballagestreckkoden med 
kolli-ID. Felen som uppstår i samband med identifieringsprocessen kan delas in i följande 
två kategorier: 

 
Oläsbar streckkod 
Konsekvenserna av misslyckad identifiering är lite olika beroende på felet. En oläsbar 
streckkod innebär att identifieringen måste ske manuellt och inmatningen görs via 
terminaler som är anslutna till bruksystemet. Avläsningsfel kan bero på antingen att 
streckkoden har fått permanenta skador eller på att identifieringen misslyckades av andra 
omständigheter, exempelvis smuts eller ogynnsam vinkel vid avläsningen. Med en 
permanent skada kan produkten fortsätta i processen om en manuell identifiering 
genomförs, men streckkoden förblir oläsbar. Därmed blir spårbarheten genom 
försörjningskedjan försämrad, och hanteringen av produkterna försvåras genom alla led där 
identifiering måste ske. Vid sorteringsrampen innebär en misslyckad avläsning att rullen 
placeras i ett ”slask”-fack, därefter kommer den ner i magasinet ensam. Vid hög belastning 
och många felavläsningar påverkar detta effektiviteten av utplaceringen i magasinet och 
hanteringsrutinerna i sorteringssystemet, något som även kan ge negativ inverkan på 
produktionsledet bakåt.  
 
En permanent skada eller en streckkod som är oläsbar till följd av dålig kvalitet från 
bläckstråleskrivningen kan endast avstyras genom att rullen emballeras om helt och hållet, 
eller genom att printa ut nya hylsetiketter om rullen inte passerat emballeringen än. Detta 
förklarar det fysiska produktflödet från magasin till emballeringen som angavs i 
processkartan (se Figur 48), vilket sker om emballaget eller streckkoder har åsamkats skador 
i hanteringen. Konsekvenserna av oläsbara streckkoder är ofta både personal-, resurs- och 
tidskrävande, och produktiviteten blir i många fall lägre. En auto-ID teknik som garanterar 
avläsningsresultat och som aldrig blir fel skulle kunna göra produktionen effektivare och 
minska den manuella hanteringen av produkter. De främsta egenskaperna i ett RFID-system 
som talar för är högre pålitlighet, robustare databärare som sitter mer skyddat, och 
avläsningsmetoder med egenskaper som innebär att avläsningarna inom räckvidden alltid 
lyckas.  
 
Felaktig, men godkänd avläsning 
I vissa fall kan streckkodsskannern läsa av en streckkod, men avkodar den fel vilket gör att 
den läser ett annat nummer. Om detta sker i emballeringsprocessen och om det felavlästa 
rull-ID-numret är godkänt i systemet innebär det att produkten identifierats som en annan 
produkt och felet går obemärkt förbi. Konsekvenserna av detta blir att flera produkter får 
samma kolli-ID i emballeringen, ett problem som diskuteras nedan under rubriken 
Produkter som får samma identiteter.  
 
En felaktig men godkänd avläsning vid sorteringsramperna ner till magasinet kan innebära 
tre saker. En möjlig konsekvens är sorteringssystemet tror att kollit tillhör en annan redan 
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existerande order, vilket leder till att den sorteras tillsammans med fel kollin. Eller, om 
numret är godkänt i systemet, sorteras rullen i ett enskilt fack, oavsett om den tillhör en 
annan order egentligen. Det sista alternativet är att avläsningen resulterar i en ogiltig 
identifiering och således hamnar kollit på ”slask”-rampen. Oberoende av vilket påverkas 
effektiviteten negativt, det innebär i vissa fall ett högre resursutnyttjande och manuell 
hantering, effektiviteten i magasinet blir sämre och risken för felplaceringar blir större.  
 
Felavläsningar som sker i magasin vid utlastning får också konsekvenser. Exempelvis kan 
en varning ges att ett felaktigt kolli håller på att levereras trots att det är rätt. Om 
identifieringsproblemet är bestående måste bemanningsfolk bekräfta och vidta manuella 
åtgärder för att leveransunderlaget och systeminformationen ska uppdateras korrekt. I vissa 
fall innebär det att kollit måste tas ut ur magasinet för att streckkoden måste göras om. 
 
Oavsett hur felavläsningen yttrar sig innebär det att produktionskedjan påverkas. Det kan 
innebära extra hanteringsrutiner, felsökning, lokalisering av rullar, varningar från systemet 
och manuella åtgärder som måste vidtas, etc. Ett enkelt sätt att motverka felaktig avläsning 
är att använda en checksiffra i streckkoden, men det existerar inte än så länge. 
Informationen som kan tryckas på rull-ID är begränsad och därmed är förutsättningarna för 
en checksiffra dålig, däremot kommer förändringar att ske på kolli-ID-streckkoden för att 
detta ska vara möjligt. Det innebär dock inte att alla felavläsningar kan motverkas. Med ett 
RFID-tekniken är dessa problem avsevärt mindre eftersom dataöverföringen har inbyggda 
metoder för källkodning och datastrukturer som förhindrar felaktig identifiering. En viktig 
aspekt är dock att räckvidden är tillräcklig i just den miljö där avläsningarna sker.  

22.1.4 Manuell applicering och utskrivning av rull-ID 
För varje producerad pappersrulle som lämnar rullmaskinen skall en motsvarande identitet 
appliceras på hylsan, ett så kallat rull-ID. Dessa skrivs ut i form av streckkodsetiketter av 
operatören efter varje nytt set som producerats och i den ordning rullarna har varit placerade 
i maskinen. I denna aktivitet är det viktigt att appliceringen av identiteten sker i korrekt 
ordning av den anledning att olika bredder på de producerade pappersrullarna är vanligt 
förekommande. Görs inte detta stämmer inte bredden överens med den information som är 
relaterad till identiteten. I emballeringen identifieras rullen via hylsetiketten och sedan 
kontrolleras rullens vikt och diameter mot parametrar i brukssystemets databas. 
Förekommer det stora avvikelser i denna kontroll stoppas rullarna i emballeringsprocessen, 
på detta sätt kan felaktigheter hejdas innan magasinering, det leder dock till extra hantering 
och eventuellt stopp i emballeringen. Problemet med att pappersrullarna tilldelas fel rull-ID 
kan motverkas genom att införa ett Auto-ID system där identiteten redan existerar innan 
hylsorna placeras i RM. Även dubblering av en identitet kan uppkomma genom att samma 
rull-ID skrivs ut två gånger, källor till detta kan vara då skrivarfel uppstår eller vid skiftbyte 
då operatören av RM inte är uppmärksam på att samma identitet skrivits ut en andra gång. 
Mer om detta kommer dock att diskuteras under nästa rubrik.  

22.1.5 Produkter som får samma identiteter 
Dubbla identiteter kan förekomma på två olika sätt, antingen på grund av dålig utskrift av 
hylsetikett vilket kan leda till felidentifiering, eller att utskrift av exakt samma hylsetikett 
skett två gånger i RM.  
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Då en felavläsning sker i emballeringen och den tolkade identiteten som uppstår är 
förväntad av systemet skrivs alltså fel kollimärkning ut på emballaget. Detta medför att då 
rätt entitet dyker upp avstannas processen och operatören av emballeringen får ett 
meddelande om att den redan är magasinerad. I detta skede kan operatören manipulera 
processen för att skicka ut samma identitet ännu en gång. Han styr detta genom att simulera 
att rullen plockats upp från magasin till mellanlager vilket i sin tur medför att samma 
identitet återigen kan skickas till magasin. Problem med dubbla paket-ID är förekommande 
och detta har upptäckts vid de årligt förekommande inventeringarna av magasin samt då 
terminalen levererats två identiska kollin. Konsekvensen av att två exakta identiteter 
förekommer i magasin är den extra hantering som uppstår vid utlastning till båt eller tåg 
samt vid inventering. I och med att samma kollinummer inte kan faktureras två gånger 
måste en av entiteterna skickas tillbaka till produktion för att kasseras trotts att den 
innehåller prima papper. Ett Auto-ID system vilket garanterar identifiering utan 
avläsningsfel kan helt eliminera problemet med dubbla identiteter som idag uppkommer i 
emballeringen, detta eftersom felet uppstår på grund av felläsningar av streckkoden.  
 
Dubbel identitet i form av rull-ID behöver inte leda till lika allvarliga konsekvenser i och 
med att problemet oftast identifieras. Operatören av maskinen måste dock utföra extra 
hantering och se till att nya rull-ID printas ut, detta stoppar upp processen i emballeringen 
och bidrar till extra hantering då operatören av maskinen skall reda ut och rätta till 
problemet. Det bör däremot nämnas att operatören även har möjlighet att manipulera med 
systemet och skicka igenom dessa pappersrullar till magasin på samma sätt som tidigare 
beskrivits. Om detta sker är en fråga om arbetsmoral, d.v.s. hur villig operatören är att utföra 
det extra arbetet eller om han helt enkelt väljer att släppa igenom pappersrullarna ändå. 
Problemet med dubbla rull-id kan dock motverkas genom att ha en existerande identitet i 
form av en transponder applicerad i hylsan innan den placeras i RM. 

22.1.6 Manuell identifiering vid utleverans 
I dagsläget sker manuell identifiering med hjälp av en handburen skanner vid vissa typer av 
utlastningar, bland annat lastbils- och tågleveranser, men variarationer mellan bruken 
existerar. Via kommunikation mellan en handdator och brukssystemet bekräftas att rätt 
produkter levereras och dessutom skapas på detta vis underlag för lageruppdatering, 
leveransuppdatering och fakturering. Detta manuella moment är inte en värdeökande 
aktivitet och dessutom finns det risker för felaktigheter. Ett av motiven att införa RFID är 
således att både öka avläsningspålitligheten vid utlastning samt att få identifieringen att ske 
automatiskt. För detta krävs tillräcklig avläsningsräckvidd samt att flera produkter kan 
identifieras åt gången. För att uppnå flexibilitet med Auto-ID-systemet krävs det dessutom 
metoder för att styra avläsarna och för att aktivera identifieringsprocessen, annars kan det 
innebära att produkter som bara flyttas får ändrad status i IT-systemet. 

22.1.7 Bristande identifiering vid utlastning till båt 
Vid Bravikens pappersbruk sker idag ingen avläsning av kollinummer vid utlastning till båt 
då hela kundordrar lastas, istället räknas de identiteter vilket är placerade i de fack som finns 
i utlastningsordern. I och med detta tillvägagångssätt finns ingen kontroll på vilka specifika 
kollin som skickas till kund utan bara till vilken order de tillhör, under förutsättning att rätt 
rullar är placerade i rätt fack. Felplacerade rullar kan i dagsläget inte identiferas och stoppas 
innan utlastning sker och dessutom är risken för felräkning överhängande (eller att räkning 
helt uteblir). Vid utlastning till båt av delleveranser sker manuell identifiering av samtliga 
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kollin. En eventuell RFID lösning med avläsning av de kollin som lämnar magasin skulle 
kunna motverka de felleveranser som uppstår samt leda till en bättre överblick av vad som 
borde finns kvar i ett fack vid en delleverans.  

22.1.8 Bristande lagersaldo 
I dag sker tre årliga manuella inventeringar för att uppdatera lagersaldot i magasin, dock 
saknas full uppsikt av vad som existerar mellan dessa uppdateringar. Anledningen är att 
kontrollen på vad som inkommer till och levereras från magasinet inte är helt fullständig. 
Dessutom sker medvetna förflyttningar av kollin inne i magasinet, vilket kan resultera i att 
rullar hamnar i fel fack, levereras med fel ordrar, eller helt enkelt inte levereras alls. Därmed 
bidrar det till svagheter i leveranstillförlitligheten.  
 
Inflöde 
Den information om vad som inkommer till magasin grundar sig i dag på de kollin som 
lämnar emballeringen, d.v.s. så fort entiteten lämnat processen anses det vara magasinerat. 
En förklaring till ofullständigheten om vad som magasineras är att emballeringen är en källa 
till dubbla identiteter, detta innebär att dessa aldrig kan kontrolleras då 
emballeringsstationen är sista avläsningspunkten för vad som magasineras. Då pappersrullar 
av någon anledning är utsatta för allvarlig åverkan plockas de ut från magasin tillbaka till 
mellanlagret eller för att kasseras i giljotinen. Där skall kollinumret matas in manuellt för att 
makulera pappersrullen ur systemet. I detta förfarande förekommer ett visst slarv när det 
gäller denna inmatning vilket innebär ytterligare en källa till att bristande lagersaldo 
förekommer.  
 
Utflöde 
När det gäller själva utlastningen saknas det identifiering i vissa moment vid Braviken. Det 
som lastas på tåg och bil läses av och förs in i systemet vilket medför att bra kontroll finns 
på vad som levereras med dessa transportslag. Däremot finns ingen avläsning av de entiteter 
som ingår i hela kundordrar och som skickas med båt vilket tidigare diskuterats. Detta är 
alltså också en källa för bristande lagersaldo.  
 
Sammanfattning 
Total kontroll på lagersaldot i magasinet kan uppnås genom att motverka de ovan beskrivna 
problemen. För det första måste systemet garantera läsbarheten i emballeringen och på detta 
sätt eliminera de läsfel som idag förekommer. För det andra även motverka dubbla utskrifter 
av rull-ID. Detta kan göras genom att märka varje hylsa en identitet redan innan de placeras 
i RM, vilket skulle motverka skrivarproblem. För att få bättre kontroll på de kollin vilket 
lämnar magasinet måste avläsning ske för alla transportslagen, och dessutom bör 
produktförflyttningar inom magasinet bekräftas i systemet. 

22.1.9 Ogiltig produktinformation i IT-systemet  
I korthet finns det flera källor till problem med ogiltig och icke-uppdaterad information i 
databaserna. Detta i sig innebär att spårbarheten i systemet blir sämre, att lokalisering av 
produkter blir svårare, samt att kontrollen på produkter blir försämrad. Problemet har också 
konsekvenser av ekonomisk karaktär, exempelvis behovet av felavhjälpande arbete och i 
vissa extrema fall utebliven försäljning p.g.a. produkter som inte kan säljas. Grunden till 
problemen ligger i svagheter med streckkodsteknologin och i vissa manuella moment i 
produktionskedjan.  
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Exempel på fel som kan finnas: 
 Två fysiska rullar med olika kolli-ID existerar i magasin, men i systemet finns bara en 

registrerad till följd av att de har fått samma identitet. 

 Två fysiska rullar har fått samma kolli-ID i emballeringen och i databasen finns 
således endast en produkt noterad i lager.  

 Kollin finns enligt systemet i magasinet men i själva verket har de kasserats i 
giljotinen. Felet beror på att den manuella hanteringen vid giljotin inte omfattat 
identifiering och rapportering av produkten.  

 Felavläsningar i produktionskedjan som medför att den fysiska produkten kopplas 
samman med en annan identitet.  

 En rulle som förstörts i giljotinen får felaktig produktstatus i databasen som en följd 
av att identiteten ej matats in i systemet eller att felaktigt nummer angetts.  

 Fysiska produkter som inte har en tjänlig streckkod kan ligga i mellanlager, trots att 
systemet har andra uppgifter om produktstatus i databasen. 

 Systemet har registrerat vilka rullar som har producerats vid RM, men misstag vid 
appliceringen av rull-ID har lett till att dessa produkter inte kan identifieras och spåras 
upp, t.ex rullar har fått felaktig rull-ID och tagits ur produktionskedjen efter varning 
från emballeringsstationen. 

 Brister i utlastningshanteringen, exempelvis felplacerade kollin har levererats med 
båt och de avsedda produkterna finns kvar i magasinet, med följd att informationen i 
systemet ej längre stämmer. 

 Försvunna kollin anges som giljotinerade trots att de fysiskt existerar. 
 
Detta var ett antal exempel på situationer som kan uppstå p.g.a. hanteringsbrister och 
felaktigheter vid identfieringen, men det finns ytterligare situationer som leder till att fel 
uppstår. Ett exempel som har inträffat är att kunder har anmält produkter vars 
statusinformation i databasen har angett att rullarna inte existerar. Anledningarna till ett 
sådant fel kan vara en lång serie av moment, men med bättre och automatisk identifiering 
skulle riskerna kunna minskas. Detta motiverar således till en säkrare och bättre teknik, och 
som tidigare förklarats är det ett lovord för framtidens RFID-lösningar.  

22.1.10 Ofullständig kontroll på produktionsspill 
Den totala mängden pappersspill som förekommer inom produktionen är idag förhållandevis 
kontrollerat, eftersom det finns ett bra underlag på hur mycket som produceras på varje 
tambour och hur mycket som skickas till kund. Däremot finns det bara mindre tillförlitliga 
uppgifter om hur mycket spill varje enskild källa representerar, ofta handlar det om 
uppskattningar från personer med god kännedom. Under arbetet med processkartläggningen 
pekades två orsaker till uppkomsten av okontrollerat spill ut, cigarrer och produkter med 
felaktig statusinformation i systemet. Bättre underlag om uppkomsten, ursprunget och 
mängden pappersspill skulle kunna innebära möjligheter för effektivisering i 
produktionsförloppet och eventuellt att brister i systemet kan lokaliseras och motverkas.  
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Cigarrer 
En källa som saknar kontroll är de s.k. cigarrerna som uppstår vid fel i RM. Problemet är 
beskrivet i Bilaga 4.  Cigarrer får i de flesta fall ingen identitet, d.v.s. ett rull-ID, eftersom 
motivation att märka rullen manuellt saknas då processen blir avbruten och endast en liten 
del papper rullas upp. Dock är det fortfarande pappersspill som inte kan spåras eftersom de 
producerade rullarna aldrig existerade i systemet och därmed finns ingen egentlig kontroll 
över mängden cigarr-spill. 
 
Produkter med felaktig statusinformation 
Ett annat okontrollerat ursprung är färdigproducerade rullar som har fått dubbelidentitet 
eller överblivna rullar som har felaktig status i databasen. En produkt som enligt systemet 
har levererats, men som ändå påträffas på bruket (t.ex. en av två kollin med samma identitet) 
kan ej kopplas till en ny order eller få en ny identitet p.g.a. de regler som finns i IT-
systemet. Sådana produkter kan ej heller faktureras ännu en gång, trots att den är felfri. 
Därför måste dessa rullar sändas till giljotin för upplösning. Pappret och produkten går alltså 
till spillo utan att informationen kan matas in i systemet, och därför finns det ingen kontroll 
denna källa. Andra liknande felaktigheter i statusinformationen kan också orsaka samma 
effekter. 

22.2 Automatiseringsmöjligheter i produktionskedjan 
Av de huvudfaktorer som tidigare diskuterats finns det flera motiv som kretsar kring 
manuella moment i produktionsprocesserna som kan vara orsaker till oavsiktliga fel. I andra 
fall är det önskvärt att få bort tidskrävande arbetsuppgifter genom att dessa blir 
automatiserade och därmed erhålls en rationellare och effektivare produktionskedja. Därmed 
frigörs resurser som kan användas till andra aktiviteter vilka är mer värdefulla för företaget.  
 
I Tabell 12 följer en sammanfattning av de funna manuella aktiviterna i produktionen där 
motiv, önskemål och möjligheter till förbättringar finns. I flertalet av dessa föreligger risker 
för fel som framförallt bygger på bristande identifieringspunkter i produktionskedjan samt 
moment som manuellt kan försakas eller påverkas. Rätt utnyttjat kan tekniken minska eller 
helt eliminera källorna till att fel uppstår med en RFID-lösning. Med rätt inställning av 
systemet förebyggs identifieringsfel i form av felavläsningar och dessutom kan det manuella 
identifieringsbehovet minskas. Genom att använda en RFID som grund i en Auto-ID-
lösning kan många moment effektiviseras genom automation eller förbättras genom 
reducering av felkällorna. 
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Manuellt moment Med RFID Inverkan 

Inmatning av 
järnnummer vid PM 
och RM. 

Automatisk identifiering av tambourjärnet är möjligt. Det skulle 
förhindra att fel nummer anges i systemet och motverkar på så vis en 
felkälla i produktionen.  

Indikation av 
tambourförflyttning 

Det är tveksamt om problemet angående styrning av 
tambourhanteringen kan lösas med Auto-ID-teknik. Dels är det inte 
önskvärt att förutbestämma relationerna mellan tambour och RM 
eftersom det krävs flexiblitet i systemet då förändringar sker i 
produktionsplaneringen eller i körordrar. Dessutom skulle en 
avläsning behöva ske innan tambourn flyttas till RM för att en 
indikering ska kunna ges om vart tambourn ska flyttas, men eftersom 
flera färdigproducerade tambourer kan ligga och vänta i ett 
mellanlager måste lösningen vara tillräckligt anpassbar för att specifik 
eller valfri tambour ska kunna väljas ut och identifieras innan 
förflyttning sker med traversen. Förflyttningen sker fortfarande 
manuellt men risken för fel minskar. Om det är möjligt att genomföra 
indikering innan förflyttning måste beslutet ske i en systemapplikation 
som måste integreras i IT-systemet. 

 
 
 
 
 

 

Applicering av 
hyllsetikett vid RM. 

Detta moment kan elimineras om hylsan märks med en identitet 
redan innan RM. Genom Auto-ID kopplas alltid rätt identitet till rätt 
produkt i databasen. Möjligheter att skriva processspecifik 
information direkt till identitetsbäraren på produkten kan uppnås. En 
RFID-lösning skulle motverka riskerna för samma rull-ID på olika 
produkter. Dessutom skulle transpondern kunna ersätta både rull-ID 
och kolli-ID, vilket minskar behovet av streckkodsmärkning.  

 
 

 

Manuell identifiering 
av rull-ID vid 
felavläsning. 

Med tillräcklig räckvidd, d.v.s. när avläsare samt transponder 
garaneterat kan kommunicera med varandra, sker identifiering av 
samtliga produkter utan risk för felavläsningar, eftersom RFID-
produkter har inbyggda metoder för att undvika dessa. Därmed 
motverkas risken för felaktigheter vid alla identifieringsprocesser 
längs produktionslinan och risken för att två kollin ska få samma kolli-
ID i emballeringen är minimal. Mer korrekt information i systemet till 
följd av bättre avläsningsresultat är en annan positiv effekt med 
RFID. 

 
 

 

Inmatning av identitet 
i OMR innan 
omrullning. 

Auto-ID skulle förhindra att fel nummer anges i systemet och därmed 
minskar risken för att produktinformationen i systemet blir felaktig. 
Systemet måste identifiera rätt rulle, endast den som ska rullas om, 
oavsett om andra rullar ligger i närheten. Efter omrullning sker en 
uppdatering av produktinformationen i systemet och 
produktidentiteten uppdateras också vid behov. 

 

 

Inmatning av identitet 
i giljotinen för 
makulering. 

Spårbarheten, som idag saknas eftersom identifiering och 
inrapportering ej är nödvändig, kommer att bli garanterad med RFID 
under förutsättning att rullen måste bli identifierad innan kasseringen 
kan startas. Därmed uppnås kontroll av det spill som uppstår i 
giljotinen och rullarna makuleras automatiskt i systemet så att 
informationen alltid är korrekt.  

 

 

Identifiering vid 
utlastning. 

Med RFID är målet att identifieringen ska ske automatiskt oavsett 
transportslag och utlastningsrutiner. Både enskilda produkter och 
mafivagnar fullastade med kollin ska registreras av systemet vid 
utleverans. Möjligheterna med Auto-ID-systemet begränsas av vilka 
funktioner som integreras i IT-systemet, samt vilken räckvidd som 
uppnås med tekniken. Varningar då felaktig produkt håller på att 
levereras är ett exempel på sådan möjlighet. Ingen personal krävs för 
momentet samt ingen felavläsning kan ske. 

 
 

 

Tabell 12. Potentialen med RFID kan medföra viss automation av manuella aktiviteter i 
produktionskedjan. 
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23 Fallstudie: International Paper. 
Många företag har börjat intressera sig för hur RFID kan förbättra deras försörjningskedjor 
och inom pappersindustrin har International Paper redan statuerat exempel med ett helt 
implementerat RFID-system på pappersbruket i Texas. Teknologin är köpt av Matrics Inc., 
numera ett dotterbolag till Symbol Technologies, och följer produktstandarden Electronic 
Product Code Class 0 (915 MHz). Matrics yttrade i slutet på 2003 att kostnaden för en sådan 
transponder kommer att vara under en cent vid stora beställningsvolymer152. I.P. tecknade 
ett tvåårskontrakt på att köpa 10 miljoner passiva engångstaggar, som kommer att användas 
inom flertalet av deras pappersbruk153. En nyckelfaktor till framgångarna med RFID-
systemet på I.P’s bruk är taggarnas och avläsarnas tekniska förmåga att uppfylla ställda 
krav154. Det är därför av största vikt att göra en grundlig undersökning av produktutbudet på 
marknaden innan man bestämmer sig för att investera i en särskild RFID-lösning.  
 
International Paper växte väldigt fort och därför bedömdes det viktigt att förbättra 
övervakningsrutinerna i lagret för att effektivisera hanteringen och öka kundtillfredelsen. 
Efter stora undersökningar upptäckte man många fördelar med ett RFID-system, t.ex. 
möjligheten till övervakning av förlyttningar, utleveranser och av produkter i varulagret. 
Tidigare användes streckkoder för identifiering, men tekniken hade problem med 
exempelvis avdragna eller förstörda etiketter till följd av  hanteringen i lagret, och vissa 
gånger behövde avläsning ske flera gånger i följd för att få all information, t.ex. 
kollinummer och papperskvalitet155.  

23.1 Standardiserade produkter 
Anledningen156 till att I.P. valde standardiserade komponenter var att deras kunder då kan 
köpa utrustning som passar EPC-standarden och på så sätt öka mervärdet av investeringen 
genom förbättrad spårbarhet och ett effektivare informationsutbyte genom logistikkedjorna. 
I ett slutet system som endast har ett internt behov av AutoID skulle inte denna omtanke 
behövas, men en av de stora visionerna kring RFID är just att effektivisera och skapa total 
sikt i alla led och försörjningskedjor, vilket endast är möjligt då alla inblandade parter 
använder samma sofistikerade teknik. Med avläsningsstationer hos kunderna är det möjligt 
att ta reda på exakt vilken produkt som har levererats och via informationssystemet ta reda 
på vart produkterna ska härnäst o.s.v157. 

23.2 Mobila avläsare 
Ett tydligt drag i deras lösning är att mobila avläsare är monterade på truckarna och därför 
behövs inga antenner vid portarna till pålastnings- och inlastningsterminalerna för att 
kontrollera leveranser, flöden och ordrar m.m. Avläsningen sker då rullarna hanteras på 
truckarna och en noggrann realtidsövervakning av produkterna är således möjlig. På detta 
vis säkerställs att rätt rulle plockas redan vid leveransförberedelserna, att den plockas till rätt 
plats samt att den ställs i rätt ordning på lastbäraren158. Taggarna, utformade som 

                                                 
152 http://www.line56.com/articles/default.asp?ArticleID=5229 
153 http://www.symbol.com/solutions/manufacturing/intl_paper_case_study.html 
154 http://www.sdcexec.com/article_arch.asp?article_id=4918   
155 Maselli (2003-12-19) IP Taps Matrics for RFID Tags 
156 Albright (2003-12-01) International Paper rolls out RFID warehouse tracking 
157 http://www.line56.com/articles/default.asp?ArticleID=5229 
158 http://www.line56.com/articles/default.asp?ArticleID=5229 
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självhäftande etiketter, monteras inuti hylsan på pappersrullen efter rullmaskinen159 och kan 
avläsas genom rullar som har en diameter på över 1,8 meter. Själva märkningen sker 
manuellt, men processen kan komma att automatiseras. Förutom en RFID-tag får rullarna 
även en streckkod, eftersom många kunder använder sig av det systemet. Taggar har också 
monterats i golvet på lagerbyggnaden i form av ett rutnät, vilka läses av ytterliggare en 
truckmonterad avläsare så att rörelserna kan spåras väldigt detaljerat. Guillermo Gutierrez, 
marknadschef på I.P., ser möjligheter att kunna analysera flödena i lagerhanteringen för att i 
slutändan kunna optimera lagerplanerings-processen samt utformingen av lagret156. 

23.3 Mervärdet av RFID-tekniken 
Fördelarna och möjligheterna med den installerade RFID-lösningen hos International Paper 
är många. Övervakningssystemet hanterar lagerinventering, lagerhantering, förflyttning och 
utskeppning. Det fungerar i tunga industriella miljöer och är även designat för att hantera 
lagerstatus och utlastning på pallnivå. I korta drag har alltså systemet planerats för att täcka 
en stor mängd interna och externa lagerapplikationer. Dessutom får truckförarna hela tiden 
uppdaterad information om körinstruktioner och de kan bekräfta förflyttningar av 
produkterna i lagret tack vare mobila enheterna som är inbyggda i truckarna. Indirekt ger 
systemet både högre synlighet och bättre tillförlitlighet i lagerinventeringen. Därutöver 
reduceras hanteringskostnaderna, lokaliseringen av rullar går fortare160, och förlusterna 
minskas. Några faktorer som förklarar detta är bl.a. säkra automatiska 
identifieringsprocesser, att systemet motverkar felaktiga leveranser direkt, och att 
truckförarna automatiskt får ruttinstruktioner och förflyttningsbekräftelser vilket minskar 
behovet av manuellt arbete161. Ytterliggare mervärde erhålls av systemet genom att nivån på 
kundservicen har ökat, eftersom I.P. kan intyga att ordrarna har levererats med korrekt 
innehåll160. Ytterliggare en fördel jämtemot den gamla streckkoden är att rullens identitet är 
beständig längre - inte förrän pappret är förbrukat och hylsan är förstörd försvinner 
identiteten. 

23.4 Informationssystemet 
RFID-systemet är ihopkopplad med en tredjepartsutvecklad mjukvara som hanterar 
spårnings- och övervakningsfunktionerna i lagret. Denna applikation är i sin tur ihopkopplad 
med företags- och WMS-mjukvara (Warehouse Management System) via en 
kommunikationsmjukvara (”middleware”). Detta resulterar i att övervakningsprogrammet 
kan hantera en mängd tillämpningar, pappersproducenten är oberoende av en viss 
mjukvaruleverantör, och integreringsmöjligheterna med nya applikationer är nästan 
obegränsade. Integreringsarbetet mellan RFID-utrustningen från Matrics Inc. och 
International Papers egna skräddarsydda WMS-system tog mellan sex och nio månader att 
genomföra162. 
 
Funktionerna och fördelarna med det nya WMS-systemet är många. Till exempel är det 
möjligt att lokalisera en produkt med en noggranhet på 15 cm. Det är dessutom 
applikationerna som gör det möjligt att överföra information till de truckmonterade 
terminalerna om vart rullarna ska ställas eller till vilken utlastningsport de ska köras. I 
situationer där rullen körs till fel port skickas en varning till föraren, som då också frågar om 

                                                 
159 Shaw (2004, June) Out of the lab, into the warehouse 
160 RFID Journal, Maselli (2003-12-19) IP Taps Matrics for RFID Tags 
161 http://www.symbol.com/solutions/manufacturing/intl_paper_case_study.html  
162 RFID Journal, Maselli (2003-12-19) IP Taps Matrics for RFID Tags 
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han vill ändra platsen. I sådant fall kan detta bekräftas direkt och information uppdateras 
automatiskt i IT-systemet så att rullen kan hittas senare163. Denna arbetsmetod minskar 
alltså riskerna för manuella fel i hanteringen, ökar effektiviteten samt förbättrar synligheten 
och spårbarheten i lagret.  

23.5 Implementeringsfrågor 
Att införa ny teknik tar väldigt lång tid och kräver väldigt mycket förberedande arbete. I.P 
började redan 1999 att förstå hur stor betydelse RFID skulle få för framtida verksamheter. 
Sedan dess har man försökt producera en teknisk lösning som visar att den kan erbjuda 
affärsvärde och ROI, vilket implentationen vid Texarkana har gjort.  
 
International Paper har genomfört utredningar om man ska installera lika avancerade system 
på resten av deras pappersbruk, eller om det räcker med mindre omfattande system. Genom 
att utvärdera pappersbruken var för sig, både finansiella förutsättningar och verksamhetens 
behov, kan man därigenom erhålla en individuellt anpassad lösning som är bäst lämpad 
under de givna förutsättningarna. Systemet som installerades på Texarkanas pappersbruk är 
just nu den mest avancerade lösningen som troligen kommer att behövas vid något av I.P’s 
andra pappersbruk. Enklare system kan installeras vid andra bruk.  

23.6 Konsult- och integrationstjänster 
I Oktober 2003 meddelade I.P. att de kommer att erbjuda konsultverksamhet och 
integrationstjänster inom RFID-området164. Denna affärsverksamhet ligger under 
avdelningen ”Smart Packaging”, som även var ansvariga för förundersökningarna och 
implementeringen av RFID-systemet på pappersbruket Texarkana. Tjänsterna som erbjuds 
är bland annat: 
 

 Utbilda kunder om RFID och EPC teknologi samt mervärdet av dessa 
 Hjälpa kunder med utveckling och implementeringsstrategier 
 Identifiera gömda värden och utvinna de med hjälp av RFID 
 Utveckling och testning med hjälp av skräddarsydda pilotprojekt 
 Integrering av fullskaliga RFID-lösningar 

 
Nu prioriteras utomstående kunder och därför är resurserna begränsade för de interna 
förbättringarna och nya implementeringar vid International Paper´s andra bruk. Enligt I.P. är 
Smart Packaging väldigt anglägna om att erbjuda sin expertis till andra företag i 
pappersindustrin som önskar sig ett likvärdigt system som deras165. En del kunder kommer 
från pappersindustrin men flertalet är utomstående företag. I.P. ser sig kunna dra nytta från 
implementeringen av det nya systemet genom att ha fått kunskap av vilka problemområden 
som finns i ett typiskt pappersbruk och hur man löser dem. 

                                                 
163 Maselli (2003-12-19) IP Taps Matrics for RFID Tags 
164 Shaw (2004, June) Out of the lab, into the warehouse 
165 Ibid. 
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24 Leverantörsutvärdering 
En av utgångspunkterna för denna rapport var att höja kunskapsnivån om RFID-teknologin 
rent generellt ur ett objektivt perspektiv. Detta bröts ner i fler delar och i detta kapitel 
beskrivs vilken teknik som finns att tillgå på dagens marknad, både rent allmänt för att se 
hur långt tekniken har utvecklats och om det sker fortsatt arbete för att effektivisera 
produkterna. Redan i startskedet av vårt arbete var ett av önskemålen att hitta en teknik som 
bygger på passiva transpondrar och som skulle kunna användas till identifiering av 
pappersrullar. Kravet på en passiv lösning grundar sig i att det handlar om ett öppet system 
där databäraren, d.v.s. transpondern, inte återanvänds. Därför är priset för dessa en 
avgörande faktor eftersom initiativet att införa RFID är självmant och att kostnaden för att 
märka produkterna helt kommer att bäras av Holmen Paper, oavsett om systemet 
medbringar fördelar i andra delar av försörjningskedjan. Grundfrågorna som ställdes för 
detta kapitel var: ”Vilken kostnad kan förväntas på ett passivt system, främst avseende 
priset per transponder?” Den andra frågan gäller tekniken, nämligen ”Är det rimligt att 
under de existerande förutsättningarna på pappersbruken förvänta sig en fungerande 
passiv lösning?” Sedan tidigare var det allmänt känt att en aktiv RFID-lösning är för dyrbar 
i ett öppet system, d.v.s. återanvändning av transpondrarna sker inte, och därför utelämnades 
också dessa produkter i undersökningen. Dock gjordes undantag för vissa aktiva lösningar 
då det handlar om att märka tambourjärn i produktionen (beskrivning finns i Bilaga 4) och 
anledningarna förklaras under respektive lösning. 
 
Holmen Paper har för många år sedan gjort en del tester med RFID och kunde då konstatera 
att det inte fanns någon teknologi som kunde uppfylla de krav och önskemål som fanns på 
en eventuell lösning. Av den anledningen ville vi undersöka mer specifikt om det finns 
någon teknik som har utvecklats som kan prestera mer än tidigare. Därför bifogade vi 
dokument till intresserade företag som på en relativt generell nivå förklarade 
förutsättningarna, kraven och behoven i produktionskedjan på pappersbruken. I kort är 
dokumentet uppdelat efter tre olika typer av behov: 
 

1. Automatiskt identifiering av tambourerna vid papperstillverkningen 
och i rullmaskinerna. 

2. Identifiering av rullar i produktionslinjerna. 
3. Behovet då produkterna hanteras i magasinen.  

 
Därmed var det möjligt för leverantörerna att göra en grov uppskattning om deras teknik 
kunde prestera vad som krävdes. De som senare önskade ytterliggare uppgifter och fakta om 
projektet erhöll mer ingående dokumentation om implementeringsaspekterna. I samband 
med denna studie var målet dessutom att i grova drag ta reda på vad tillverkarna själva anser 
om tillgängliga tekniklösningar och kommande utveckling.  



- Del 5: Kapitel 24 Leverantörsutvärdering - 

Sidan 101 

24.1 Om utvärderingen 
Marknadsundersökningen genomfördes med ovanstående frågor i fokus och riktade sig till 
företag som tillverkar eller levererar RFID-produkter i någon form. Meningen var att vi 
skulle presentera en generell bild av dagens produktutbud och vilka priser som kan 
förväntas för en komplett RFID-lösning. Dessutom skulle resultatet utgöra ett underlag om 
vilka leverantörer som ansågs intressanta för en eventuell upphandling i samband med 
investeringar i RFID. På dagens marknad finns det väldigt många aktörer inom RFID-
området: konsultbolag, tillverkare av elektronikkretsarna, utvecklare av transpondrar och 
avläsare, återförsäljare, integratörer o.s.v. Att det automatiskt leder till en komplett bild av 
produktutbudet och stora möjligheter att hitta en fungerande RFID-lösning visade sig vara 
en missuppfattning, då responsen från många företag var dålig. 
 
Urvalsprocessen bestod av att leta upp leverantörer som troligen skulle kunna presentera 
passande lösningar för verksamheten på pappersbruken. Leverantörerna har hittats via 
Internet och har kontaktats via epost eller per telefon, för detta ändamål har bl. a. 
sökfunktionen vid RFID Journals websidor använts166. I samband med kontakten fick 
tillverkaren även en kort beskrivning av sammanhanget där RFID-tekniken skulle användas 
och vilka önskemål som finns. Dokumentet är bifogat i Bilaga 6. Det är utformat så att 
leverantörerna skulle kunna avgöra om de har teknik som skulle kunna passa, och eventuellt 
då också ge ett förslag på hur deras lösning ser ut. I samband med detta var målet att få en 
uppskattning av kostnaden på systemet, men det har visat sig vara svårt att få från många 
företag då de är ovilliga att lämna ut sådana uppgifter i detta tidiga skede. Antingen kan det 
bero på att de inte är helt säkra på att tekniken kommer att fungera tillfredställande på 
pappersbruket eller att de först vill ha en bekräftelse på att upphandlingsplaner verkligen 
existerar från Holmen Papers sida.  
 
För att få en objektiv bild av vad RFID som Auto-ID-teknik kan prestera idag, speciellt med 
tanke på verksamheten på ett pappersbruk, är det önskvärt att göra tester. Målet med 
undersökningen är alltså att hitta leverantörer som både har produkter som skulle kunna 
uppfylla kraven, och som vill ställa upp i inledande tester av tekniken. I kapitel 29 
presenteras testerna som utfördes i samarbete med företag som visat sitt intresse som möjlig 
leverantör av RFID-produkter. Därmed kan det avgöras om tekniken är lämplig för det mål 
Holmen Paper har med ett eventuellt införande av RFID i sin verksamhet. Med detta 
underlag är det möjligt att uppskatta rimliga förväntningar på teknologin idag samt att 
jämföra praktiska resultat med den bild som presenteras på marknaden. 
Marknadsundersökningen var också ett sätt att uppbringa indikationer på vad som kan 
förväntas inom den närmaste tiden inom RFID-utvecklingen.  

                                                 
166 http://www.rfidjournal.com/article/findvendor 
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24.2 Om svarsresultaten 
Innehållet i de kommande avsnitten baseras på information som erhållits via direktkontakt 
eller fria intervjuer med olika leverantörer/konsultbolag som återfinns inom RFID-området. 
Resultaten från den genomförda marknadsundersökningen presenteras i stora drag utifrån 
den eller de föreslagna lösningarna från respektive företag.  
 
Sammanfattningsvis kunde inte alla leverantörer bidra med direkta förslag på en passande 
lösning för Holmen Papers verksamhet, men deras respons var ändå viktigt eftersom den 
gav goda indikationer i vilket stadium dagens RFID-teknik befinner sig. Några anledningar 
till att lösningsförslag inte kunde ges från alla var att produkter som de ansåg som mest 
lämpliga (t.ex. passiva UHF-transpondrar) inte finns tillgängligt ännu, eller att deras 
befintliga produkter inte hade potential att uppfylla kraven som ställdes. Därför ansåg vissa 
att det inte ens var värt att försöka lämna ett förslag. Andra anledningar till uteblivna svar 
var att leverantörerna skickade vidare förfrågningarna till olika konsultbolag som först 
skulle göra planeringsunderlag och platsundersökning, sedan skulle leverantören presentera 
sina lösningar. Detta tyder på en viss osäkerhet kring att tekniken verkligen är lämplig för 
den tilltänkta applikationen eller att den är obeprövad inom området. Eftersom ett delsyfte 
var att göra en preliminär marknadsundersökning och i grova drag presentera vad som kan 
förväntas bland dagens produktutbud kunde dessa förslag inte vidarebehandlas. Det beslutet 
motiveras av den korta perioden som var tillgänglig för detta arbete, samt att det i många 
fall skulle innebära stora omkostnader enbart att ta reda på om en leverantör överhuvudtaget 
kan erbjuda några produkter. Som ett komplement till de direkta lösningsförslagen som 
inkommit från direktkontakt med intresserade företag, ges i detta kapitel även ett kort urval 
av produkter från olika leverantörer som inte varit inblandade i intervjuerna. Därmed erhålls 
en god bild av vad som erbjuds på marknaden idag, med fokus på passiva RFID-system. 
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24.3  Symbol Technologies / Matrics 
www.symbol.com 

 
Symbol Technologies levererar mobila företagslösningar med produkter inom områdena för 
mobil datainsamling, RFID-teknologi, trådlös infrastruktur, mjukvaruplattformar etc.  
De har kontor runt om i världen och finns även etablerade i Sverige. Under 2004 köpte 
företaget upp Matrics Inc. (USA) vilket var ledande inom EPC-certifierade RFID-system167 
då de har utvecklat en av de tidiga EPC-standarderna. Det egenutvecklade protokollet 
”Class 0” för UHF-frekvenser används frekvent bland annat i USA men då restriktioner 
finns kan detta för tillfället inte användas i Europa, anledningen är att den 
antikollisionsmetod (LBT) som stöds av protokollet inte är tillåten här168. Istället måste 
”Class 1” användas vilket stöder både HF och UHF men i dagsläget (050427) finns inga 
UHF-produkter tillgängliga enligt denna standard på Europamarknaden. Orsaken är att de 
förekommande normerna som varit stränga inte har gynnat frammarschen av UHF produkter 
i Europa. Men i och med att ETSI utfärdar den nya normen (EN 302 208) som gäller detta 
frekvensområde och kommer att revideras in i ”undantag från tillståndsplikt” genom PTS, 
kommer det produkter även på den europeiska marknaden. Symbol beräknar att ha tillgång 
till sina transpondrar under sommaren 2005, då endast passiva produkter tillverkade enligt 
EPC-standarderna.  
 
Innan uppköpet var Matrics Inc. involverad som leverantör i den RFID-lösning som 
beskrevs i fallstudien om International Paper. Enligt överenskommelse kommer Symbol att 
leverera åtminstone 10 miljoner taggar mellan 2003 och 2006 till IP169. Inom RFID-
segmentet erbjuder företaget specialiserade produkter för t.ex. montering vid portar i 
lastzoner, men även vanliga läsare med avancerade funktioner för hantering av flera 
protokollstandarder, variabla avläsningsavstånd, flera antenner per förhörsfält o.s.v. 
Avläsningsavstånd på 3 meter går att uppnå och avläsaren kan kommunicera med alla typer 
av EPC-transpondrar, även skrivbara. Många källor är dock ense om att möjligheterna är 
små för att en liknande lösning skulle kunna göras i Europa och många andra länder, 
eftersom normer och effektregleringar skiljer sig jämfört med i USA där systemet används. 
Om en liknande lösning är eftersträvansvärd och Symbols produkter är konkurrenskraftiga 
bör förutsättningarna diskuteras noggrant med PTS, Symbol Technologies i USA, samt 
International Paper för att klargöra vilka tillstånd som krävs för systemet samt detaljerna 
kring hur det är inställt på det amerikanska pappersbruket. 
 
 

                                                 
167 http://www.symbol.com/news/pressreleases/acquisition_of_matrics.html  
168 Benny Karlsson Symbol Technologies, 2005-04-27 
169 Maselli (2003-12-19) IP Taps Matrics for RFID Tags 
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24.4  Baumer Ident 
www.baumerident.se 

 
Baumer Electric AG är ett schweiziskt teknikföretag, specialiserat på utveckling, 
tillverkning och marknadsföring av sensorer för industriell automation, bl.a. optiska givare 
och RFID-system anpassade för olika tillämpningar. Dessa finns dock endast med aktiva 
transpondrar, och därmed är lösningen relativt begränsad ur ett perspektiv. Företaget 
grundades 1952 och är representerat runt om i världen via egna dotterbolag och distributörer 
– i Norden sker återförsäljningen via Baumer Ident AB, vilket är beläget i Huskvarna. Efter 
en granskning av det dokument som utformats för att beskriva Holmen Papers behov har ett 
kort lösningsförslag utarbetats av Erik Arnalid på Baumer Ident.  

24.4.1 Lösningsförslag för identifiering av tambour 
Baumer Ident AB har rekommenderat deras RFID-system i 
kategorin OIS-P för automatisk identifiering av tambourer, 
vilket innebär en semiaktiv mikrovågsbaserad lösning med 
kommunikation i frekvensområdet 2,45 GHz. Batterierna 
används endast för att driva kretsarna i transpondrarna, inte för 
att sända radiosignaler. OIS-P erbjuder i korthet följande: 

 upp till 10 m räckvidd (beroende på avläsare och 
transponder) 

 riktat och väldefinierat avläsningsområde tack vare 
mikrovågsfrekvenserna 

 semiaktiva transpondrar som aktiveras i avläsningsfältet 
 transpondrarna reflekterar radiovågorna från avläsaren 

vid datakommunikation 
 värmebeständiga transpondrar, upp till 235°C 
 okänsliga mot elektromagnetisk interferens 
 kan avläsas i hög hastighet (80 m/s) 
 upp till 128 kB R/W-minne (beroende på transponder) 
 batterilivslängd på upp till 10 år 
 ethernetanslutningar och FTP-protokoll (file transfer 

protokoll: används vid datakommunikation) i avläsaren 
 
Samtliga specifikationer för produktkategorin OIS-P finns 
tillgängligt på hemsidan170.  
Det förekommer i flera versioner av avläsare samt transpondrar, bl.a. 
en som är speciellt anpassat för pappersindustrin och som är 
installerat på flera av Stora Ensos pappersbruk.  
Härmed följer specifikationerna för en sådan lösning. 

                                                 
170 http://www.baumerident.com/pdfs/ois-p/data_sheets/data_sheets_ois-p.zip 

Figur 58. PC3004/20DEZ, en aktiv 
och skrivbar transponder för 
tambourmärkning. 

Figur 59. RFID-avläsaren 
PC3340/20DEZ för aktiva 
mikrovågstranspondrar ur 
produktserien OIS-P. 
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Tabell 13. Datablad för aktiv transponder, PC3004/20DEZ .  

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Typ av transponder PC3004/20DEZ, aktiv  Skyddad av plasthölje 
Frekvens 2.45 GHz  
Mått (BxHxD) 64 x 87 x 30 mm  
Vikt 125 g  
Pris/transponder 1000 kr  
Pris/avläsare ca. 25 000 kr Beror på räckvidden 
Strömförbrukning, 
transponder 

Några få mikrowatt upp 
till milliwatt 

Gäller för inaktivt respektive aktivt 
tillstånd  

Avläsningshastighet Mindre än 645ms, 
beroende av transponder 

Inga specifika uppgifter tillgängligt om 
antikollisionsfunktioner 

Aktiveringstid Max 4 ms Från sovtillstånd 
Standard Ingen angiven. Uppfyller normer för radioutrustning 
Minne R/W: 20 decimala tecken 64 bits förprogrammerat serienummer 
Räckvidd 1 meter Gäller avläsaren PC3340/20Dez 
Uteffekt, avläsare 10 mW EIRP  
Källor: http://www.baumerident.com/pdfs/ois-p/data_sheets/english/b1109-200.pdf, 
http://www.baumerident.com/pdfs/ois-p/data_sheets/english/b1107-200.pdf 
 

24.4.2 Lösningsförslag för identifiering av pappersrullar  
För identifieringen av pappersrullar har två skilda exempel på 
lösningar angivits. Ett förslag, som också ansågs vara det 
mest rimliga idag jämfört med RFID, var att utnyttja den 
befintliga tekniken med optisk avläsning av streckkoder och 
att komplettera den med en truckbaserad lösning. Det innebär 
att föraren identifierar rullarna då dessa förflyttas och 
lösningen består av en kamera och en streckkodsläsare som 
styrs med en joystick inne i förarhytten. Det är samma typ av 
teknik som redan förekommer i magasinshanteringen vid 
Hallsta pappersbruk, därför kommer ingen närmare 
beskrivning av detta lösningsförlag att ske.  
 
Det andra exemplet är en RFID-lösning som baseras på 
produktsortimentet OIS-U, vilket bygger på aktiva 
transpondrar i frekvensområdet 868 MHz. Systemet är från 
början anpassat för att automatiskt identifiera pallar, fordon 
och järnvägsvagnar inom stora lager- och terminalområden. 
Därför anses det ha goda förutsättningar för att fungera väl i 
det totala flödet från produktion ända fram till slutkund och 
de aktiva transpondrarna medför att räckvidden vid skrivning 
till minnet är detsamma som för läsning. Priset på 
transpondrarna är högt och skall ingå i ett returflöde. 
Följande specifikationer ger en allmän uppfattning av OIS-U-
produkterna från Baumer Ident.  

Figur 60. DT.A0. F0, en aktiv 
transponder med upp till 100 m 
räckvidd. 

Figur 61. DT.B1.F2, aktiv 
transponder med upp till 6 m 
räckvidd.   
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Tabell 14. Datablad för aktiva transpondrar DT.A0 och DT.B1 

Källor: http://www.baumerident.com/pdfs/ois-u/data_sheets/english/ud0621en.pdf, 
http://www.baumerident.com/pdfs/ois-u/data_sheets/english/ud0601en.pdf, 
http://www.baumerident.com/pdfs/ois-u/data_sheets/english/ud0602en.pdf  
  
I Holmen Papers fall ligger intresset i att försöka hitta en lösning 
som baseras på passiva transpondrar. På så sätt undkommer man 
det returflöde som krävs i och med det höga priset på aktiva 
transpondrar. Vid diskussion med Erik Arnalid om passiva 
system anser han att induktionssystem är en beprövad och 
tillförlitlig teknik idag, men de uppfyller inte kraven räckvidd. 
Baumer Ident AB har för tillfället heller inte några passiva 
transpondrar inom frekvensområdet 868 MHz och planerar för 
tillfället inte att utveckla sådana system på grund av att de inte 
utvecklats riktigt på Europamarknaden ännu.  Därmed kan han 
inte svara på om dessa produkter är lämpliga för att märka pappersrullarna. De väntar helt 
enkelt tills RFID-produkterna kommit ut ordentligt på marknaden och frågor kring 
standardisering börjar klarna. Slutsatsen av kontakten med Baumer Ident AB är alltså att 
grunda lösningen på den teknik som man verkligen vet kommer att fungera i praktiken. 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Transponder (A) DT.A0.xx, aktiv  

(B) DT.B1.xx, aktiv 
Hård formfaktor, längst räckvidd 
Hård formfaktor, kortare räckvidd 

Frekvens 868 MHz  
Mått (BxHxD) (A) 131 x 28 x 20,5 mm 

(B) 87 x 50 x 7 mm 
Skyddande plastkåpa 
Skyddande plastkåpa 

Vikt (A) 50 g 
(B) 27,5 g 

 

Pris/transponder 400 - 600 kr  
Pris/avläsare 15 000 - 50 000 kr 

Truckmonterad ca. 20 000 
Beror på räckvidden 
Skillnader i räckvidd ej angivna 

Livslängd Ca. 6 år vid läsning och 
skrivning 600/dag 

Data sparas minst 10 år utan 
strömförsörjning 

Avläsningshastighet 100 transpondrar/sekund 
35 transpondrar/sekund 

Endast läsning 
Skrivning med 128 bitar 

Datahastighet (A) 115 kbit/s 
(B) 115 kbit/s 

(A) Samma vid skrivning 
(B) 38,4 kbit/s vid skrivning 

Antikollision Upp till 2000 transpondrar Ingen standard angiven 
Standard Ingen angiven Uppfyller normer för radioutrustning 
Minne (A) 8-32kB R/W 

(B) 56 byte R/W 
48 bits förprogrammerat serienummer 
48 bits förprogrammerat serienummer 

Räckvidd (A) Max 100 meter 
(B) Max 6 meter 

Gäller bl.a. med avläsaren CU.30 

Uteffekt, avläsare Enligt ETSI EN 330-220  
Sändeffekt, transpondrar (A) Max 0.75 W ERP 

(B) Max 0.5 W ERP  
 

Temperatursområde (A) -40°C till +70°C 
(B) -20°C till +70°C 

Gäller vid användning. 

Övrigt (A) kan utrustas med 
temperaturlogger 

Tillval LED för visuell identifiering 
 

Figur 62. CU-30, avläsare för 
aktiva UHF-transpondrar. 
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24.5 Copy Tag Ltd 
www.copytag.com 

 
Vid ett kort möte i England med Paul Warrington, VD för CopyTag, visades och beskrevs några 
produkter ur deras utbud. RFID-system kring de tre vanligaste frekvensbanden i LF-, HF- och UHF-
området fanns representerade och Paul förklarade sina åsikter kring dessa.    

24.5.1 LF-lösning 
Lågfrekventa system (runt 131 kHz) har god 
genomträngningsförmåga och fungerar bra även vid applicering på 
metallobjekt. Livslängden på batteriet är ungefär 5 år vid läsning 80 
gånger om dagen. Det föreslagna aktiva LF-systemet klarar att läsa 
50 transpondrar/sekund och avläsningen kan ske i hastigheter upp till 
28 m/s. En fördel med systemet är att antennerna inte är 
orienteringskänsliga d.v.s. placeringen av utrustning blir mindre 
känslig och erbjuder större flexibilitet. LF-system bygger på induktiv 
teknik och med hjälp av enkla antenner, upp till fyra gånger fyra 
meter stora, kan den användas vid tillämpningar för portavläsning 
för att ge ett stort täckningsområde. Uppgett pris för en transponder 
var £9.90 (£1 ~ 14 kr171). Priset för avläsarna är okänt, men de är 
relativt billiga och bygger på enkel teknik172. 
 

24.5.2 Lösningsförslag för identifiering av pappersrullar  
CopyTag har två typer av passiva transpondrar, inom HF- och UHF-frekvenser, som skulle 
kunna användas till att märka Holmen Papers produkter. Transpondrarna i sig är tillverkade 
av UPM Rafsec och bygger på vanligt förekommande elektronikkretsar, men dessa 
bearbetas med ett skyddande lager ovanpå etiketten för att klara av de mekaniska 
påfrestningar som uppkommer om de placeras utanpå hylsan och körs i rullmaskinerna. 
Enkla tester av deras hållfasthetsegenskaper genomfördes och resultaten presenteras i 
kapitel 29.1.1.  
 
Enligt Paul Warrington ger transpondrar med större antenn en bättre räckvidd (ca 1.3 m) 
inom 13.56 MHz-området, därför bör man använda stora etiketter. Om denna frekvens skall 
fungera bra i den tänkta tillämpningen behövs ett 3-dimensionellt förhörsfält vilket 
genereras av flera antenner tillsammans för att minska orienteringskänsligheten i systemet. 
Specifikationerna för CopyTags HF- och UHF-transpondrar är sammanställda i Tabell 15 
och Tabell 16. 

                                                 
171 Valutakursen är hämtad från www.forex.se, 2005-06-23 
172 http://www.ti.com/tiris/docs/manuals/pdfSpecs/TRP-RR2B.pdf  

Figur 63. En passiv RFID-
transponder med LF-
frekvenser och formen av en 
ampull. 
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Tabell 15. Datablad för HF-transponder från CopyTag. 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Typ av transponder HF-etikett Självhäftande etikett, belagd för att 

klara större mekaniska påfrestningar 
Frekvens 13.56 MHz  
Mått 90 x 140 mm  
Pris/transponder Ingen uppgift  
Pris/avläsare Ingen uppgift Beror på räckvidden 
Elektronikkrets Philips I-Code SLI http://www.semiconductors.philips.com/ 

markets/identification/products/icode/ic 
Antikollision Enligt ISO 15693  
Avläsningshastighet Omkring 16 st/sekund  
Standard ISO 15693 samt ISO 

18000-3 
 

Minne R/W: 128 kB (1024 bitar) 64 bits förprogrammerat serienummer 
Överföringshastighet Högst 53 kbit/s  
Räckvidd < 1,2 meter  
Källa: http://www.copytag.com/downloads/pdf/1356/1356tags.pdf  
 
 
Tabell 16. Datablad för UHF-transponder från CopyTag. 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Typ av transponder Självhäftande UHF-etikett Självhäftande etikett 
Frekvens 865-868 MHz (UHF)  
Mått 72 x 72 mm  
Pris, transponder £ 0.20 - 0.36 1000 enheter/pack, garanterat 

felfria transpondrar  
Pris, avläsare med antenn Ingen uppgift Upp.g.avs ej 
Antikollision Adaptive Binary Tree  
Standard ISO 18000-6B Kommer att uppfylla EPC 

Gen.2 
Minne 96 bitar (för EPC) +  

256 bitar R/W (valfri kod) 
 

Elektronikkrets Philips U-Code EPC 1.19  
Överföringshastighet 40 kbit/s  
Räckvidd < 4 meter Gäller sändareffekt på 2 W 

ERP (ETSI EN 302-208) 
Källa: http://www.copytag.com/downloads/pdf/uhf-tag450.pdf  
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24.6 Brooks Automation GmbH 
www.ready4rfid.com 

 
Brooks Automation utvecklar och implementerar automatiserade lösningar för att förbättra 
och effektivisera inom tillverkningsindustrin, framförallt halvledarföretag men även i andra 
komplicerade tillverkningsprocesser. Enligt egen utsago har de 10 års erfarenhet av RFID 
inom kritiska företagsmiljöer. Huvudkontoret ligger i Chelmsford MA, USA, där de även 
har viss produktion, och dessutom finns kontor och verksamhet finns även i bl.a. Tyskland. 

24.6.1 Lösningsförslag för identifiering av tambour 
För hanteringen av tambour mellan PM och RM har 
Brooks Automation föreslagit ett system enligt 
standarden ISO 15693. Transpondrarna är tillverkade 
av Schreiner-LogiData, vilka är baserade i Tyskland173, 
och är specialanpassade för att appliceras på 
metallföremål och är verksam inom frekvensområdet 
13.56 MHz. Avläsaren som rekommenderas är HF60 
tillsammans med standard antennen  
ANT-1HF-180x190. HF60 har anslutningar för fem 
olika antenner samtidigt, och är lämplig då flera 
avläsningspunkter finns. Genom att använda flera 
antenntyper med olika egenskaper kan systemet 
anpassas efter olika krav på täckningsområde och 
applikationer på ett kostnadseffektivt sätt. Ett testkit 
som innehåller samma teknik kan beställas för €1500 
174.  
 
Tabell 17. Datablad för metallanpassad transponder från Brooks 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Typ av transponder ((rfid))-onMetal-Label Tillverkad av Schreiner 

LogiData, självhäftande etikett 
specialtillverkad för att 
appliceras på metallföremål. 

Frekvens 13.56 MHz  
Mått 50 x 50 mm Kan även inkaplsas för att 

klara av tuffa miljöer. 
Antikollision  Inga uppgifter 
Protokoll ISO 15963  
Minne 1K, 2K, 10K Beror på kretstillverkare 
Elektronikkrets Philips SLI eller Texas Tag-it  
Räckvidd 200 mm  
Källa: Schreiner LogiData 

                                                 
173 http://www.schreiner-online.com/en/html/gb/logidata/index_logi.htm 
174 http://www.ready4rfid.com/rfid_index.php?menu=eval_kit&spr=e 

Figur 64. Ett testkit från Brooks som 
innehåller nödvändig RFID-utrustning. 
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24.6.2 Lösningsförslag för identifiering av pappersrullar  
För den interna hanteringen mellan processerna i produktion 
föreslår Brooks Automation ett system tillverkad enligt 
samma ISO standard som ovan samt inom samma  
frekvensområde på 13.56 MHz. Ett system som bygger på 
LF-teknik kan enligt Brooks bara uppnå en meters räckvidd, 
och är därför inte lämpligt att använda hos Holmen Paper. 
Transpondrarna bör vara stora etiketter för maximal 
räckvidd, tillverkade av Texas Instruments eller X-ident. 
Avläsaren som rekommenderades, HF70, bör vara för lång 
räckvidd, men några uppgifter om denna finns ej tillgängligt 
och prisuppgifter saknas. Därför är det svårt att avgöra vad 
den presterar. För identifiering vid utlastning i magasin har 
Brooks ingen helt automatisk lösning till problemet, 
antagligen för att de inte kan uppnå den önskade räckvidden. 
Dock föreslås en mobil avläsare med en räckvidd på 10 cm 
vilket är kopplad till brukssystemet via WLAN. Mobila 
läsare finns tillgängliga är bl.a. från Texas Instruments som 
läser alla Texas-tillverkade transpondrar i produktserien TIRIS. Brooks har också testkit 
tillgängligt med olika typer av HF-transpondrar samt all kringutrustning för € 749 exklusive 
moms. 
 
 
Tabell 18. Datablad för TTP-Label 54 x 86 - T11 tillverkad av Texas Instruments. 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Typ av transponder TTP-Label 54 x 86-T11 Självhäftande etikett från  

Texas Instruments. 
Frekvens 13.56 MHz Passiv (induktiv) 
Mått 54 x 86 mm Antenn storlek 47 x 76 mm 
Antikollision Upp till 50 st/sekund Beroende på konfiguration av 

läsare och antenn samt RF 
normer. 

Protokoll ISO 15693  
Minne 2 kbit Varav 64 bits serienummer 

skrivet av tillverkaren 
Elektronikkrets Tag-i HF-I  Texas Instruments 
Räckvidd Upp till 1,5 meter Beroende på konfiguration av 

läsare och antenn samt RF 
normer. 

Källa: Brooks Automation 
 

Figur 65. Passiv HF-transponder 
i etikettformat från X-ident. 
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24.7 PowerPaper / Plefo AB 
www.powerpaper.com / www.plefo.se 

 
PowerPaper tillverkar tunna och flexibla energiceller 
enligt eget patent, med målet att skapa tunna batterier 
som kan tryckas direkt på pappersmaterial. En division i 
företaget som kallas PowerID specialiserar sig på att 
utnyttja dessa för att tillverka aktiva PowerID-etiketter 
innehållande elektronikkretsar, energiceller och antenner 
samt tillhörande avläsare. Plefo AB är en svensk 
återförsäljare av PowerID-system, och prisuppgifterna 
som anges i Tabell 19 kommer från Lucas Åhlström. 
Demokit finns tillgängligt direkt från tillverkaren, men 
priset är okänt.  
 
Etiketterna och avläsare är designade att verka inom frekvenserna 860 MHz till 960 MHz, 
vilket medför att de är kompatibla med frekvensstandarder för både Europa och USA. Enligt 
företaget skall dessa etiketter vara läsbara trots närhet till kända störkällor så som vätskor 
och metall. Antennen är heller inte orienteringskänslig, vilket betyder att positionen av 
etiketten saknar betydelse vid kommunikation med avläsaren. I och med att etiketterna 
innehåller ett batteri kan betydligt större räckvidd uppnås i jämförelse med vanliga passiva 
etiketter, och de ska vara mindre störnings- och reflektionskänsliga. De passar också för att 
märka metallobjekt. 
 
Etiketterna finns i två olika utföranden där de dessutom kan fås i två olika storlekar. 
Transpondrarna i L1000-serien är endast läsbara (R/O) och i L1200-serien ingår skrivbara 
(R/W) etiketter. Även två typer av avläsare existerar, R-1100 samt R-1200 som har 
Ethernet-anslutningar och seriellt gränssnitt. Den första typen lämpar sig bäst vid 
applikationer för accesskontroll och applikationer där avläsning sker vid löpande band 
exempelvis. Den sistnämnda är mer lämplig vid applikationer för avläsning vid portar och 
lastkajer. 

Figur 66. En aktiv RFID-etikett med 
PowerID-kretsar. 
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Tabell 19. Datablad för PowerID-transponder ur serien L-1200 från Powerpaper. 

Källa: http://www.power-id.com/PDF/PowerID.pdf  
 
 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Transponder PowerID R/W-etikett i 

L1200-serien. 
UHF transponder med integrerat 
batteri, enligt patenterad lösning. 

Frekvens 860-960 MHz 869,4-869,65 MHz eller 865-868 MHz i 
Europa. 

Mått (BxHxD) 80 x 120 x 1 mm  
Pris/transponder 50 kr  
Pris/avläsare 15 000 - 35 000 kr 

 
Två sorters fasta avläsare finns: R-
1100 (2 antenner), samt R-1200 (4 
antenner). 
 

Livslängd 3 år  
Avläsningshastighet Upp till 200 st/sek  
Datahastighet 64 kbit/s Upp till 256 kbit/s 
Antikollision Upp till 200 st/sekund Enligt egen standard 
Luftprotokoll PowerPaper Egenutvecklad patenterad lösning 
Minne 1 kbit R/W Varav 64 bits förprogrammerat 

serienummer. 15 datablock som är 
låsbara 

Räckvidd 9-18 meter Gäller för skrivning resp. läsning (enligt 
amerikanska normer, FCC) 

Uteffekt, avläsare 2.5 W ERP Enligt ETSI-normer 
Temperatursområde -20°C till +60°C  
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24.8 Trolley Scan (Pty) Ltd 
www.trolleyscan.com 

 
Trolley Scan är ett företag i Sydafrika som har utvecklat 
och tillverkar bl.a. produkterna Trolleyponder, EcoTag, 
EcowoodTag, samt kompatibla avläsare och antenner. 
Andra företag som har licenstillverkning och försäljning av 
samma produkter är Global Auto ID175, Auto Scanning 
Systems176 och RFID Technologies CC177. Tekniken 
baseras på egenutvecklade passiva transpondrar i 868MHz-
området och elektronikkretsarna (EcoTag) i transpondern 
har lägre effektförbrukning än andra tillverkares chip, 
enligt utvecklarna. Tillsammans med en tillhörande 
avläsare utlovas därför en bättre räckvidd än för andra 
motsvarande passiva RFID-system eftersom radiosignalen 
som når transpondern inte behöver vara lika stark för att 
aktivera den. Mellan 6 till 13 meters räckvidd utlovas och 
då även om märkning sker på metallobjekt178, förutsatt att 
distansmaterial används. Avståndet från metallen har 
mycket stor betydelse för räckvidden, och mätningar gjorda 
av Trolley Scan visar att räckvidden t.o.m. ökar då 
distansmaterialet är minst 8 mm tjockt179.  
 
Mike Marsh, VD för Trolley Scan, blev tillfrågad om 
synpunkter generellt kring RFID-tekniken idag. Enligt 
honom är RFID-protokollen från EPC Global och 
ISO18000-serien inte bra p.g.a. att avläsarna är 
interferensskapande och stör ut andra avläsare inom en 
kilometers avstånd, vilket även har konstaterats under 
litteraturstudien. Detta är en viktig faktor att beakta vid 
utformningen och implementeringen av ett RFID-system. 
EcoTag-teknologin bygger på TTF-protokoll för 
radiokommunikationen och enligt uppgift är det möjligt att 
placera avläsare så nära som fyra meter från varandra utan 
att introducera interferens. Enligt Marsh är EPC-
standarderna är utvecklade enbart för applikationer inom detalj- och dagligvaruhandeln och 
utrustningen kommer inte att fungera tillfredsställande i verkligheten förrän nya standarder 
har tagits fram med syftning på EPC Gen.2.  
 

                                                 
175 http://www.globalautoid.com 
176 http://www.autoscanning.com 
177 http://rf-id-systems.com 
178 http://trolleyscan.com/brochure.pdf 
179 Trolley Scan (Pty) Ltd © (2004, Mars 28). The impact on RF operating power needed for Passive RFID transponders that 
are attached to metal, wood, paper, glass and human/animal bodies. 

Figur 67. EcoTag som använder  UHF-
frekvenser. 

Figur 68. Avläsare och antenner 
från TrolleyScan som läser 
EcoTag-transpondrar. 
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24.8.1 Lösningsförslag för Holmen Paper 
När det gällde frågorna kring specifika lösningar för 
Holmen Paper kunde det konstateras att 
avläsningsavståndet halverades om en portabel avläsare 
används istället för en fast monterad lösning (6 meter 
respektive 13 meter, fri sikt), eftersom signalerna i 
mottagaren då har en högre brusnivå. Detta påverkar 
således en RFID-lösning som bygger på avläsning i 
truckarna eller vid manuell identifiering. Till detta kommer 
transmissionsförluster och reflektioner då avläsningen sker 
genom olika material, vilket har förklarats tidigare. 
Signalenergin som verkligen når transpondern är mycket 
liten och därför krävs det hög känslighet och liten 
strömförbrukning i kretsen för att uppnå bra räckvidd i ett 
passivt system. Deras EcowoodTag har utvecklats speciellt 
för att märka träprodukter och anses vara den bästa 
lösningen även för att märka pappersrullar. Avläsningen 
bör ske från sidan av rullen genom pappret, och inte från 
gaveln genom hålet i hylsan.  
 
Följande uppgifter är insamlade genom telefonkontakt med Mike Marsch, VD för Global 
Auto ID, angående användningen av RFID-produkterna. Transpondern är gjord i ett 
glasfibermaterial och har storleken av ett kreditkort, men formfaktorn och materialet kan 
anpassas efter kundens behov, dock med vissa begränsningar. Systemet kan användas både i 
USA och Europa eftersom avläsarna har stöd för alla dessa UHF-frekvenser, men eftersom 
avläsaren optimeras kring ett av frekvensbanden blir läsavståndet något kortare då andra 
frekvenser ska användas. Normalt erhålls en räckvidd på 6-9 meter, och som ett annat 
exempel kunde 5-6 meter uppnås då transpondern bärs i fickan på en person180. Fasta 
avläsare har anslutningar för flera separata antenner som kan anpassas för att sända och/eller 
ta emot. Därför har avläsarna även stöd för 3-dimensionella avläsningsfält genom att flera 
antenner konfigureras tillsammans, och därmed blir transponderplaceringen mindre 
orienteringskänslig i förhållande till förhörsfältet. I diskussionen bekräftades att även deras 
produkter, liksom all annan utrustning med radiofrekvenser i UHF-bandet, är mycket 
känsliga för fukt och vätskor. Ytterligare faktorer som påverkar avläsningsegenskaperna är 
materialet som databäraren fästs på, beroende på att det absorberar och reflekterar 
radiovågorna olika vilket i sin tur påverkar hur starka signaler transpondern tar emot. 
Slutsatsen blev därför att utförliga tester måste genomföras för att bekräfta RFID-systemets 
förmåga trots att dessa transpondrar enligt egna uppgifter ska vara bättre än andra passiva 
lösningar.  

                                                 
180 http://trolleyscan.com/timing.pdf 

Figur 69. Transponder som lämpar 
sig för applicering på papper eller 
trä. 
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Tabell 20. Datablad för EcoTag från Trolley Scan. 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Typ av transponder EcoTag Passiv UHF Kreditkortsutformning 
Mått 86 x 44 mm Anpassningsbar formfaktor 
Frekvens 850-870 MHz (EU) 

900-930 MHz (US) 
Systemet anpassas till en 
frekvens, men läsarna har stöd 
för båda samtidigt.  

Pris/transponder € 1.20 Demokit tillgängligt för € 1600, 
vilket inkluderar 100 
transpondrar, fasta avläsare, 
antenner och kablage till PC. 

Pris/avläsare med antenn € 1500 Mobil avläsare finns för € 1600 
Luftprotokoll Trolleyponder (RIST) TTF-protokoll, därför nästan 

ingen interferens mellan 
avläsare. 

Avläsningshastighet Upp till 80 st/sekund Normalt 20 st/sek 
Antikollision Max 500 i fältet samtidigt  
Datahastighet 14 kbit/s  
Minne WORM, serienummerlängd Kan skrivas en gång 
Elektronikkrets EcochipTag  
Känslighet 200 mikrowatt Upp till 260 gånger mindre än 

andra transpondrar. 
Räckvidd < 13 meter  
Temperaturområde -20°C till +70°C  
Källor: http://trolleyscan.com/isosys.html, http://rf-id-systems.com/product.html 
http://www.globalautoid.com/products/transponder.html 
 
 
Trolley Scan Ltd har även en annan version av transpondrar som anpassats för tillämpningar 
då pappers- eller träprodukter ska märkas. Känsligheten på elektronikkretsen är bara hälften 
(400 mikrowatt) av specifikationen för EcoTag, men tack vare anpassningarna ska bättre 
resultat kunna uppnås då den fästs direkt på trä eller papper utan distansmaterial181.  

                                                 
181 http://www.trolleyscan.com/catalog.pdf 
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24.9 UPM Rafsec 
www.rafsec.com 

 
Detta finska bolag utvecklar och tillverkar passiva produkter enligt ISO och EPC-standarder 
inom frekvensbanden 13.56MHz (HF) samt UHF. HF-produkterna baseras på kretsar från 
Philips, men kan fås med andra kretsar på begäran. Rafsec utvecklar framförallt antenner 
och utformar olika former av transpondrar, standardprodukterna är självhäftande 
pappersetiketter med integrerad antenn och elektronikkretsar. HF-produkterna följer ISO 
15693 och dessutom kommer de att följa rekommendationerna från den nya standarden 
18000-3 inom HF-frekvenser. Följande information baseras på kontakt med en representant 
från UPM Rafsec182, där diskussioner kring krav och förutsättningar på en RFID-lösning har 
ägt rum.  

24.9.1 Lösningsförslag för identifiering av pappersrullar 
Lösningen från Rafsec baseras på passiva HF-taggar, 
eftersom det fanns tvivel om UHF-produkterna skulle 
kunna möta ställda krav på vad som skulle uppfyllas. 
De potentiella problem som ansågs ligga till grund för 
dessa tvivel var om radiovågorna överhuvudtaget skulle 
kunna tränga igenom pappersrullen p.g.a. tjockleken på 
pappret samt fuktigheten i materialet (ca. 8%). Ett 
induktivt system i HF-bandet är mycket mindre känsligt 
för absorption och vilket material som transpondern 
fästs på, varför passiva självhäftande etiketter föreslogs. 
P.g.a. de svåra förhållandena var det tvunget att 
använda den största etiketten som är tillgänglig. 
Avläsarna har en uppskattad räckvidd på 1 -1,5 meter. 
 
Tabell 21. Datablad för passiv HF-etikett  från UPM Rafsec. 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Typ av transponder HF-etikett Självhäftande etikett 
Frekvens 13.56 MHz  
Mått 90 x 140 mm  
Pris/transponder € 1  
Pris/avläsare € 5000 – 20000 Beror på räckvidden 
Elektronikkrets Philips I-Code SLI http://www.semiconductors.philips.com/ 

markets/identification/products/icode/ic 
Antikollision Enligt ISO 15963  
Standard ISO 15963 samt ISO 

18000-3 
 

Minne 128 kB (1024 bitar) Exkl. 64 bits förprogrammerat 
serienummer 

Överföringshastighet Högst 53 kbit/s  
Räckvidd < 1,5 meter  
Källa: http://www.rafsec.com/images/brochures/UPMRafsec0304.pdf  
 

                                                 
182 Sipi Savolainen (2005) [Telefonkontakt] 

Figur 70. En självhäftande etikett från UPM 
Rafsec med 13.56 MHz frekvens. 
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24.10 Intermec 
www.intermec.com 

 
Intermec är en multinationell tillverkare av framförallt avläsningsteknik inom AIDC-
området. Huvudmarknaden finns i USA, men försäljning sker även i bl.a. Europa. När det 
gäller RFID-produkter är det ett relativt nytt område för Intermec, men det ses som ett bra 
komplement i produktutbudet av datainsamlingsprodukter. På grund av den osäkerhet som 
observerats kring standardiseringen inom UHF-bandet finns det ännu inte några fullständiga 
lösningar tillgängligt från Intermec183. Däremot gav kontakten en god uppfattning av hur 
stort problemet är med bristfälligheterna kring standardiseringen av RFID-system. 

24.10.1 Respons från Intermec 
I produktutbudet kommer man endast att satsa på UHF-produkter inom standarden för EPC 
Generation 2 då dessa riktar sig till stora, och i många fall, internationella 
försörjningskedjor. De kommer att uppfylla normerna i både USA och Europa, men 
Intermec uppskattar att de inte kommer att lanseras i Europa förrän slutet på 2005, då större 
chiptillverkare påbörjat sin tillverkning av anpassade kretsar. Då det gäller tillverkning av 
transpondrar kommer Intermec att avvakta med ett beslut och istället studera utvecklingen 
av standarder inom området. Valet står mellan egen tillverkning eller att lägga ut den till 
massproducerande transpondertillverkare, men då osäkerheten är stor gällande 
produktstandarder och kompatibilitet mellan produkter är det svårt att avgöra hur det blir.  
 
Resultatet från kontakten med Intermec slutade inte med ett lösningsförslag eller med svar 
på någon teknik som skulle kunna uppfylla behoven i Holmen Papers produktionskedja. 
Däremot gav diskussionerna en indikation att UHF-produkter fortfarande är under 
utveckling och att de inte har nått slutkonsumenterna i Europa i någon större skala ännu, 
men att det är inom detta produktområde som ett stort intresse kommer att finnas för 
framtida tillämpningar, både ur leverantörernas och kundernas perspektiv. Det antyder också 
att funktion och egenskaper för 868 MHz-produkter kommer att bli svårt att bekräfta med 
hjälp av tester p.g.a. dålig tillgänglighet av produkter på marknaden.  

                                                 
183 Torbjörn Sporre (2005), Intermec i Sverige 
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24.11 EMS rfid AB 
www.ems-rfid.se 

 
Företaget EMS rfid AB representerar Escort Memory Systems (EMS) i USA som utvecklar 
och tillhandahåller applikationer inom RFID-området sedan slutet på 1970-talet. Här i 
Sverige har EMS har varit med att utforma flera olika system som bygger på RFID-
implementeringar. Under marknadsundersökningen fick vi kontakt med VD Niklas Hild och 
vi diskuterade Holmen Papers förutsättningar för användningen av ett RFID-system på 
pappersbruken.  
 

24.11.1 Lösningsförslag för identifiering av pappersrullar 
Som tidigare beskrevs var målet att kartlägga RFID-lösningar som framförallt bygger på 
passiva transpondrar, och en av slutsatserna var att passiva produkter baserade på 
teknologier i LF- och HF-bandet inte skulle kunna erbjuda tillräcklig räckvidd för att utgöra 
en godtagbar RFID-lösning184. I ett tidigt skede föreslogs en tekniklösning baserad på 
frekvensbandet runt 868 MHz (UHF). Teknik som baseras på 13.56 MHz är dock normalt 
mer pålitlig och är inte lika beroende av yttre miljöomständigheter som UHF-produkter, 
men passar alltså inte eftersom räckvidden är en begränsande faktor.  
 
Enligt förutsättningarna handlar det om att systemet ska 
användas i en försörjningskedja med många inblandade kunder, 
och därför ansåg Niklas Hild att det är viktigt att använda en 
standardiserad lösning som lättare kan få spridning. Därmed är 
det också lättare för kunderna ta till sig tekniken, utan att de 
ska behöva använda sig av en särskild leverantör eller en 
anpassad teknisk lösning. Förslaget bygger på en passiv 
etikettliknande RFID-transponder med integrerade 
elektronikkretsar, Philips U-Code EPC 1.19, vilket är samma 
lösning som presenterades av CopyTag Ltd, England, och 
tillverkare är UPM Rafsec. Detta system uppfyller de 
europeiska normerna och följer ISO-standarden 18000-6B samt 
EPC 1.19, som senare kommer att uppgraderas till EPC 
Generation 2, vilket enligt de flesta analytiker kommer att bli 
den framkallande faktorn för det slutliga sammanlänkningen 
mellan EPC-standarden och ISO-18000. Specifikationen av 
den nya gemensamma standarden kommer troligen att vara klar 
hösten 2005 och får namnet ISO 18000-6C, men beräknas inte 
bli formellt fastställd förrän under 2006185.  
 
Förslaget med en UHF-transponder berodde på att räckvidden ansågs kunna bli bättre än för 
andra passiva lösningar, och med en kvadratisk etikett erhålles en mindre 
orienteringskänslig lösning, dock måste placeringen på produkten fortfarande beaktas noga, 
vilket diskuteras i teoriavsnittet tidigare. Antikollisionsfunktionerna hanterar 
uppskattningsvis ca. 40-50 transpondrar som passerar en avläsare i promenadfart, uppgifter 
                                                 
184 Niklas Hild (2005), EMS rfid AB  
185 Polizzi (2005-05-02) The Most Important Sentence in an RFID Procurement Document 

Figur 71. En passiv UHF-transponder 
från UPM Rafsec ansågs ha störst 
potential i tillämpningen. 
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som enligt Philips ligger på 500 stycken/sekund. Produkter i Gen.2-standarden beräknas ha 
7-8 gånger högre antikollisionskapacitet än dagens teknik, och Niklas Hild tror också att 
prestandan för radiokommunikationen också kommer att bli bättre.  
 
Specifikationerna för den lösning som föreslogs, och som även blev testad på Bravikens 
pappersbruk, presenteras nedan. Testresultaten presenteras i kapitel 29. 
 
Tabell 22. Datablad för passiv UHF-etikett från EMS rfid AB som även testats. 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Typ av transponder Självhäftande UHF-etikett Självhäftande etikett 
Frekvens 865-868 MHz ± 15 MHz  
Mått 72 x 72 mm  
Pris, transponder Ingen uppgift 1000 enheter/pack. Enligt 

Niklas Hild levereras felaktiga 
etiketter. De markeras med en 
färgprick. 

Pris, avläsare med antenn Ingen uppgift  
Antikollision Adaptive Binary Tree  
Standard ISO 18000-6 B  
Minne 96 bitar (för EPC) + 256 bitar 

(fria) 
 

Elektronikkrets Philips U-Code EPC 1.19  
Överföringshastighet 40 kbit/s  
Räckvidd < 4 meter Gäller sändareffekt på 2 W 

ERP (ETSI EN 302-208) 
Källor: http://www.rafsec.com/uhf_availability.htm, produktblad från EMS RFID AB. 
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24.12 Slutsatser från marknadsundersökning 
Tack vare kontakten med olika leverantörer och tillverkare har vi kunnat konstatera vilken 
teknik som finns tillgängligt idag, samt hur de vanligaste lösningarna ser ut. Detta kapitel 
har endast presenterat några exempel på företag och produkter som existerar, men arbetet 
med att hitta fler produkter som är tillgängliga på dagens marknad bör dock inte begränsas 
till endast dessa. Trots att väldigt många företag samsas inom RFID-branschen kan några 
sorters lösningsförslag urskiljas som utformats enligt någon av de vanligast förekommande 
standarderna. De viktigaste resultaten kommer att diskuteras nedan utifrån några funna 
nyckelkategorier. 

24.12.1 Frekvenser 
Den dominerande delen av förslag bygger på system med frekvenser runt 13.56 MHz eller 
UHF-frekvenser (865-869 MHz). Dessutom råder det otvetydigheter kring vilken frekvens 
som bäst är lämpad att användas för att märka pappersrullar. Teoretiskt sett är det endast 
UHF som har möjlighet att uppnå långa räckvidder, vilket de flesta personer verkar överens 
om med vissa undantag. Däremot är det HF-teknik som är mest beprövad inom 
industritillämpningar, och det är den lösning som det finns mest kunskap kring när det gäller 
hur systemen uppför sig, vilka begränsningar som finns o.s.v. Fördelen med HF-produkter 
är att de är mycket mindre känsliga vad gäller det material som ska märkas, samt att 
signalerna inte tenderar att absorberas lika mycket som i UHF-frekvenser. Därmed blir ett 
sådant system mer pålitligt och problemen blir enklare att förutse i avläsningsområdet. Med 
en UHF-lösning kring 868 MHz var det flera personer som ansåg att många yttre faktorer – 
såsom var transpondern fästs och miljön där avläsaren monteras – påverkar resultaten 
väldigt mycket i dessa frekvenser. Därför kunde man med säkerhet inte konstatera om 
systemet skulle fungera i verkligheten; behovet av att anpassa transpondrarna efter material 
och andra omständigheter är mycket större.  
 
Ingen leverantör föreslog oss att använda ett lågfrekvent system (runt 134 kHz), 
förmodligen av den anledningen att det inte finns några transpondrar med etikettliknande 
formfaktor som passar att märka pappersrullarna, eller att räckvidden är alltför dålig. En 
fördel som angavs med dessa system var att de är enkla och okänsliga i 
industriapplikationer. Därmed är det en möjlig teknik att använda för att märka exempelvis 
tambourer i pappersproduktionen. Dock är frågan om LF-system kommer att spridas i 
samma omfattning som UHF-produkter antas göra, vilket också påverkar valet av någon 
teknisk lösning för att märka pappersrullar.  
 
Inte heller mikrovågssystem i frekvensområdet kring 2.45 GHz presenterades av något 
företag. Dessa är i de allra flesta fall aktiva lösningar, de är mycket känsliga för olika 
fuktförhållanden, och kräver en dyr och avancerad teknologi. Plefo AB gav exempel på 
aktiva transpondrar som kostar mellan 350-400 kr, medan Baumer Idents lösning skulle 
innebära en kostnad på 1000 kr per transponder.  

24.12.2 Standarder och egenutvecklade lösningar.  
Undersökningen visar några exempel på egenutvecklade RFID-system bestående av 
transpondrar och avläsare, men de flesta produkterna bygger annars på standardiserade 
elektronikkretsar som tillverkas av Philips, Texas Instruments eller någon annan stor 
utvecklare. För att identifiera transpondrarna behövs tillhörande avläsare vilka torde 
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uppfylla samma standarder för respektive krets-typer, men att utrustning från olika 
leverantörer fungerar tillsammans har ej konstaterats ännu.  
 
Induktiva system med frekvenser kring 13.56 MHz tenderar att följa standarden ISO 15693, 
vilket i princip är de facto-standard för HF-system. Denna standard utvecklades från början 
för trådlösa s.k. smart cards. En modernare standard för HF-baserade system är ISO 18000-
3, som skulle ha varit fastställd under slutet på år 2004186, men enligt flera källor befinner 
den sig fortfarande i sin slutgiltiga utkastversion och väntar på beslut187. ISO 18000-3 har 
anpassats för tillämpningar inom objektidentifiering188. En av slutsatserna är att de stora 
kretstillverkarna med nuvarande ISO 15693-produkter kommer att följa ISO-standarden 
18000-3 när denna blir officiellt framlagd. Vi har inte erhållit några indikationer på hur det 
kommer att förändra egenskaperna för radiokommunikationen, prestanda o.s.v. 
 
När det gäller RFID-produkter som är verksamma inom UHF-frekvenser finns det ett större 
utbud av standarder. Både EPC-produkter och ISO 18000-6 produkter har presenterats. En 
tydlig tendens är att dessa båda standarder tillsammans kommer att utgöra en gemensam 
standard för framtidens passiva UHF-transpondrar där en mycket stor marknad kommer att 
vara inom livsmedels- och återförsäljningsindustrin. Därmed kommer priserna på 
transpondrar att sjunka och utbredningen kommer att bli stor. För att märkningen med RFID 
på Holmen Papers produkter verkligen ska slå igenom i hela försörjningskedjan är ett 
mycket viktigt argument just standardprodukter.  
 
I motsats till detta finns det även RFID-teknologier som utvecklats efter egna tekniska 
lösningar av några olika företag; exempelvis PowerID och EcoTag. Enligt företagen själva 
erbjuder deras produkter bättre prestanda och egenskaper än motsvarande standardlösningar. 
Däremot är det fortfarande inte klarlagt om dessa produkter är mer lämpliga att använda till 
identifiering av pappersrullar. Det bör avgöras av tester och diskussioner med företag i 
Holmen Papers försörjningskedja. En icke-standardiserad produkt innebär uppköp och 
uppgraderingar är begränsade till en viss leverantör eller en viss sorts produkt, och 
kompatibilitet med andra system är begränsad. Det är en väldigt viktig faktor som måste 
betraktas i sammanhanget, utifrån behov och önskemål. 

24.12.3 Formfaktor 
I kapitel 25.2 diskuteras förutsättningarna för att märka pappersrullar; det krävs att 
appliceringen av databärare är enkel att utföra, tillräckligt snabb, och helst också 
automatisk. I det sammanhanget är det en transpondertyp som utmärker sig från 
marknadsundersökningen: taggar i etikett-formatet189. Dessa är enkla att fästa, de är relativt 
okänsliga och passar för användning i automatiserade appliceringsrobotar. Därmed finns det 
två typer av RFID-system att utgå ifrån, induktiva system inom HF-frekvenser eller 
radiovågssystem med UHF-frekvenser. Det finns även transpondrar med LF-frekvenser som 
har kreditkortsformat, bl.a. från Texas Instruments, men dessa har ej föreslagits av någon 
leverantör i detta kapitel. Normalt sett är de avsedda för applikationer med korta avstånd, 
t.ex. vid behörighetskontroller o.s.v. 

                                                 
186 http://www.ti.com/rfid/docs/news/eNews/enewsvol33.htm#story1 
187 http://www.rafsec.com/standards.htm 
188 http://www.ti.com/rfid/docs/news/eNews/enewsvol33.htm#story1 
189 Kallas även smarta etiketter 
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24.12.4 Räckvidd 
Gemensamt för de alternativ som upp.g.avs i samband med studien är att alla har valt RFID-
utrustning inom frekvensområdena kring antingen 13.56 MHz eller 868 MHz. LF-system 
ansågs förmodligen inte kunna täcka alla krav som upp.g.avs i det bifogade dokumentet, och 
mikrovågssystem var ett alltför dyrt alternativ som inte uppfyllde behovet av en passiv 
lösning.  
 
Om räckvidden för HF- respektive UHF-system rådde det tvivelaktigheter, vissa verkade 
föredra den ena lösningen medan andra rekommenderade högre frekvenser. En av 
anledningarna till det har förmodligen att göra med företagens erfarenheter med respektive 
tekniker. HF är en beprövad, väl tillgänglig teknik och har funnits länge på marknaden, dess 
radiofrekvensegenskaper är enklare att förutsäga, och radiovågorna absorberas ej lika 
mycket av exempelvis papper. Däremot är räckvidden även i fri sikt uppskattningsvis som 
högst 1,5 meter, till skillnad från UHF-system som kan kommunicera på tiotals meter vid fri 
sikt. Sådana system har dock inte prövats i samma utsträckning ännu. Tillgången till 
produkter är mycket mindre, det är en teknik som relativt nyligen börjat användas inom 
dessa tillämpningsområden, och dess radioegenskaper kan göra att avläsningsresultaten inte 
kan garanteras utan att platsundersökningar genomförs. Däremot är det många källor som 
pekar på att detta frekvensområde kommer att bli populärast bland framtida RFID-
installationer inom produkt- och logistikkedjor p.g.a. bättre förmåga att identifiera på stora 
avstånd. En generell uppfattning är att det realistiskt går att uppnå 2-9 meters räckvidd vid 
fri sikt med dagens passiva lösningar inom UHF-frekvenser. 
 
Slutligen har vi kunnat se indikationer på att mobila eller handhållna avläsare, som finns för 
en del av de presenterade lösningarna, inte kan uppnå samma räckvidd som fasta avläsare. 
En mobil avläsare kan placeras i t.ex. truckar för att på så vis erhålla en god kontroll på 
produktförflyttningar i magasin, vid utlastningar o.s.v. I de flesta fallen är en god räckvidd 
sammankopplad med ett högt pris för avläsaren, men vid en eventuell investering bör de 
mobila avläsarnas egenskaper testas noggrant.  

24.12.5 Märkning på metall/pappersmaterial 
I början av kapitlet nämndes att vi utformade undersökningen 
efter tre typer av behov, varav det första var att ta undersöka 
en lösning för att märka tambourer – stora metallcylindrar 
som används vid papperstillverkningen. Av ovanstående 
presentationer omfattar några lösningsförslag speciella 
system för märkning av metallobjekt, och dessa förslag är 
ofta relativt dyra. Från vår undersökning kan vi dock 
konstatera att det i många fall är möjligt att använda en enkel 
passiv transponder, enligt de kontakter som vi diskuterat 
frågan med. Metall har mycket stor inverkan på radiosignaler 
men så länge avläsningen inte sker genom materialet kan 
även sådana objekt märkas. Dock är det viktigt att 
transpondern inte placeras dikt an. Tester som Trolley Scan genomfört med sina RFID-
produkter (UHF) visar att med en distans på 3 mm mellan metallobjektet och transpondern 

Figur 72. RI-TRP-W9VS, en passiv LF-
transponder med R/W-minne från 
Texas Instruments. 
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krävs det över fyra gånger högre sändareffekt för att uppnå 
samma räckvidd som i fri sikt, men med en distans på 9 mm 
krävs det mindre effekt än motsvarande för fri sikt190  
 
Med resultaten från studien kan vi konstatera att en aktiv 
lösning inte är nödvändig ens för att märka tambourer, en rätt 
anpassad passiv transponder kan fylla samma funktion, tack 
vare att läsavståndet som krävs är relativt kort enligt 
kravspecifikationerna från Holmen Paper. Det finns många 
alternativ till lösningar, t.ex. har Texas Instruments passiva LF-
transpondrar som passar märkning på metallmaterial i 
produktserien Mount-on-Metal med kostnader omkring 85 kr 
($11)191. Testkit från Texas kan beställas för att utvärdera bl.a. 
dessa produkter. Andra tillverkare som tillhandahåller passiva 
system för märkning på metallobjekt är bland annat Sokymat 
(LF)192, Schreiner-LogiData (HF)193, Trolley Scan och slutligen 
PowerID enligt tillverkaren själv. 
 
För att märka Holmen Papers pappersprodukter var det från 
början tänkt att passiva transpondrar skulle kunna användas, 
eftersom dessa prismässigt motiverar ett införande av RFID i 
ett öppet system. Det har dock efter tester visat sig vara svårt 
att få tillräckligt kraftiga signaler att penetrera pappret så att en 
lång räckvidd uppnås. Eftersom marknaden för passiva 
lösningar är relativt homogen är det inte så sannolikt att hitta 
en fullständig lösning förrän utvecklingen gått framåt 
ytterliggare. Reflektioner uppstår även på pappersmaterial som ska 
märkas och med hjälp av distansmaterial kan en längre räckvidd uppnås även här. 

24.12.6 Lösningsförslagen 
När marknadsundersökningen planerades förutsatte vi att vi med enkelhet skulle få svar från 
alla leverantörer som vi tog kontakt med för att få deras förslag på en teknisk RFID-lösning 
som skulle kunna tillgodose Holmen Papers behov. De företag som är representerade ovan 
är de som vi har haft mest kontakt med och fått den bästa responsen från. Många andra 
leverantörer verkade inte ha intresse av att delta eller de hade helt enkelt inte någon teknik 
som de förväntade kunde lösa behoven. Vi har i samband med undersökningen kunnat 
konstatera att det inte är helt enkelt att hitta ett RFID-system som utan vidare uppfyller alla 
de behov som har identifierats. I många fall var det även svårt för leverantörerna att ge 
några konkreta förslag utan att först komma på besök. Dessutom uppstod ovillighet till att 
göra besök vilket kan grunda sig i att företagen varit osäkra på Holmen Papers status i 
projektet. Detta kan ha lett till ett färre antal inkomna lösningsförslag. Enligt resultat från 
tester vilka introduceras i kapitel 29 finns det fortfarande inte någon lösning som helt kan 
uppfylla kraven på lång räckvidd, vilket därmed bekräftar vissa leverantörers osäkerhet när 
de skulle lämna lösningsförslag. Ett av de tydligast framkomna problemområdena var att 
                                                 
190 Trolley Scan (Pty) Ltd © (2004, Mars 28). The impact on RF operating power needed for Passive RFID transponders that 
are attached to metal, wood, paper, glass and human/animal bodies. 
191 http://www.secureorderprocess.com/ti/product_detail.asp?product_id=112 
192 http://www.sokymat.com/index.php?id=79 
193 http://www.schreiner-group.de/wEnglisch/schreiner_logidata/Produkte/ 
RFID_Loesungen/download/RFID_onMetal_Label_e.pdf 

Figur 73.  ((rfid))-onMetal-Labels 
från Schreiner-LogiData som kan 
fästas direkt på metall. 

Figur 74.  A918, en passiv UHF-
transponder för märkning av bl.a. 
metallobjekt från CAEN. 
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pappersrullarna med 8 % fuktighet absorberar en stor mängd av radiosignalerna, vilket gör 
det svårt för avläsaren att identifiera objekten.  

24.12.7 Priser och tester 
Ett delmål med marknadsundersökningen var att samla in kostnadsuppgifter för de RFID-
lösningar som presenterades: pris för fasta och mobila avläsare, transpondrar, 
kringutrustning, och eventuellt integrationskostnader i mån av behov. Många företag var 
dock ovilliga med att lämna prisuppgifter i detta skede och undvek helt enkelt att svara på 
frågan. Andra skäl som framkom var att priserna beror på hur stora volymer som är aktuellt 
då det är dags för ett uppköp. Kontaktpersonen på Trolley Scan Ltd upp.g.av att priserna för 
RFID-produkter beter sig som för annan elektronikutrustning, det blir hela tiden billigare 
och när det väl är dags för en upphandling kommer priset att vara lägre än vid 
undersökningstillfället; därmed kan det vara svårt att lita på priserna som anges. Bristerna av 
prisangivelserna för olika system innebär att vi inte kan göra några relevanta 
kostnadsuppskattningar. Dock handlar vårt arbete i första hand om att hitta en teknik som 
fungerar för att identifiera pappersrullarna, och om flera system visar sig kunna uppfylla 
avläsningskraven är det först därefter relevant att jämföra priserna. Vid en eventuell 
upphandling bör således aktuella leverantörer kontaktas för ytterliggare kostnadsuppgifter.  
 
Det var ännu svårare att få prisuppgifter för specifika avläsarutrustningar, normalt upp.g.avs 
ett kostnadsintervall som var stort och utan precisa angivelser för vilken utrustning priserna 
gällde. Däremot framstår det som ett generellt faktum att kommunikationsavstånden är 
starkt förknippat med avläsarutrustningen och även dess pris, eftersom mer sofistikerad och 
avancerad teknik krävs. Mobila avläsare är i många fall dyrare samtidigt som de inte 
erbjuder samma avläsningsprestanda. 
 
Redan tidigare har det konstaterats att tester är en viktig del vid utvärderingen av en 
presenterad RFID-lösning, annars går det inte med säkerhet avgöra om kraven blir 
uppfyllda. Tyvärr var många företag inte intresserade av att ställa upp i sådana tester. Några 
anledningar verkade vara att tid och resurser saknas, tvivelaktigheter kring de egna 
produkternas prestanda för ändamålet, och att de var osäkra på hur stor chansen var för en 
kommande order. Alternativet till överenskomna tester är att köpa in testkit från leverantörer 
som erbjuder sådana och genomföra noggranna tester med produkterna i fråga. Det är dock 
ett kostsamt förfarande och risken är stor att produkterna inte uppfyller de behov som finns. 
Ett annat alternativ är att bli medlem i olika organisationer, exempelvis RFID Journal eller 
Wireless World Forum, vilka publicerar artiklar och resultat från testade produkter. Det ger 
dock inte lika tillförlitliga uppgifter om produkterna verkligen kommer att fungera 
tillfredsställande hos Holmen Paper, men kan ge en indikation på vilka produkter som ligger 
i topp. De leverantörer som ställde upp i testerna hade ett intresse för tillämpningen och 
ansåg att deras produkter potentiellt skulle kunna vara en lösning. Inför framtida 
undersökningar av tillgängliga RFID-lösningar rekommenderas att tester genomförs i 
samarbete med leverantören som en del av projektet för att säkerställa att tekniken håller 
måttet.  
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25 Utformningsförslag till RFID-system 
I detta kapitel diskuteras både generella och specifika aspekter kring hur automatisk 
identifiering kan uppnås med ett RFID-system, och vilka krav som ställs i samband med 
Auto-ID inom produktionslinjen samt magasinshanteringen på pappersbruken. 
Förutsättningarna skiljer sig avsevärt mellan olika delar av den interna hanteringen på 
bruken och kapitlet har strukturerats i två delar utifrån dessa områden. En del vilket 
behandlar själva produktionskedjan, från tillverkat papper fram till magasinering. Samt en 
del vilket behandlar hantering inom magasin, från utställning i respektive fack till utlastning 
på de olika transportslagen. 

25.1 Spårbarhet inom produktionslinjen 
I detta avsnitt kommer vi att belysa de processer i produktion där avläsning krävs för att 
åstadkomma önskad spårbarhet, d.v.s. följa alla produkter i de olika processerna fram tills 
magasinering. Förutsättningarna och kraven för läsning kommer att diskuteras enskilt för de 
olika processerna. Först och främst behandlas specifika frågor kring hur märkningen av 
rullar kan ske och vad de möjliga alternativen medför i hantering och produktion. Sedan 
behandlas aspekter kring tambouridentifiering följt av vilka avläsningspunkter som måste 
finnas för att uppnå spårbarhet av alla rullar inom produktionskedjan. En redogörelse av alla 
de punkter inom produktion vilket kommer att diskuteras kan ses i figuren nedan. 
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Giljotin

Omrullning

Produktion av hylsor.
Märkning med transponder.

Inmatning av tambournr.

Identifiering av tambour.
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Figur 75. Schematisk bild över produktionsprocesserna samt de förekommande flödena. 
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25.2 Applicering och placering av transpondern 
I de motiv som diskuterats fram i analysen av processerna belyses vikten av en beständigare 
identitet, d.v.s. en enda typ av identitet genom hela flödeskedjan, vare sig det gäller interna 
aktiviteter i produktion eller hantering hos kund. Där förklaras även de problem vilka kan 
uppkomma i samband med applicering av hylsetikett. För att kunna effektivisera och 
förbättra dessa faktorer finns vissa krav och behov när det gäller placeringen och 
appliceringen av transpondern vid respektive hylsa, vilket kommer att förklaras i följande 
avsnitt. 
 
Placering 
I tryckerierna används först och främst de 
löstagbara klisteretiketter som finns på 
pappersrullens kollimärkning för den interna 
hanteringen. Utförs inte hanteringen av 
klisteretiketterna korrekt finns ingen identitet 
efter det att en del av pappret är förbrukat i 
tryckeriet. I och med att det rull-ID som är 
skrivet på pappersrullens gavel då också 
försvunnit. När det gäller placeringen av transpondern för att kunna identifiera pappersrullen 
är det därför en förutsättning att den fästs vid själva hylsan. Anledning till detta är att 
identiteten då bibehålls genom hela försörjningskedjan, från producerad rulle i RM ända 
fram tills allt papper är förbrukat hos kund. Detta innebär även att extra manuell hantering i 
form av klisteretiketter inte behöver äga rum hos kund. Istället finns förutsättningar för att 
använda fasta avläsare i rullstället hos tryckerierna eller handburna enheter. 
 
Vart på hylsan transpondern skall placeras samt hur det skall gå till har sina begränsningar. 
På grund av att tryckerierna använder sig av chuckar för att fästa rullarna i tryckpressarna 
bör transpondrarna placeras på ett större avstånd än 200 mm in i hylsan för att inte skadas. 
Vissa kunder använder sig också av laser för att kontrollera pappersrullarnas läge i 
tryckpressarna, detta sker genom att skicka en laserstråle rakt genom hylsan och därav få 
exakt position på hur placeringen av pappersrullen är i maskinen. Av denna anledning får 
det därför inte finnas någonting i hylsan som helt sluter den så att laserstrålen inte kan 
penetrera, dock utesluter detta inte helt och hållet en placering av transpondern i hylsan. Det 
finns även möjlighet att fästa en lättapplicerad transponder i form av en tunn etikett på 
hylsans utsida, men då finns stor sannolikhet att den kan skadas i rullmaskinen. Ett flertal 
olika varianter på rullmaskiner finns i Holmen Papers produktion. I en av dessa skjuts 
hylsorna in i maskinen och placeras på två stora underliggande valsar gjorda av ett strävt 
material, för att pappret skall upprullas korrekt används ytterligare en vals vilket har till 
uppgift att hålla ett visst tryck över pappersbanan. I utgångsläget då pappret skall fästas vid 
hylsan har denna vals ett tryck på 7 ton mot hylsorna och detta i samband med de sträva 
valsarna gör att en transponder på utsidan av hylsan inte med all säkerhet skulle överleva 
denna process och medför att detta kan vara en utesluten placering. Dock har vi kommit i 
kontakt med ett företag vid namn CopyTag vilket har specialanpassade förstärkta etiketter 
som enligt dem skulle kunna passa för detta ändamål. Tester kommer att genomföras vid 
Bravikens pappersbruk för att kontrollera om de klarar de ovan beskrivna påfrestningarna. 
Dessa tester kommer att redovisas senare i kapitel 29.1.1. Överlever etiketterna dessa 
påfrestningar samt uppfyller övriga krav när det gäller läsavstånd etc. är detta en bra 
placering i och med att den sitter mycket väl skyddad då pappret är upprullat på hylsan.  
 

Krav för produktmärkning 

Placering - På hylsan. 
- 200 mm in i hylsan. 
- Placeringen får ej leda till att 

hylsan försluts. 
Applicering - Bör ske med automatik. 

- Kontroll av transpondern. 
- Innan inmatning i RM. 
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Applicering 
Det är även viktigt att själva infästningen av transpondern i hylsan inte skall innebära en 
tidskrävande och komplicerad aktivitet för att kontrollera läsbarhet och därmed ha en 
fungerande identitet på allt som lämnar bruket och bör därför automatiseras. Aktiviteten bör 
också ske innan hylsorna förs in i rullmaskinen med anledning av att det då finns möjlighet 
att skapa en identitet i ett tidigt skede och därmed på allt som lämnar maskinen, även på det 
spill i form av så kallade cigarrer vilket idag inte identifieras. Detta innebär att aktiviteten 
måste placeras någonstans mellan hylskapen och rullmaskinen. I och med att det för 
framtiden planeras ett införande av automatiska hylskapar kan detta ses som ett motiv för att 
genomföra appliceringen i anslutning till denna process. Vid ett eventuellt införande av 
RFID i dagsläget kan merkostnader dock uppstå vid den semiautomatiska hylskapen då 
applicering sker i detta skede. Anledningen är att det kan förekomma ändringar av 
körplaneringen vilket leder till att andra bredder på hylsorna måste användas. De hylsorna 
som redan är kapade blir då till spill, vilket medför en ytterligare kostnad i form av 
kasserade transpondrar. Kapning vid den semiautomatiska hylskapen sker relativt långt i 
förväg och en stor mängd hylsor kan komma att kasseras vid ändringar av körplaneringen. 
Med anledning av det höga spillet kan det vara bra att applicera transpondern så sent som 
möjligt innan hylsan förs in i rullmaskinen. Ett alternativ är att lägga denna process i 
anslutning till det hylsbord som används för uppläggning av hylsor vilket skall matas in i 
rullmaskinen. Den automatiska hylskapen påverkas dock inte i lika hög grad av ändringar i 
och med att det bara är enstaka set som blir till spill i denna maskin. 
 
Kontroll av transponderns funktionalitet 
I och med ett användande av en RFID transponder i produktionen istället för en 
streckkodsetikett finns ingen synlig identitet, detta innebär att en trasig transponder inte kan 
identifieras. De flesta leverantörer av RFID transpondrar testar alla produkter innan de 
skickas till kund men en verifiering av dess funktionalitet kan ändå vara aktuell i samband 
med en automatisk applicering. I och med att en trasig transponder skulle innebär mer 
manuellt arbete då en ny transponder måste appliceras i hylsan eller att den helt enkelt måste 
rullas om eller kasseras. Av denna anledning kan en automatisk process vilket genomför 
denna kontroll vara att föredra och då i anslutning till själva appliceringen. 

25.3 Avläsningspunkter i produktionskedjan 
Under genomförandet av processkartläggningen utvärderades de 
internt förekommande produktflödena och de spårbarhetsbrister som 
existerar, och i denna analys konstateras flera platser i 
produktionskedjan där automatisk identifiering bör göras. 
Förutsättningarna, lösningskraven och andra specifika behov för 
varje avläsningspunkt i kedjan diskuteras nedan. 

Avläsningpunkter 

- Tambour (B & C) 
- Rullmaskin (C) 
- Omrullning (D) 
- Giljotin (E) 
- Emballering (F) 
- Sorteringsbord (G) 
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Tambourhantering 
Automatisk identifiering med hjälp av RFID kan 
tekniskt ske genom att applicera en transponder i 
vardera änden på tambourjärnen, de kommer då att 
ersätta dagens visuella numrering vilket kan ses i 
Figur 76. En avläsare som monteras i anslutning till 
popen på PM identifierar tambourn när den är 
färdigproducerad och vid RM görs en ny avläsning 
och därmed blir det, utan risk för förväxling, 
säkerställt vilken tambour som kommer att rullas av i 

processen. Inget manuellt moment kommer då att 
finnas vilket kan ställa till problem vad gäller den 
spårbarhet som vill åstadkommas. Eftersom det är ett 
slutet system krävs det inte så många transpondrar vid en implementering av RFID, därmed 
minskar betydelsen av investeringskostnaden för dessa.  Eftersom objektet som ska märkas 
är av metall kommer särskilt anpassade transpondrar att behövas som klarar miljön av 
mycket metall och kraftiga elmotorer. Avläsningsavståndet är begränsat eftersom avläsaren 
kan placeras i närheten till tambourstället där färdiga tambourer mellanlagras. Men det kan 
krävas en teknik som har möjlighet att nå längre avstånd eftersom störningarna kan vara 
kraftiga och detta skulle innebära dyrare utrustning i form av känsligare avläsare och kanske 
aktiva transpondrar. Det finns passiva system som har utvecklats för just metallapplicering 
men praktiska tester bör genomföras för att bekräfta vilka egenskaper som kan uppnås med 
ett sådant system. Vid införande av RFID för tambouridentifiering behöver inte 
förändringarna i IT-systemet och i Millman bli så omfattande eftersom infrastrukturen och 
rutinerna redan existerar. Istället för manuell inmatning kommer en automatisk avläsning att 
göras, och data från transpondern ska överföras till systemet då tambourn förflyttas till RM.  
 
Rullmaskin 
För att uppnå målet med att ta bort den manuella tilldelningen av hylsetiketter samt för att 
åstadkomma en helautomatisk identifiering är det en förutsättning att hylsorna är försedda 
med en transponder redan innan de förs in i rullmaskinen. Då en hylsa matas in för 
upprullning måste identiteten läsas av så att dess position i maskinen registreras och sparas. 
Idag finns data i maskinens övervakningssystem om t.ex. längd och diameter vilket kopplas 
till brukssystemet Millman då rullarna är färdigproducerade och hylsetiketter skall skrivas 
ut. På samma sätt som görs idag kan denna information kopplas till varje specifik identitet 
så fort en pappersrulle avlägsnas från rullmaskinen. Skillnaden är dock att spårbarhet kan 
uppnås på alla produkter som lämnar denna process, vare sig det rör sig om en rulle färdig 
att emballeras eller spill i form av cigarrer. En punkt där identifieringen kan genomföras är i 
anslutning till de hylsbord som finns på varje maskin, men det är mycket viktigt att rätt 
hylsa läses av, och att det görs i samma ordning som de förflyttas in i maskinen. Detta 
behov kan tillgodoses genom att avläsningszonen anpassas efter förutsättningarna på 
platsen, d.v.s. avläsarens placering och inställning justeras så att endast en transponder 
identifieras åt gången. För att uppnå detta bör noggranna tester genomföras på plats för att 
säkerställa tillförlitliga avläsningar. 
 
I ett system där skrivbara transpondrar utnyttjas finns det ett behov av ytterliggare en 
avläsare i anslutning till rullmaskinen där de nyproducerade rullarna passerar i de fall 
processpecifik information ska sparas i taggen, exempelvis papprets längd och rullens 

Figur 76. Visuell märkning av 
tambour. 
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diameter. Detta skulle kräva att systemet håller reda på kopplingen mellan producerad rulle 
och identiteten i hylsan, och detta är funktioner vilket måste integreras vid RM och i IT-
systemet. 
 
Mellanlager 
I produktion finns en avsatt yta där produkter av olika slag kan mellanlagras. Anledning till 
detta kan vara bland annat stopp på grund av underhåll i emballeringsmaskinen, produkter 
innehållande produktionsfel som väntar på att rullas om eller återvinnas i giljotinen. Även 
kollin som av olika anledningar återkallats från magasin mellanlagras här för att invänta 
åtgärd. Då avsedd produkt skall åtgärdas eller skickas vidare genom produktion måste dessa 
kunna identifieras. I ett system utan möjlighet till synlig identifiering måste handburna 
avläsare finnas för detta ändamål. Räckvidden på dessa enheter kan inte vara särskilt långa 
då en stor mängd produkter kan vara placerade med mycket kort avstånd från varandra. Till 
skillnad från optisk avläsning av streckkoder finns ingen visuell indikation för att avgöra om 
rätt produkt blir identifierad. 
 
Omrullning 
För att kunna genomföra omrullningprocessen måste en avläsning ske med anledning av att 
verifiera samt ange till brukssystemet Millman vilken identitet som skall rullas om till en 
eller flera nya produkter. Detta görs idag manuellt av operatören för maskinen. Ytterligare 
avläsningspunkter måste även tillföras processen för att kunna koppla de nya produkterna 
till respektive identitet som är lagrad i taggen på de nya hylsorna. Teoretiskt sätt kan en 
omrullning resultera i ett oändligt antal nya produkter, det vanligaste är dock att en till två 
nya entiteter framställs. Avläsningspunkterna begränsas därmed av det maximala antalet 
som vanligtvis framställs på respektive omrullningsmaskin. I och med att många olika 
bredder förekommer vid denna process finns krav på att avläsarna måste vara placerade på 
ett sådant sätt att alla bredder har möjlighet att läsas, vilket kan vara ett problem då det är 
stora avvikelser mellan bredderna. Framställs flera olika bredder samtidigt från en och 
samma rulle måste avläsning av rätt identitet kunna garanteras annars fyller inte systemet 
sin funktion. Till skillnad om två identiska produkter skapas, då hade det varit tillräckligt att 
veta vilka identiteter som befinner sig i maskinen. 
 
Giljotin 
För att uppnå målet med att verkligen identifiera allt som kasseras i giljotinen, vare sig det 
är frågan om cigarrer från rullmaskinen eller kollin från magasin ställs vissa krav i samband 
med den automatiska avläsningen. Det bör inte vara möjligt att genomföra processen i form 
av kassering innan avläsning har hunnit ske, för att med all säkerhet kunna garantera 
spårbarhet. Finns ingen möjlighet till att föra in en sådan funktion måste någon annan slags 
indikering ändå existera. På något sätt måste personalen få en verifiering på att läsning har 
inträffat för att veta när processen kan genomföras. Vid automatisk identifiering sker på 
detta sätt alltid en uppdatering av information till databasen i brukssystemet och ingen 
identitet blir oläst så länge transpondern fungerar. De problem i form av entiteter vilket 
kasserats men inte makulerats i systemet kan på detta sätt reduceras. Även om fler rullar än 
en kasseras åt gången finns inget krav på att varje produkt måste identifieras specifikt. Det 
räcker för systemet att veta hur många och vilka identiteter som är placerade i maskinen, 
tekniken måste dock garantera att alla produkter som placeras i maskinen kan läsas så länge 
transpondern inte är ur funktion.  
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Emballering 
Precis som idag krävs det en identifiering då rullarna ankommer till emballeringsstationen 
för att dess fysiska egenskaper ska kunna jämföras med uppgifterna i Millmansystemet, 
samt för att styrsystemen ska få rätt processparametrar att gå efter. Flera kollin bearbetas 
normalt samtidigt vid olika stationer inom emballeringen och avståndet mellan dessa är ett 
par meter. Detta kan innebära att en avläsning resulterar i flera identifierade rullar, men ett 
krav är att endast en rulle läses av åt gången, annars föreligger risk för felaktig identifiering. 
Problemet löses genom att justera antenner och avläsare, eller genom att mjukvara sorterar 
bort felaktiga identiteter, d.v.s. reglera minst tillåtna signaleffekt som är tillåten att 
registreras av avläsaren. Placeringen för avläsningspunkten skiljer sig mellan de olika 
emballeringsmaskinerna eftersom de skiljer sig åt rent konstruktionsmässigt. 
 
Då skrivbara transpondrar används kan kolli-ID tilldelas vid lämplig plats i 
emballeringslinan. De fysiska förutsättningarna för att placera en avläsare är goda, men en 
platsundersökning och fininställning av utrustningen är dock fortfarande nödvändig så att 
god prestanda uppnås. Ett skrivbart system skulle innebära att produkten kan få ett kolli-ID 
som har anpassats efter önskemål eller att databäraren programmeras med relevanta 
produktegenskaper så att kunden enkelt får information om detta. En förändring i IT-
systemet skulle krävas för att det ska bli möjligt. 
 
Sorteringsbord 
Från emballeringen transporteras alla kollin färdiga att levereras till kund mot det magasin 
där de lagras i avvaktan på utleverans. I anslutning till varje magasin finns ett sorteringsbord 
vilket är till för att underlätta hantering och utplacering i magasin. För att kunna sortera alla 
kollin sker idag en automatisk streckkodsavläsning innan denna aktivitet. Denna position 
innebär alltså även en avläsningspunkt i ett eventuellt RFID baserat system. I dag används 
denna avläsning endast för att sortera alla kollin som skall magasineras, inga övriga 
funktioner förekommer. Detta är den sista punkten för avläsning innan magasinering, den 
kan därmed även verka som en sista verifiering på om transpondern är läsbar eller ej. Då en 
eventuell transponder även används av kund är det av stor vikt att verkligen kontrollera att 
transpondern fungerar vid leverans. Efter avläsning vid sorteringsborden transporteras sedan 
alla kollin till respektive resningsbord i magasinet via ramper eller hiss. 

25.4 Spårbarhet i magasin 
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion om vilka punkter i 
magasinshanteringen där avläsning bör ske för att uppnå planerad 
spårbarhet. Kraven för att erhålla god kontroll över lagersaldot samt 
att avsedda produkter skickas till rätt kund är att alla in- och utflöden 
övervakas och registreras i brukssystemet. Tanken med ett 
identifieringssystem vilket bygger på RFID teknologin är att detta 
förfarande skall automatiseras i så stor utsträckning som möjligt. 
Detta kan genomföras på olika sätt och varje möjlighet att lösa detta representeras av sina 
fördelar respektive nackdelar, både vad gäller funktionalitet samt de krav som ställs på 
tekniken. Avsnittet fortsätter med en beskrivning av hur identifiering skall ske för de 
returflöden som är förekommande mellan magasin och produktion. Till sist beskrivs olika 
alternativa sätt för identifiering som kan användas vid leverans från magasinen och hur 
svårigheterna kring en automatisk identifiering vid utlastning yttrar sig där. Spårbarheten i 
magasinet har visat sig vara den svåraste delen att lösa eftersom utlastningsrutinerna skiljer 
sig mellan transportslagen och avläsningsavstånden i många fall behöver vara mycket långa 

Auto-ID 

- Hissar 
- Truckar 
- Portar i magasin 
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och fokuserade för att garantera funktionaliteten i systemet. En överblick av magasinen samt 
de olika utlastningspunkterna i dessa kan ses i bilden nedan. 
 

Magasin 1
Magasin 2 Magasin 3 Gård

Kaj

Magasin 4BB CC

DD

EE

FF

CC

AA

BB

DD

FF FF
FF

GG GG GG GGAA

DD

AA Hiss till mellanlager/produktion

BB Ramper för inkommande kollin

CC Hiss för inkommande kollin

DD Lastbilsutlastning 

EE Kontainerutlastning

FF Utlastningsportar för båtlastning
och lastning av mafivagnar

GG Tåglastningskaj  
Figur 77. Beskrivning över magasinet, dess portar samt kajer för tåg- och båtlastning. 

 
Hissar (A) 
De produkter som kommer från magasin tillbaka till produktionskedjan identifieras idag 
först när de har kommit till en av produktionsprocesserna, men innan dess kan de befinna 
sig i ett mellanlager på golvet under en obestämd tid. Önskemål om att öka spårbarheten för 
dessa produkter skulle kunna realiseras genom att en avläsare placerades vid de hissar som 
från magasinet leder upp till mellanlagret. Eftersom rullarna förflyttas manuellt till hissen 
och mellanlagret är möjligheterna goda att placera en avläsare i anslutning till hissen som 
inte kräver så stor räckvidd. Då dörren till hissen är öppen kan avläsaren aktiveras och rullen 
registreras så produktstatusen i systemet uppdateras. Med bättre informationsunderlag blir 
det lättare att lokalisera produkter som är urtagna ur produktionsprocesserna. 
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Portavläsning 
Detta är en lösning vilken baseras på att kollina 
identifieras då de levereras ut genom portarna i 
magasin där det existerar integrerade antenner och 
läsare. Då kollit passerar avsedd port i systemet 
skall den anses som levererad. Identifieringen blir 
helt automatisk och den skulle inte medföra att 
utlastningen tar längre tid än vanligt så länge inga 
felaktiga kollin identifieras. Lösningen är flexibel 
och inverkas ej av dagens hantering, den kan 
identifiera oberoende av hur entiteterna 
transporteras ut ur magasinet, i form av enskilda 
rullar på truck eller ett flertal lastade på MAFI-
vagn. Denna lösning kan alltså tillämpas vid 
lastning av bil och båt, för tåg måste lösning modifieras. Vid lastning av tåg finns inga 
befintliga portar, det blir även svårt att anpassa dess position till fasta avläsningspunkter i 
och med att det inte placerar sig på exakt samma plats varje gång det anländer. I och med 
detta behövs någon form av flyttbar lösning i vilket avläsare och antenn kan integreras. 
Förflyttningen kommer att leda till ett manuellt moment som i sint tur kan betyda att 
mänskliga fel kan åstadkommas samt att handlandet inte blir optimalt. Dock står detta 
transportslag för endast 2 % av leveranserna vilket medför att ett manuellt moment ändå kan 
vara fullt acceptabelt.  
 
För att portavläsning ska fungera krävs det dock att flera olika tekniska krav är uppfyllda, 
först och främst måste räckvidden vara ett flertal meter för att identifiering ska ske korrekt 
med garanterat resultat. Det minimala avståndet som kan användas begränsas av de stora 
portarna för utlastning till båt. Avläsarens förhörszon måste även kunna anpassas för att 
garantera att endast kollin som passerar genom zonen identifieras. Det får under inga 
omständigheter kunna ske en identifiering av kollin som är placerade i något fack i nära 
anslutning till avläsaren. Antennerna spelar en stor roll för den potentiella räckvidden och i 
många system finns det möjlighet att ansluta flera antenner till samma avläsare. En 
riskfaktor med för många avläsare och antenner i samma magasin är dock att interferens 
uppstår mellan dem, vilket kan resultera i utebliven identifiering eller avläsningsfel. 
Avläsningshastigheten är ett annat behov som blir kritiskt vid utlastning till fartyg, då 
MAFI-vagn används, eftersom väldigt många produkter måste identifieras åt gången. Sker 
även en kontroll av varje identifierad entitet mot en utlastningsorder i brukssystemets 
databas är snabb identifiering ett ännu större krav, även att kapaciteten i bruksystemet är 
hög. I och med dessa faktorer spelar antikollisionsmetoderna stor roll och dessa måste 
uppfylla kraven på snabb avläsning i kombination med hög kapacitet. 
 
Utvärdering av systemets funktionalitet 
För att få en så tillförlitlig kontroll som möjligt på utflödet är det optimalt att ha avläsningen 
så sent som möjligt innan entiteterna lastas på respektive transportslag. Vid en korrekt 
avläsning medför detta att produkterna med all säkerhet är levererade, men samtidigt måste 
det finnas spelrum att rätta till de fel som systemet har för avsikt att upptäcka, samt att 
denna process inte bör leda till för mycket extra arbete. Dock kan extra arbete i viss mån 
accepteras under förutsättning att åtgärderna för med sig tillräckligt stort mervärde. Vid 
lastning på bil kommer avläsning att ske i samband med att de kollin som skall levereras 
körs ombord på flaket. Allt som lastas garanteras därmed att levereras. Vid lastning på båt 

Portavläsningskrav  
 Långt avläsningsavstånd 
 Anpassningsbart förhörsområde 
 Flera antenner och känsliga avläsare 
 Hantering av interferens mellan avläsare 
 Hög avläsningshastighet 
 Tillförlitlig antikollisionshantering 
 Kontroll och indikation av utlastade rullar 
 Identifiering endast av utlastningsprodukter
 Ingen identifiering får ske vid förflyttningar 
 Insikt om in- och utflöde 
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får däremot alla kollin status levererad då de lämnar de portar vilket är riktade mot kaj. Med 
andra ord kan man inte fullt ut garantera att allt som lämnar magasin levereras, dock är det 
mycket lätt att upptäcka om några rullar fortfarande står kvar på kaj och inte blivit lastade. 
Att ha avläsning i detta skede behöver inte bara ha positiva effekter, särskild vid lastning på 
RORO-fartyg. En negativ aspekt med ett system för massavläsning är då felaktiga kollin 
identifieras t.ex. vid skeppning av en hel MAFI-vagn. En indikation på antal fel kan erhållas 
men inte dess specifika positioner på vagnen. För att kunna genomföra identifieringen och ta 
bort det som inte har för avsikt att levereras krävs någon form av handburen avläsare. En 
sådan här händelse leder till ett extra arbetsmoment, det kan vara tidskrävande och är helt 
oacceptabel om fel är ofta förekommande. Förekommer felen sällan är däremot detta ett 
effektivt sätt att kartlägga utflödet samt reducera bristfälliga leveranser. Vid hög felprocent 
bör man även se över och möjligen ändra rutiner längre tillbaka i hanteringen för att få ett så 
effektivt utflöde som möjligt. Detta är viktigt speciellt för båtlastningen i och med att det 
genererar stora utgifter att ha en båt liggande i hamn. Det är då bättre att koncentrera sig på 
att förbättra rutiner för utställning av kollin i magasinet. 
 
Något som också bör diskuteras är hur ovan nämnda hädelse skall hanteras av systemet. Vid 
upptäckta fel är det möjligt att man vill köra tillbaka vagnen eller trucken in i magasin för 
att lasta av och identifiera de kollin vilket inte tillhör utlastningsordern. Speciellt vid dålig 
väderlek då detta inte kan ske utomhus på grund av risken att skada produkterna. Alla 
korrekta kollin har då redan tilldelats status levererad och kommer att läsas ännu en gång av 
systemet. Denna avläsning kan ignoreras och alla kollin vilket tidigare avlästs kan 
fortfarande inneha status levererad. Detta innebär i sig ett osäkerhetsmoment i och med att 
allt som tidigare varit lastat på vagnen måste vara med efter det att felaktiga kollin 
identifierats och tagits bort. Ett alternativ är att ha ett riktningskänsligt system som kan 
känna av att vissa kollin kommer tillbaka in i magasinet och återfå status magasinerad. 
 
Vid hanteringen i magasin förekommer av olika anledningar förflyttningar av kollin vilket 
inte har för avsikt att levereras, dessa kan passera i anslutning till eller igenom de portar 
vilket är avsedda för lastning av båt. En viktig fråga är hur systemet skall hantera dessa 
avläsningar. I de skeden då utlastning skall äga rum kan de avsedda läsarna aktiveras enligt 
given utlastningsorder. På detta sätt kan systemet ange vilka rullar som passerar 
förhörsområdet och som inte skall levereras. De kollin vilket passerar och överensstämmer 
med utlastningsordern anges däremot med status levererad i brukssystemet. Då ingen 
utlastningsorder existerar i systemet läses de kollin vilket passerar men inga åtgärder 
genomförs i systemet. Detta för att inte få en bekräftelse på att kollit inte skall levereras då 
endast en förflyttning skall genomföras. 
 
Ännu en fråga vilket måste tas upp till diskussion är om systemet behöver vara 
riktningskänsligt, d.v.s. känna av om entiteterna som passerar avläsaren har för avsikt att 
levereras eller föras in i magasinet. För att klara av detta krävs två avläsningspunkter på rad 
vilka inte interfererar med varandra. Genom vilken avläsning som sker först kan systemet 
fastställa riktningen. Den avgörande faktorn för en sådan funktion i systemet berörs till 
största delen av om ett frekvent returflöde av kollin förekommer samt hur denna hantering 
sköts. Returer förekommer i form av kollin innehållande kvalitetsfel som antingen kan rullas 
om till nya bredder, emballeras om till kunder vilket inte påverkas av felet eller lösas upp 
för att återigen användas i produktion. Hanteringen vid dessa returer sker idag genom att 
manuellt skriva av alla kollinummer och föra in dem i systemet. Frekvensen på dessa flöden 
är inte allt för höga och motiverar inte ensamt till att implementera ett riktningskänsligt 



- Del 5: Kapitel 25 Utformningsförslag till RFID-system - 

Sidan 134 

system. Anledningen till att de inte förekommer ofta är att de istället för att skeppas tillbaka 
till respektive bruk inte kommer längre tillbaka än till terminal. Där de lagras för att försöka 
säljas vidare. Produkter kan till och med skeppas direkt mellan två olika kunder för att 
slippa extra hantering. Att produkter i vissa fall återkommer till bruken har sin förklaring i 
att de fungerar som terminal för vissa kunder, d.v.s. i Sverige fungerar bruken som terminal 
i och med att de levererar direkt till kund. Dessa returer kan alltså inte identifieras 
automatiskt men en handburen läsare kan underlätta den manuella införningen av 
kollinummer i systemet. 
 
Trucklösning 
Det finns redan exempel på genomförda 
projekt med lyckade trucklösningar i 
pappersindustrin och det finns leverantörer 
som tillhandahåller ett utbud av produkter 
inom truckmonterade RFID-lösningar. Detta 
bekräftar att det finns tekniska lösningar 
tillgängligt och som fungerar i vissa 
applikationssystem, men det är dock ej säkert 
att ett liknande system skulle kunna fungera 
överallt i världen p.g.a. de olika normer och 
bestämmelser som gäller användningen av 
radioutrustning.  
 
En lösning som denna innebär att läsare och antenn integreras i klämaggregatet på trucken,  
hänsyn måste dock tas till att klämaggregaten som är tillverkade av stål kan störa läsningen 
av taggen. Den automatiska identifieringen sker sedan vid truckhanteringen av kollit. Via en 
dator i trucken kan föraren få specifik information presenterad på en skärm. I och med detta 
kan en bekräftelse på om rätt kolli hanteras anges redan i detta skede. En truckbaserad 
lösning ställer stora krav på utrustning och infrastruktur, både när det gäller RFID-tekniken 
och annan utrustning, t.ex. truckdatorer, IT-system och trådlösa nätverk, s.k. WLAN. Det 
grundläggande kravet för att identifieringen ska kunna ske är att räckvidden är tillräcklig, 
avståndet som krävs är något kortare än motsvarande portavläsning. Två typer av truckar 
används för hanteringen i magasin, små truckar för lastning på bil och tåg, och stora för att 
transportera alla kollin till zonerna för denna lastning samt för att lasta MAFI-vagnarna. De 
små truckarna kan hantera upp till 3 kollin och de stora upp till 8 kollin åt gången av de 
minsta pappersrullarna som tillverkas. Detta kräver att viss räckvidd ändå är möjlig för att 
klara att identifiera alla kollin som trucken hanterar. På de stora truckarna kan det även 
behövas ett flertal läsare för att klara av identifieringen vilket gör att en sådan lösning är 
relativt dyr. Avläsarens förhörsområde måste också anpassas till alldeles omkring 
griparmarna på trucken. Detta eftersom rätt kollin måste kunna identifieras, alltså endast de 
som har för avsikt att hämtas. Detta medför problem i och med att det är svårt att avgränsa 
läsarens förhörsfält med all säkerhet. Därför måste andra funktioner implementeras i 
systemet som kan avgöra vilka kollin som hanteras. Ett grundläggande behov för en 
truckbaserad lösning är dock hög kapacitet i IT-systemet och i det trådlösa nätverket, 
eftersom mycket information behandlas och skickas mellan enheterna. Funktionerna måste 
anpassas och skräddarsys utifrån de behov som finns med systemet. Exempel på funktioner 
som skulle kunna uppnås kan ses i listan på nästa sida. 

Truckavläsningskrav  
 Mellanlångt till långt avläsningsavstånd 
 Fokuserat förhörsområde 
 RFID-utrustning på trucken 
 Tillförlitlig och enkel antikollisionshantering  
 Enkelt gränssnitt för truckdatorn 
 Hög kapacitet i  IT-systemet 
 Stort behov av integrerade funktioner i IT-systemet
 Trådlöst nätverk för kommunikationsbehov 
 Bekräftelser för intern hantering 
 Bekräftelser för externa flöden 
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 Körangivelse 
 Varning om felaktig kolli hanteras 
 Angivelse av facknummer vid utplacering 
 Bekräftelse för omflyttning av kollin 
 Bekräftelse vid utplockning ur magasin 
 Identifiering vid utleverans 

 
Informationen som presenteras på bildskärmen i trucken måste vara väldigt enkel, men det 
måste finnas lättillgängliga alternativ där föraren kan bekräfta vanliga operationer i 
magasinet. Hanteringen av truckdatorn får inte bli komplicerad eller tidskrävande då 
nackdelarna skulle motverka syftet med systemet och effektiviteten skulle bli lidande. 
Utformningen av gränssnittet för de val som truckföraren kan göra måste även vara väl 
utformat. Det måste vara lätt att använda samt att menyval måste vara lätta att särskilja för 
att undvika mänskliga fel. 
 
Ovan nämndes att föraren av trucken genom olika alternativ i ett menysystem kan tala om 
för systemet vad han tänkt göra med de rullar vilka identifierats. Om han endast skall 
förflytta dem i magasin samt till vilket fack eller om de skall lastas på specifik båt, bil eller 
tåg enligt utlastningsorder. Kontrollen av vad som lämnar magasin skulle även kunna lösas 
utan att truckföraren behöver ange någon manuell information via ett val i en meny. Genom 
att placera läsare på trucken och transpondrar i golvet vid varje port för utlastning kan allt 
som lämnar magasin på detta sätt registreras i systemet så länge även vetskapen finns om 
vad som bärs av trucken. Det kan även tänkas att man gör tvärtom och placerar läsare eller 
antenn i golvet samt transpondern på undersidan av trucken. Dock är relationen mellan 
antalet möjliga portar för utlastning och antalet truckar en avgörande faktor för dessa två 
alternativ. Finns det fler möjliga portar för utlastning än antal truckar bör avläsarna placeras 
på truckarna, detta på grund av deras relativt höga pris. Byten av truckar sker med jämna 
mellanrum vilket medför att det måste finnas möjlighet att på ett enkelt sätt förflytta 
utrustningen mellan truckarna. Den bör därför vara installerad på ett sådant sätt att det är lätt 
att göra detta byte.  
 
Utvärdering av systemets funktionalitet 
I ett system där avläsare endast existerar i klämaggregaten på trucken måste föraren själv 
avgör genom ett menyval i vilken fas av utlastningen som kollit ska tilldelas status 
magasinerad. Detta oberoende av vilket transportslag som lastningen avser. I ett 
truckbaserat system med avläsare i aggregaten samt transpondrar i golvet sker däremot 
tilldelningen av denna status i samband med att trucken kör över de positioner i magasinet 
där transpondrarna har blivit utplacerade, t.ex. i anslutning till de portar vilket används för 
utlastning. Något som är positivt med denna lösning är att det är relativt enkelt att skapa ett 
riktningskänsligt alternativ. Detta på grund av att endast en ytterligare transponder behövs 
vid varje avläsningspunkt. Denna sorts system kan endast genomföras med hjälp av passiva 
transpondrar, aktiva transpondrar sänder ut sin identitet med jämna mellanrum vilket 
innebär att man inte kan vara säker på att passera vid dessa tidpunkter. 
 
På samma sätt som vid portavläsning kan en utlastningsorder kopplas till respektive läsare 
för att aktivera systemet att identifiera kollin vilket inte skall levereras, då ingen lastning 
förekommer läses identiteterna men ingen indikation anges eftersom ingen utlastning är 
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förekommande. Då det enbart finns läsare i truckens klämaggregat kan en utlastningsorder 
kopplas till trucken för att kunna verifiera alla kollin vilket skall lastas. 
En indikering på att fel kolli hanteras måste anges på ett enkelt och väl synligt sätt för 
truckföraren. Flera tänkbara alternativ existerar, genom att skärmen i truckdatorn ändrar färg 
eller att någon form av ljuskälla på trucken blinkar och på så sätt ger en indikation. Det kan 
även tänkas att det som redan beskrivits kompletteras med en ljudsignal för att påkalla 
uppmärksamhet. En negativ aspekt med ett truckbaserat system är att manuella moment 
uppkommer via menyval i truckdatorn. Dessa kan begränsa effektiviteten till viss del men 
även förorsaka felaktiga menyval. 
 
Vid indikering av att fel kolli hanteras måste felet snabbt kunna åtgärdas. Med hjälp av en 
handburen enhet kan truckföraren på ett enkelt sätt identifiera alla kollin för att rätta till 
felet. I och med en avläsare på trucken kan föraren få en indikation i ett tidigt skede på om 
det som lastas innehåller kollin vilket inte har för avsikt att lastas. Om fel är ofta 
förekommande upptäcks felen men utlastningen blir inte speciellt effektiv i och med den 
manuella identifieringen vilket måste göras. Problemet ligger då längre tillbaka i kedjan, 
redan vid leveransen in till magasin. Något som man då kan diskutera är i vilket skede i 
magasinshanteringen som identifieringen skall göras. Om felet som beskrevs ovan existerar 
beror detta på att de kollin vilket inkommer till magasin från produktion placeras i fel fack. 
En identifiering är ett krav vid alla leveranser men frågan är hur hanteringen skall 
effektiviseras. Om alla kollin är placerade i rätt fack innebär det en mycket smidig 
identifiering vid utlastning vilket fungerar mer eller mindre som en extra säkerhet samt ett 
snabbt sätt att identifiera allt som lastas. En avläsning av allt som inkommer till magasinet 
kan däremot underlätta för truckföraren och medföra att de allra flesta kollin placeras i rätt 
fack. 
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25.5 Sammanfattning av förutsättningarna vid bruket 

25.5.1 Läsavstånd 
När det gäller läsavståndet finns det individuella krav för de olika interna processerna i 
produktion samt magasinshantering. I rullmaskin, giljotin, omrullning, emballering, 
transportörer och ramper fordras endast korta läsavstånd vilket också är relativt likvärdiga 
för alla dessa processer. Dock krävs det att endast en rulle i taget identifieras, det är alltså av 
stor vikt att rätt identitet avläses så att inga förväxlingar sker. I hanteringen vid utlastning i 
magasin behövs det däremot betydligt längre läsavstånd när det gäller massavläsning med 
avläsare och antenn integrerad i alla portar. Här krävs det också att ett flertal kollin kan 
avläsas samtidigt. 
 
Den aktivitet som framförallt begränsar det minimala avläsningsavstånd som krävs för 
systemet är utlastningen ur magasin på respektive pappersbruk samt mellanliggande 
terminalhantering. Måtten på dessa portar är varierande men ett läsavstånd på 3 meter bör 
vara tillräckligt. Dock bör systemet var något överdimensionerat för att klara av olika 
miljöförändringar vilket kan påverka styrkan hos signalen.  

25.5.2 Miljöaspekter 
De fysiska förutsättningarna som gäller i miljön på pappersbruken medför svårigheter som 
måste lösas för att en RFID-implementering ska lyckas. Många av processerna i 
produktionskedjorna karaktäriseras av stora metallkonstruktioner, kraftfulla elmotorer och 
elektromagnetiska störningar från elektriska apparater och maskiner. Precis som det 
beskrevs i teoriavsnittet om RFID-teknologin har dessa faktorer väldigt stor inverkan på 
radiokommunikationen mellan transponder och avläsare i RFID-system och därmed ställs 
höga krav på att RFID-tekniken verkligen fungerar på plats. Detta föranleder 
rekommendationer om att tester genomförs på plats vid varje punkt i kedjan där identifiering 
ska göras. 
 
Vid vissa avläsningspunkter är utrymmena för avläsare och antennplacering mer begränsade 
än i andra och detta påverkar direkt vilken teknisk lösning som kan användas, exempelvis 
antennstorlek, och indirekt påverkar det vilka avläsningsegenskaper som erhålls. På de allra 
flesta stationerna i produktionslinan kommer antenner att placeras på eller vid metall, vilket 
i värsta fall påverkar radiokommunikationen väldigt mycket, därför bör olika inställningar 
och tester genomföras för att optimala identifieringsförhållanden ska uppnås.  
 
I omrullningen, emballeringen eller andra platser där endast en rulle ska identifieras i taget 
och det finns risk att flera rullar kommer inom avläsningsområdet finns flera åtgärder 
tillgängliga: avskärmning av antennen, anpassning av signalstyrkan eller använda riktade 
antenner. Vid dessa platser bör således olika inställningar och antennplaceringar testas 
eftersom möjligheterna att påverka avläsningsvariablerna varierar för olika tekniska 
lösningar, och det är svårt att förutse hur dessa kommer att fungera på plats. 
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Del 6:  
Mervärde vid terminal och slutkund 

 

I den föregående delen av rapporten belystes de motiv samt krav som 
ställs på tekniken i de interna processerna. Denna del för istället en 
generell diskussion om de effekter ett införande kan innebära för den 
resterande delen av försörjningskedjan. Även viktiga faktorer som måste 
vara uppfyllda för att hela försörjningskedjan skall kunna utnyttja 
tekniken presenteras. Från observationer genomförda vid besök beskrivs 
hanteringen hos terminal och kund, vilka motiv samt krav som ställs där 
och hur en eventuell lösning kan vara utformad.  
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26 Mervärde i försörjningskedjan 
Det har tidigare talats om att RFID har stor 
potential att förbättra processer i bl.a. 
försörjningskedjor. Därmed utgör tekniken ett 
stort mervärde för många inblandade parter i 
komplexa logistiksystem och inte enbart i den 
egna verksamheten; informationsutbyten kan 
göras mer precisa, transporter kan planeras 
noggrannare utifrån mer kvalitativ information, 
och hanteringsrutinerna vid in- och utlastning av 
produkterna kan effektiviseras. Följande kapitel 
kommer fortsättningsvis att belysa vad tekniken 
potentiellt kan medföra i form av indirekta 
förbättringar i försörjningskedjan i ett generellt 
perspektiv, och sedan vad gäller möjligheterna 
med RFID direkt för de inblandade aktörerna, d.v.s. vad gäller terminal- och kundprocesser.  

26.1 Fördelar med RFID i försörjningskedjan 
Tidigare diskussioner kring fördelar som kan uppnås genom att införa ett RFID-system har 
baserats på förutsättningarna i produktionskedjan, men ett av delmålen med systemet är också 
att tekniken kan utnyttjas i hela flödet mellan tillverkare och kund. Med utgångspunkt från 
Holmens sida kan de generella fördelarna med RFID delas in enligt två synsätt, dels ur ett 
logistikperspektiv som handlar om hantering av gods, transporter, händelser och 
informtionskrav m.m., dels ur ett produktperspektiv i samband med lastning och lossning av 
gods vilket inkluderar spårbarhet, kvalitet, prestanda, produktegenskaper o.s.v. Detta ger dock 
inte en helt fullständigt bild av hela mervärdet med RFID-systemet, eftersom direkta fördelar i 
samband med interna processer hos kund därmed uteslutits. Dessa kommer därför i mån av 
kännedom att presenteras under kapitlet för respektive aktör. 

26.1.1 Logistikperspektivet 
I samband med leveranser och transporter till terminaler och kunder är det mycket viktigt att 
hela försörjningskedjan fungerar. Detta inkluderar samarbetet mellan alla inblandade parter 
mellan pappersbruket och kunden, d.v.s. även marknadsavdelningar, transport- och 
speditionsföretag, rederier o.s.v. Det enkelriktade produktflödet mellan två noder i kedjan 
betraktas som en transport mellan en leverantör och en kund, där den förstnämnda är källan 
och den andra är mottagaren. För att försörjningskedjan ska fungera i sin helhet krävs det att 
kunderna känner till planerade inleveranser och att dessa verkligen blir korrekta, samt att 
transportföretagen får ta del av relaterad leveransinformation i god tid. Därför krävs det att alla 
inblandade aktörer har tillgång till relevant information i samband med logistikprocesserna i 
hela kedjan. Informationsflödena blir därmed dubbelriktade och väldigt komplexa i stora 
försörjningskedjor. De allmänna möjligheter som RFID medger, eller har som syfte att uppnå, i 
samband med denna diskussion är följande: 
 

Figur 78. Mervärdet av RFID i Holmen Papers 
försörjningskedja kan spridas även till terminaler 
och kunder. 
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 Högre tillförlitlighet i dataunderlagen för leveransbekräftelser.  
 Automatisk generering av följesedels- och utleveransinformation. 
 Ökad leveranskvalitet tack vare enklare och bättre produktidentifiering vid 

orderplockning. 
 Minskad risk för felleveranser. 
 Högre precision och bättre översyn av produktförflyttningar i hela kedjan. 
 Bättre kontroll på in- och utflöden ur magasin. 
 Ökad omfattning på produktspårbarheten eftersom identiteten existerar tills hela 

produkten är förbrukad. 
 Ökat mervärde för vissa kunder genom att utnyttja en alternativ källa för att förmedla 

kundspecifik produktinformation. 
 
Med en bristfällig kontroll vid orderplockning och utlastning av produkter ökar riskerna för att 
antalet fellevererade kollin ökar eller att leveranserna inte blir fullständiga, vilket kan få många 
indirekta påföljder i hela försörjningskedjan, både för kunder, slutkunder och leverantörer. För 
en kund innebär en felleverans att deras verksamhet påverkas negativt eftersom 
informationsunderlaget för lagerplanering och produktionsplanering inte stämmer överens med 
vad som verkligen levererades. För leverantörens del kan detta innebära flera påföljder 
beroende på felorsaken. Produkter som uteblivit vid en leverans kan behöva skickas med extra 
transporter vilket medför flera omkostnader och ett resursslöseri. Felaktigt levererade 
produkter bidrar med ett returflöde som leverantören måste ta hand om för att korrigera 
försändelsen. I och med att en leverantör i allmänhet har flera kunder i försörjningskedjan finns 
det risk att även dessa nätverk och aktörer påverkas då situationer med många felleveranser 
uppstår. RFID som verktyg kan användas för att verifiera de fysiska flödena mot plocknings- 
och leveransplaneringsunderlag för att öka leveranskvalitén och produktspårbarheten. Därmed 
kan det även utnyttjas för att motverka fel vid utlastningsskedet.  

26.1.2 Produkthanteringsperspektivet 
Utgångspunkten i denna beskrivning är själva lastnings- eller lossningsförfarandet av 
produkterna då någon form av in- eller utleverans sker hos de olika aktörerna i 
försörjningskedjan. Med detta uttalande påstås vidare att några stora fördelar med RFID inte 
återfinns under själva transporten av produkterna utan snarare i produkthanteringen vid de 
olika noderna i nätverket mellan leverantör och slutkund. Med detta resonemang återfinns det 
stora mervärdet av RFID genom att: 
 

 Behovet av manuella produktidentifieringar kan reduceras. 
 Automatisk och snabb identifiering kan effektivisera lastning och lossning. 
 Snabbare databearbetning vid in- och utleveranser och minskat behov av resurser. 
 Varningssystem som indikerar felaktigheter vid orderplockning och utlastning. 
 Underlag för lagerinventering blir mer tillförlitligt. 
 Inlevererade produkter hos kund kan enklare verifieras mot leveransorder. 
 Möjligheter att automatisera interna processer där hantering av produkterna uppstår. 
 Produktens identitet blir robustare och mindre känslig för yttre åverkan, samt existerar 

under hela dess livslängd. 
 
Några av de nämnda punkterna är beroende av funktionaliteten i systemet och får anses som 
rimliga att uppnå med vissa krav och förutsättningar på den RFID-lösning som används. I 
samband med en in- eller utleverans hos någon inblandad part i försörjningskedjan är det 
önskvärt att produkterna identifieras för att verifiera att de är korrekta och att innehållet i 
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transporten stämmer med vad som är planerat. Det är betydelsefullt för mottagaren att tidigt 
kunna få en indikation om rätt produkter har ankommit och om något fattas. Detta kan ske även 
idag, men oftast innebär det ett manuellt förfarande med en låg effektivitet och därtill kommer 
risken med oläsbara streckkoder som medför ännu mer omfattande tidsförluster. En teknik som 
leder till att identifieringen kan bli helt automatiskt och som även kan snabba upp hanteringen 
innebär ett klart mervärde för alla. Genom att de levererade produkterna automatiskt kan 
jämföras med orderbeställningen finns det stora möjligheter för att leverantören direkt ska 
kunna få ett meddelande om något felaktigt har inträffat. Tack vare att RFID skulle kunna 
motverka felutlastningar genom ett varningssystem kan även risken för felaktigheter minska. 
Därmed fyller RFID-systemet flera viktiga funktioner i försörjningskedjan, och den data som 
blir insamlad vid de olika noderna i kedjan kan användas för att informera påverkade aktörer 
om de situationer som uppstår. Många analyser och publikationer tyder på att RFID-tekniken 
på grund av sina tekniska egenskaper medför ett stort värde inom just logistikområdet. Det 
förutsätter dock att tekniken uppfyller flera faktorer och har de rätta egenskaperna, bland annat 
de som diskuterats i tidigare kapitel.  

26.2 Informationsutbyten i försörjningskedjan 
Den studerade försörjningskedjan i Holmen Papers affärsområde innefattar tre huvudentiteter: 
pappersbruk, terminaler och kunder. I stora försörjningskedjor är informationsbehovet 
mycket komplext och nätverket mellan inblandade aktörer är invecklat, bl.a. ska 
transportföretag, terminaler, godshanterare och kunder informeras om när och vilka produkter 
som kommer att levereras samt var de är och vart de ska. I samband med logistikprocesserna 
måste anpassad information meddelas till många noder i kedjan vid flera olika tillfällen. 
Därmed säkerställs leveransernas kvalitet och precision, och att flödet i kedjan är känt. 
Dessutom krävs det information i förväg för att planera transportbehovet och för att 
lagerplanering ska kunna genomföras. Lagerplanering beror i sin tur på flera andra faktorer 
såsom förvaringstid, lageromsättning och förbrukningstakt. En effektiv försörjningskedja 
kräver att information om tillgång och efterfrågan finns tillgängligt för både leverantörer, 
transportfirmor och mellanhänder för att undvika stora svängningar i systemet. Ett RFID-
system har stora möjligheter att kunna användas för att att öka tillförlitligheten i ett sådant 
nätverk. 
 
Ett öppet informationsutbyte har många praktiska fördelar tack vare att alla noder i nätverket 
kan planera utifrån kända in- och utflöden i kedjan. Dessutom bidrar öppna relationer till god 
kundkontakt. Informationen behövs för att alla verksamheter ska kunna planera sina 
produktionsprocesser och lager i förväg, och för att bekräfta att inga avbrott uppstår någonstans 
i kedjan. I samband med transporter måste information skickas till flera aktörer och i flera steg. 
Sett ur speditionsfirmornas synvinkel räcker ett leveransunderlag med information om 
destination, vilka produkter som ska transporteras och när det ska vara levererat. Denna 
information måste finnas tillgänglig i god tid innan leveransdatumet. Användningsområdet för 
RFID ur transportfirmornas synpunkt är relativt begränsat, såvida de inte har skyldighet att 
kunna konstatera exakt vilka produkter de transporterar och var de befinner sig. 
Leveransinformation har en viktig roll i sammanhanget och med en säker och automatisk 
identifieringsteknik kan informationsutbytet i samband med de fysiska produktflödena bli 
bättre än idag vilket är viktigt ur logistiksynpunkt. 
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26.2.1 Leveransinformation 
När en kundorder har producerats och levererats från ett bruk sammanställs ett 
leveransunderlag via CUPS, vilket innehåller relevant information för respektive kund eller 
aktör. Exempelvis innehåller leveransbekräftelsen t.ex. datum, lastade kollin, vilka kundordrar 
som lastats, samt specifika transportrelaterade uppgifter. Denna information vidarebefordras 
till terminal respektive kund i önskat format och via tillgänglig infrastruktur, exempelvis 
direktöverföring via Internet, fax eller via EDI-meddelanden194.  
 
Då en transport sker till kund skickas en leveransbekräftelse tillsammans med produkterna. Till 
de kunder som har stöd för EDI skickas ett leveransmeddelande i samband med att utlastning 
har genomförts och verifierats. Kunderna förväntar sig leveranserna enligt överenskommelsen 
vid ordertillfället och därför är det mycket viktigt att produkterna verkligen överensstämmer 
med leveransbekräftelsen då kundens planering bygger på dessa uppgifter, bl.a. för 
lagerhållning och produktionsplanering. Tryckerierna har i allmänhet mycket små lager och 
kräver därför stor precision i leveranstillförlitlighet, exempelvis att de kommer på utsatt tid och 
att rätt produkter levereras. 
 
Då produkterna levereras med fartyg till en terminal, skickas en leveransbekräftelse på vilka 
varor som lastades från bruket, och då dessa lastas in i lagret verifieras produkterna och 
informationen kan jämföras med bekräftelsen. Felaktigheter här innebär att kontroller måste 
genomföras för att spåra vad som kan ha inträffat, det kan handla om en felleverans, 
felavläsningar eller försvunna produkter. En terminal som mottar en leveransbekräftelse kan 
planera lagerhållningen i förväg och tilldela utrymmen i magasinet på ett likvärdigt sätt som på 
pappersbruket. De exakta metoderna som används för detta avgörs på respektive terminal och 
varierar något.  
 
Möjligheterna att förmedla information tillsammans med produkten i själva transpondern beror 
på hur mycket minne som finns tillgängligt och vilka skrivmöjligheter som finns. Idag är de 
flesta billiga passiva taggarna begränsade i tillgänglig minneskapacitet, men i takt med 
utvecklingen kommer detta att bli en potentiellt viktig faktor att beakta. Alternativt är aktiva 
transpondrar redan tillgängliga vilka ofta är utrustade med större minnen. Genom att specifik 
produkt- och processinformation kan programmeras i transpondern minskar behovet av att 
använda leveransbekräftelser, access till databaser, EDI-överföringar och så vidare. Därmed 
kan intelligenta robotsystem användas och styras med hjälp av data som är lagrad med 
produkten istället för att belasta IT-systemet och det trådlösa nätverket, och det skulle innebär 
att enklare och billigare lösningar skulle kunna användas. Exempelvis används vid en del 
tryckerier automatiska vagnar som transporterar rullarna till tryckpressarna. I dagsläget är 
dessa programmerade manuellt. Processinformationen i transpondern kan även användas hos 
slutkund för att utreda samband mellan inträffade händelser på tryckeriet och rådande 
processparametrar vid tillfället då pappret framställdes.  

26.3 Införande av RFID i försörjningskedjan 
I detta avsnitt kommer generella diskussioner att kretsa kring olika faktorer som har väldigt 
stor betydelse vid ett införande av RFID i försörjningskedjor; dels som fokuserar på problemen 
med att hitta en gemensam lösning som passar hos alla aktörer, dels på svårigheterna att få 

                                                 
194 EDI: Electronic Data Interchange 
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inblandade parter att komma överens om en helhetslösning och verkligen satsa på en ny Auto-
ID-teknik.  
 
Ett RFID-system som ska utnyttjas i en stor 
försörjningskedja medför obestridligt att väldigt 
många aktörer är inblandade och att alla är 
beroende av den lösning som introduceras om 
systemet och dess möjligheter ska kunna utnyttjas 
till fullo. En väldigt viktig aspekt kring dessa 
diskussioner är omfattningen på det övergripande 
nätverket av pappersleverantörer, terminaler och 
tryckerier – det är inte endast Holmen Papers egen 
försörjningskedja som påverkas av teknikbytet, 
utan även flera närliggande nätverk kommer 
indirekt att bli beroende av lösningen. Relevansen 
av denna aspekt åskådliggörs enklast med en 
förklaring utifrån perspektivet att en part i ett 
nätverk vill införa ett RFID-system. 
Speditionsföretagen är uteslutna ur detta scenario 
för att förenkla bilden ytterligare, eftersom de i 
detta fallet är oberoende av RFID-tekniken då de inte antas vara inblandade vid avläsningarna 
som sker vid varje nod i nätverket och inte är ansvariga för att identifiera godset som skickas. 
 
Ett nätverk kan bestå av många noder, exempelvis en leverantör, en eller flera distributörer 
(terminaler) och många kunder. Ur perspektivet att RFID införs i produktionslinjen på Holmen 
Papers pappersbruk så kan i första hand noderna i Holmens egna nätverk, d.v.s. terminaler och 
tryckerier få tillfälle att utnyttja möjligheterna som den sofistikerade tekniken medför. Varje 
pappersbruk har flera kunder som i sin tur behöver investera i kompatibla RFID-avläsare för att 
kunna identifiera produkterna från Holmen Paper. Varje tryckeri har i likhet med detta flera 
leverantörer av papper. Då det för tryckeriet inte är önskvärt att behöva många olika system för 
att kunna identifiera pappersrullarna från olika leverantörer måste en överenskommelse med 
dessa att göras. Därmed har flera nätverk påverkats av den lösning som införts hos en aktör i 
sin försörjningskedja. Således är det bekräftat hur viktigt det är att en teknisk lösning måste 
väljs med stor omsorg utifrån allas behov och förutsättningar, samt den centrala betydelsen av 
att gemensamma överenskommelser kan uppnås mellan aktörer, oavsett om det handlar om 
konkurrenter, kunder, eller leverantörer. En part som väljer en annan lösning måste räkna med 
att tekniken endast kan användas internt i sin verksamhet och därmed inte utnyttjar potentialen 
med RFID fullt ut.  
 
En enhetlig standard för RFID-produkter krävs för att en teknisk övergång ska kunna 
genomföras och för att värdet av den direkt ska kunna synliggöras. Detta kräver att 
utrustningen ska fungera genom hela kedjan, därför är en teknisk standard som garanterar 
kompatibilitet mellan olika produkter från olika tillverkare ett ytterst viktigt krav. Med en 
sådan standard binder sig inte alla till att investera i en särskild tillverkares RFID-produkter 
och priskonkurrensen mellan leverantörerna blir därmed högre vilket medför lägre 
investeringskostnader för slutkunderna i kedjan. Det andra alternativet, som är troligare idag 
eftersom kompatibilitetsbrister existerar i befintliga standarder, är att alla tvingas använda sig 
av exakt samma lösning bestående av transpondrar och avläsare, som garanterat fungerar 
tillsammans. Nackdelen med detta är att valmöjligheterna för respektive aktör är väldigt små 

Figur 79. Nätverk av leverantörer och tryckerier. 
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att påverka lösningen utifrån egna behov, och dessutom får en tillverkare väldigt stora 
möjligheter att dominera på marknaden med sina produkter, eftersom alla noder i nätverket är 
bundna till dessa om systemet ska fungera. Men då krävs det att en aktör har förmågan att få 
alla att inblandade parter till just detta. Ofta är det en kund som har styrkan att göra detta och 
kan ställa krav på att deras leverantörer godkänner en viss lösning. I många fall medför det att 
lösningen blir anpassad efter en aktörs behov och förutsättningar. 
 
Ett fullbordat och lyckat RFID-införande som berör flera olika kund- och leverantörsnätverk 
kräver en utvärdering av de tekniska förutsättningarna och en analys av processbehoven hos 
respektive part för att en gemensam lösning ska kunna realiseras. Eftersom verksamheterna 
skiljer sig mycket mellan aktörerna i hela pappersindustrin innebär det stora problem att kunna 
enas om en gemensam utrustning i dagsläget. Svårigheterna ligger i att få en lösning som 
verkligen täcker alla behoven som finns i försörjningskedjan och att hitta en gemensam 
produktstandard som samtliga av en kunds leverantörer kan utnyttja. Eftersom tryckerierna är 
beroende av flera pappersleverantörer så är kompatibla RFID-system av högsta betydelse. Ett 
alternativ är att införa en lösning som fungerar för internt bruk på Holmens pappersbruk, men 
som inte tar hänsyn till förutsättningarna hos kunder och övriga leverantörer i nätverken. 
Däremot medger ett sådant införande att de andra parterna får tid att anpassa sina Auto-ID-
system till en liknande lösning om sådant mervärde anses existera i deras försörjningskedjor.  
 
Villighet att införa en ny teknologi är också en nyckelfaktor vid införandet, annars kommer 
parallella system med både den gamla och den nya tekniken behövas. Därmed kommer 
övergången att ta väldigt lång tid och så länge inga drivande krafter finns kommer 
fortskridandet att hejdas. För aktörer som har svårt att se nyttan med ett nytt system kommer ett 
införande inte att vara önskvärt, medan andra ser både ekonomiska och praktiska grunder till 
att göra det. Då en teknik ska införas i ett stort nätverk finns det ett behov att informera alla 
parter om nyttan och möjligheterna detta innebär, tillsammans med praktiska erfarenheter som 
erhållits i samband med utvecklingen. Med en stor öppenhet i nätverket och villighet att dela 
med sig av erfarenheterna kommer övergången att gå snabbare och förutsättningarna för att 
fördela investeringskostnaderna blir bättre. 
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27 Terminal 
Terminalerna i Holmens logistikkedja används för lagring för servicenivå och lokal 
slutdistribution. De är utplacerade på strategiskt valda platser i Europa och utnyttjas då 
transport sker med fraktfartyg från Sverige. Ett besök har genomförts vid terminalen i 
Chatham, England, för att kartlägga produkthanteringen på terminalen samt för att identifiera 
behov och önskemål som ställs i samband med en Auto-ID-process som bygger på RFID. 
Godshanteringen fungerar likartat på de flesta av Holmen Papers terminaler och den beskrivs 
kortfattat i Bilaga 5 ur ett generellt perspektiv vilket ökar förståelsen för analysen av vad som 
krävs av systemet för att uppnå en helt automatisk produktidentifiering som täcker samtliga 
produktflöden. Inkommande kollin går först genom en manuell godskontroll varvid de 
klassificeras och godkänns för lagring i terminal, ompackning eller om produkten måste tas ur 
ordern p.g.a. fysiska skador. I lagret sker också hantering av produkterna genom kontroller 
eller inventering. Detta kan skapa behov av ompackning, återvinning, eller produktreturer. För 
utlastningsflöden existerar behov av godskontroll varvid produkten kan levereras till kund, 
ompackas eller förflyttas till återvinning/försäljning av pappret. Returer kan uppstå från 
kunder, varvid returnerade kollin kan lagerföras, kastas eller packas om för vidare utlastning 
till kund. 
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Figur 80. Förekommande flöden vid terminalen i Chatham. 

 

27.1 Utvärdering av funktionalitet för RFID-system på terminaler 
Några av de fördelar som kan uppnås med RFID i terminalhanteringen togs upp i förra kapitlet, 
vilket delades upp i ett logistikperspektiv samt produktperspektiv. Möjligheterna och värdet av 
RFID i terminalhanteringen liknar på många sätt vad som konstaterats i analysen av 
magasinsbehoven vid bruk som gjordes efter processkartläggningen. Den stora fördelen med 
RFID är att tekniken kan utgöra en Auto-ID-lösning som uppfyller flera behov och krav. För 
att kunna uppnå målen som ställs på systemet bör olika faktorer kring dess funktionalitet 
diskuteras. Detta med anledning att försöka skapa en uppfattning om vilka möjligheter som 
finns med ett eventuellt Auto-ID-system samt vad som skulle kunna bli en effektiv lösning. 
Frågor som då bör diskuteras är följande: 
 

 I vilket skede skall identifiering inträffa när det gäller inflödet och utflödet ur terminal, 
samt när skall registreringen av produkter ske? 

 Hur skall personalen få bekräftelse på om rätt/fel kolli levererats? 
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 Hur skall ett identifierat fel korrigeras? 

 Vilken räckvidd krävs på avläsningsfältet? 

 Hur skall ett system utformas för att vara helt automatiskt? 

 Portavläsning 

 Truckavläsning 

 En kombination av ovanstående 

 Kommer hanteringssätt samt rutiner behöva ändras på grund av det nya systemet. 

 Behövs indikering på att kollit placerats i avsett fack? 

 Finns behov av att kunna identifiera omflyttningar i terminalen? 

 

Önskvärda funktioner med ett RFID-system på terminalerna är att: 

 Verifiera vilka rullar/kollin som levererats till terminal, och jämföra denna data mot 
leveransbekräftelsen för att få korrekt data i IT-systemet.  

 Hantera utställning i fack med truck så att rätt kolli hamnar i rätt fack fysiskt och rätt 
information finns i systemet och därmed kan leveraras ut till kund. 

 Kunna sköta lageradministration såsom omflyttningar/fackdisponering, inventering, 
ompackning, spåra spill etc. 
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Figur 81. Schematisk bild över terminalen i Chatham. 

 
Hanteringen i Chatham-terminalen är idag relativt enkel, en redan bra uppdelning av inflödet 
och utflödet förekommer i byggnaden. Vissa portar är avsedda endast för flödet in i terminalen 
medan andra är avsedda endast för det utgående flödet. Ett snabbt och effektivt sätt att 
identifiera allt som inkommer till terminal är i samband med att MAFI-vagnen passerar porten 
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för inpassering. I och med detta kan en direkt indikation erhållas på om allt verkligen lastats av 
från båten. Truckföraren behöver heller inte vänta på att manuell identifiering skall ske innan 
utställning i magasin. Precis som vid magasinshantering på bruken ställer detta krav på en 
längre räckvidd hos systemet samt att avläsarens förhörsfält måste vara begränsat, detta för att 
kunna garantera att inga andra identiteter placerade i närheten avläses. Hanteringen vid 
utplacering i facken kan innefatta flera kollin samtidigt, men ofta förekommer även hantering 
av enskilda kollin. Detta kan medföra att en truckbaserad lösning kan vara av intresse då ett 
sådant system även kan användas för vissa lageradministrationsuppgifter.  
 
Funktionaliteten vid utlastning kan däremot behöva diskuteras och då framförallt i vilket skede 
avläsning samt status levererad skall ske. En massavläsning av alla kollin i ett så sent skede 
som då lastbilen lämnar terminalen kan vara ineffektiv. Detta på precis samma sätt som 
tidigare diskutterats då det gäller massavläsning vid utlastning till båt vid pappersbruken. Detta 
tillvägagångssätt skulle vara ett effektivt sätt att ange status levererad på allt som lämnar 
terminal under förutsättning att frekvensen på förekommande fel är låg. Upptäcks många fel 
skulle bilen helt eller delvis behöva lastas om för att identifiera alla kollin vilket inte tillhör 
utlastningsordern. Hanteringen då detta inträffar skulle bli tidskrävande samt ett manuellt 
hanteringsmoment skulle uppträda, med hjälp av en handburen enhet för identifiering måste 
någon ur personalen korrigera det uppstådda felet. Av den ovan nämnda anledningen bör 
därför avläsning ske någonstans i terminalen innan själva lastningen har ägt rum. 
 
Två tänkbara möjligheter till identifiering existerar precis som vid magasinshanteringen. En 
möjlighet kan vara en integrerad trucklösning, den andra möjligheten kan vara att bygga någon 
form av lösning innehållande grindar i anslutning till pålastningszonerna. I trucklösningen 
avläses alla kollin direkt vid plockning från respektive fack. Truckföraren kan då direkt på 
plats få en indikation på om kollit tillhör given utlastningsorder via truckterminalen. Allt som 
ställs fram i pålastningszonen är då verifierat mot given utlastningsorder, i detta skede får även 
truckföraren ange status levererad via menyval i truckterminalen. En trucklösning för 
terminalhantering kan utformas på precis samma sätt som den för magasinshantering i och med 
att alla moment är likvärdiga. Detta innebär att samma för och nackdelar också existerar, 
lösningen kan vara dyr i och med att en truck kan kräva ett flertal avläsare för att identifiera 
många kollinsamt samt att man inte kommer ifrån de manuella momenten i form av menyval. 
Metoden ställer även stora krav på avläsarens förhörsfält, detta måste vara avgränsat för att 
garantera att inga andra entiteter utanför truckens klämaggregat läses av. Detta kan ses som ett 
problem med en sådan här typ av lösning då det är svårt att garantera en sådan avgränsning.  
 
Det andra alternativet är att placera avläsningsutrustning i speciella grindar där identifiering 
kan ske under passagen genom dessa, samtidigt kan även en indikering ges för att verifiera det 
som passerar. Överensstämmer de identifierade identiteterna med tillhörande utlastningsorder 
kan status levererad anges automatiskt. Kollin som inte tillhör utlastningsordern måste 
kontrolleras manuellt och ställas åt sidan på speciellt avsedd plats för senare utplacering i 
terminalen. Läsningen av dessa grindar kan ske vid de tillfällen då en utlastningsorder angetts 
till systemet, vid övriga tillfällen kontrolleras inga identiteter som passerar. Den räckvidd som 
behövs vid terminal begränsas av avståndet som krävs för massavläsning av inkommande 
kollin. En läsare måste alltså klara av att täcka hela portens vidd för att kunna identifiera 
samtliga kollin, vilket innebär ca 4 meters räckvidd. För övrigt gäller samma krav som för en 
eventuell lösning i magasin vid bruken då det handlar om antikollisionshantering och 
begränsade förhörsområden, vare sig det gäller portavläsning eller en eventuell trucklösning. 
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Ett Auto-ID system klarar alltid om ingen interferens uppstår att automatiskt insamla 
information av olika slag på ett effektivt sätt. Beroende på vilken data som insamlats sker 
sedan vissa åtgärder av IT-systemet och av befintlig personal. Om många kollin är felplacerade 
i terminalen uppfyller systemet därmed sin funktion. Dock skapas manuella moment vilket 
tidigare nämnts, detta oavsett vilken möjlig lösning som än används. Alla leveranser kommer 
att vara felfria men om frekvensen på de felplacerade rullarna är hög är inte systemet särskilt 
effektivt. För att systemet skall bli detta innebär det att andra moment längre tillbaka i 
hanteringen måste förbättras, så som utplaceringen av inkommande entiteter. Även hanteringen 
av de eventuella förflyttningar som görs måste skötas på ett noggrannare sätt för att systemet 
skall vara så effektivt som möjligt. Dessa problem kan vara ett motiv till att truckföraren skall 
kunna få en indikation på att kollit placerats i avsett fack, samt att han skall kunna ange tänkta 
förflyttningar i magasinet. I övrigt är dock behovet av att spåra interna förflyttningar i lagret 
och att identifiera väldigt många produkter samtidigt avsevärt mycket mindre i jämfört med 
hanteringen vid bruken. Vid utlastning behandlas nästan alltid kollina var för sig, utom vid små 
rullar,  och lastas aldrig på en MAFI-vagn.  
 
Hanteringen och uppbyggnaden av terminalen i Chatham, och många andra av Holmens 
terminaler, innebär att en Auto-ID-lösning som är baserad på portavläsning och grindar är en 
enkel lösning som inte medför alltför stora investeringskostander. Inflödet i magasinet är 
begränsat till ett litet antal portar, likaså är utflödet. Antalet utlastningar under en tidsperiod är 
begränsat och sker endast till lastbil. För övrigt finns inte samma variationer i 
avläsningsavstånd och avläsningspunkter som identifierats i magasinen på pappersbruken. 
Behovet av att spåra interna förflyttningar i lagret är likartat med brukens hantering och 
omfattningen kring identifiering av väldigt många produkter samtidigt är mindre. Därför kan 
en RFID-lösning som uppfyller önskemålen på bruket även utnyttjas till fullo på terminalerna. 
 
Truckmonterade avläsare medför ett större värde eftersom produkthantering inne i terminalen 
då också kan utnyttja potentialen med RFID bättre, exempelvis vid interna förflyttningar eller 
köranvisningar då utlastning sker. Praktiskt innebär en trucklösning små tekniska svårigheter 
eftersom produkterna ofta hanteras enskilt och därmed krävs inte så komplicerad 
avläsningsutrustning.  
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28 Kund 
Holmen Paper har en mycket stor mängd kunder, däribland några av de största tryckerierna i 
världen medan andra är av betydligt mindre skala. Mellan kunderna skiljer sig behovet av 
information från papperstillverkaren samt på vilket sätt den skall presenteras. Vissa vill ha en 
större mängd information skickat via EDI, andra kunder har inte ens ett existerande IT-system. 
De stora skillnaderna i förbrukning gör också att hanteringen vid respektive tryckeri ser 
annorlunda ut. Detta kan innebära särskilda krav på effektivitet vad gäller godsmottagning, 
magasinshantering samt aktiviteter inför och under tryckning. Hos de minsta kunderna kan all 
hantering ske helt manuellt medan de största kunderna försöker att automatisera processerna i 
så stor utsträckning som möjligt. De särskilda förutsättningarna samt behoven hos varje enskild 
kund eller till och med enskilt tryckeri gör det därför svårt att ge en generell bild av hur ett 
eventuellt RFID-system bör utformas. Vi har därför valt att delat upp kunderna i små och stora 
aktörer för att kunna ge en bild av vilka generella behov som kan existera hos dessa 
kundgrupper och hur tekniken kan användas där. För att få en uppfattning om vilka processer 
som förekommer hos större kunder samt det pilotprojekt som påbörjats mellan Holmen Paper 
och News International har besök genomförts på två tryckerier i England. Vi kommer med 
anledning av detta därför även att beskriva detta pilotprojekt samt ge en bild av News 
Internationals behov och krav på ett RFID system samt vilka konsekvenser det får för både 
tryckeriet och för Holmen Paper. 

28.1 Stora aktörer 
För de större tryckerierna som har mer resurser samt en högre omsättning av produkter kan 
åtminstone två gemensamma interna aktiviteter identifieras vid vilket Auto-ID kan användas 
för att effektivisera. 
 

 Godsmottagning/ Magasinshantering 
 Aktiviteter inför och under tryckning 

28.1.1 Godsmottagning/Magasinshantering 
I och med att ett stort antal bilar inkommer varje dag till tryckerierna tar manuell identifiering 
mycket tid samt arbetskraft. I samband med godsmottagning eller införsel i magasin kan 
identifiering ske på ett snabbt och enkelt sätt med RFID. Genom att jämföra de avlästa 
identiteterna med det EDI meddelande vilket är utsänt av respektive bruk fås en indikation på 
att rätt produkter levererats. Vid möjlighet till massavläsning kan kunden också avvisa 
felaktiga leveranser i ett så tidigt skede som då bilen ankommer till avsedd avlastningszon. I 
och med att överföring av information angående leverans samt annan information sker via EDI 
finns inget egentligt krav på en läs- och skrivbar transponder. 

28.1.2 Aktiviteter inför och under tryckning 
Då det gäller hantering inför och under tryckning kan RFID med fördel utnyttjas i dessa 
aktiviteter. I större tryckerier används robotar för att transportera rätt pappersrulle till avsett 
rullställ för tryckning. Möjligheter till att integrera läsare i dessa robotar finns för att kunna 
skicka en speciellt utvald rulle till särskilt rullställ samt placera den i rätt riktning för 
avrullning. Detta är en fördelaktig lösning i och med att tryckeriets maskiner bland annat 
optimeras beroende på vilken position rullen är tillverkad vid bruket. Även i själva 
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tryckningsförfarandet kan identifiering ske för att ha kontroll över vilken identitet som 
applicerats i rullstället och som för tillfället skall användas vid tryckning, detta är ett mycket 
effektivare sätt att sköta denna hantering än med de avtagbara streckkodsetiketter som idag 
existerar. Under tryckning kan sedan specifika parametrar insamlas för att koppla samman 
dessa med processparametrar från tillverkningen vid bruken. På detta sätt kan tryckeri samt 
pappersleverantör samverka och arbeta fram särskilda tillverkningsparametrar för att förbättra 
och optimera pappret och tryckningen. En transponder i hylsan innebär även som tidigare 
nämnts en beständigare identitet, vilket finns kvar ända fram tills allt papper förbrukats och 
hylsan kasserats. Därmed kan en pappersrulle delvis förbrukas men ändå ha kvar en 
existerande identitet. 

28.2 Små aktörer 
För små aktörer vilka trycker relativt små mängder krävs inte samma snabba förlopp vid 
godsmottagning samt magasinering, inte heller samma grad av automatisering. Däremot kan ett 
enkelt och effektivt sätt att bokföra lagerstatus och annan övrig information underlätta deras 
verksamhet. Kunder med knappa resurser eller inte ens har tillgång till något IT-system kan en 
läs- och skrivbar transonder vara ett bra alternativ. En viss investering behöver dock göras av 
dessa företag i form av en handburen avläsare samt en vanlig handdator. Vid ankomst av gods 
kan manuell avläsning ske och all information kan då bokföras i systemet, på detta sätt kan 
bättre kontroll erhållas på vad som verkligen levererats samt om skador förekommit på 
produkterna. I och med en läs- och skrivbar transponder kan även bruken på ett bättre och 
effektivare sätt skräddarsy informationsbehovet utefter vissa kunders behov. 

28.3 Pilot med kund: News International 
News International är ett Engelskt dotterbolag till News Corporation Limited och är en av 
Holmen Papers största kunder. De förbrukar väldigt stora mängder papper och är bland annat 
publicister för tidsskrifterna Times, The Sun och News of the world. Sedan ett par år tillbaka 
har News International startat ett pilotprojekt tillsammans med Core Control Ltd samt olika 
pappersleverantörer, däribland Holmen Paper och UPM-Kymmene. Intentionen med detta 
projekt har från News Internationals sida handlat om att införa ett logistiksystem som bygger 
på identifiering med hjälp av RFID teknologin, systemet skall komma att användas vid deras 
nya tryckerier vilket man planerar att ta i bruk under 2007. Anledningar till ett införande av ett 
sådant system är reducering av personal samt styrning av lager, hantering samt spårning av 
spill i form av överflödigt papper. Med anledning av påtryckningar från News International 
genom detta pilotprojekt har intresset hos Holmen Paper ökat för RFID och de vill skaffa sig 
en god överblick av vad tekniken kan prestera idag. Genom ökad kunskap inom området kan 
de skapa sig en egen uppfattning om det förslag som lagts fram av News International. 

28.3.1 Pilotprojekt 
Under projektets gång har Core Control Ltd tagit fram flera lösningsförslag på hur ett 
eventuellt system skall utformas. På grund av olika omständigheter har dessa förslag kommit 
att förändras med tiden, under det ca 1,5 år långa projektet. Man säger sig ha tittat på 
möjligheterna med både passiva och aktiva transpondrar. Dock bestämdes det i ett tidigt skede 
av projektet att använda det aktiva alternativet på grund av att lång räckvidd (ca 10 meter) 
krävdes för avläsning i vissa avseenden. Detta alternativ har medfört ett användande av någon 
slags retursystem på grund av de höga kostnaderna på de aktiva transpondrarna. Valet blev att 
utforma en ny hylsa vilken kunde verka som bärare av transpondern och klara av 
påfrestningarna från de nya truckpressarna, som hanterar väldigt stora rullar och mycket höga 
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hastigheter. Som tidigare nämnts i inledningen har olika lösningsförslag utformats och olika 
varianter av transpondrar, hylsor och läsare har testats under projektets gång. Till en början 
användes hylsor tillverkade av plast tillsammans med en aktiv transponder verksam inom 
frekvensområdet 433 MHz. Denna frekvens är allmänt förekommande i andra applikationer så 
som fjärrstyrda lås inom bilindustrin och visade sig vara olämplig då systemet stördes av dessa 
applikationer. Efter genomförda testförsök ansågs hylsorna heller inte ha den hållfasthet som 
förväntats med anledning av förekommande hylshaverier, vid höga hastigheter i samband med 
tryckning då en mindre mängd papper återstod utsattes hylsorna för självsvängning och 
kollapsade. På grund av dessa utformades en ny lösning där en transponder inom 
frekvensområdet 868 MHz kom att användas tillsammans med en hylsa tillverkad i aluminium. 
Denna lösning visade sig fungera väl vad gäller transponderbärare och hållfasthetskrav.  

28.3.2 Framtagen lösning 
En slutlig lösning, vilken skall användas i testförsök av full skala, har nyligen föreslagits av 
Core Control Ltd. En ny aluminiumhylsa har arbetats fram som har speciella förstärkningar för 
ökad hållfasthet som krävs vid de höga hastigheterna i de nya tryckpressarna som skall 
förekomma i News Internationals nya tryckerier. I den nya lösningen används också två aktiva 
transpondrar istället för en, dessa har exakt samma unika identitet med undantag från en databit 
som representerar de olika sidorna av hylsan. Enligt Core Control Ltd är anledningen till detta 
att man då med hjälp av de robotar vilka transporterar pappersrullarna till rullstället kan placera 
dem i rätt position. Eftersom det är viktigt att de rullas av i rätt riktning. Ytterliggare en 
anledning är att en backup existerar ifall en av transpondrarna fallerar195. Transpondrarna är 
placerade i varsin utbytbar ände av nylon som placeras inuti respektive sida av 
aluminiumhylsan, dessa fungerar inte enbart som bärare av transpondern utan även som skydd 
mot chuckarna vilka håller fast pappersrullarna i rullstället vid tryckning. Transpondrarna som 
är aktiva skickar ut (pingar) sin identitet med 2 sekunders mellanrum för att kunna identifieras 
av avläsaren, med signalstyrkan hos dessa transpondrar kan en möjlig räckvidd på hundra 
meter uppnås. Livslängden på transpondern beror på batteriet och är garanterad till minst 5 år. 
Leverantören av transpondern utvecklar dock för tillfället en funktion för att kunna byta batteri 
i transpondern. På detta sätt behöver inte hela transpondern bytas ut och kostnaderna kan 
därmed reduceras. 
 
Information om transpondern, nylonändarna samt de hylsor som används kan ses nedan i 
respektive lista. 
 
Transponder: 
 

 Transpondrarna skickar ut (pingar) sin identitet med 2 sekunders mellanrum, batteriet 
har ca 5 års livslängd, ping räknare för att hålla koll på livslängden av batteriet. 

 Transpondrarna sänder endast ut specifik identitet all annan information måste länkas 
via Papinet. 

 Transpondrarna har visat sig känsliga för låga temperaturer (-30 grader Celsius) samt 
för statisk elektricitet196. 

 Leverantören av transpondrarna utvecklar för tillfället möjligheten till att kunna byta 
batteriet i transpondern, en funktion vilket idag inte är möjligt. 

 

                                                 
195 Möte vid UPM-Shotton, 
196 Källa: Besök vid Kinning Park 
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Nylonändar: 
 

 En beräknad livslängd på minst 18 månader, beroende på förslitning av chuckarna, 
dock kommer mindre aggressiva chuckar att användas i de nya tryckerierna i NI:s regi. 

 
Aluminiumhylsa: 
 

 Problem med kondensation då hylsorna förflyttats från förvaring utomhus in till 
produktion. Detta har givit problem vid den limning som görs för att fästa pappret på 
hylsorna. 

 
I systemet sker avläsning i flera olika situationer vilket kräver både lång och kort räckvidd, 
från ett tiotal meter till ett par centimeter. I och med den långa räckvidd på den signal som 
transpondern genererar uppstår problem i de situationer som kräver kort räckvidd och där en 
mängd transpondrar förekommer i anslutning till avläsaren. Vid önskan om kort räckvidd kan 
avläsaren ändå detektera alla transpondrar inom ett stort område kring avläsaren i och med att 
alla transpondrar sänder ut sin identitet med jämna mellanrum. Genom mjukvara kan avläsarna 
manipuleras att endast ta till vara på signaler av en viss styrka och på så sätt kan kort räckvidd 
uppnås. 
 
Systemet har till uppgift att automatiskt avläsa alla pappersrullar på bil direkt vid ankomst 
innan avlastning. Transpondrarna sänder ut sin identitet vilket fångas upp av flera avläsare 
vilka är placerade i anslutning till den zon där avlastning sker. All uppsamlad data i form av 
specifika identiteter jämförs sedan med den produktinformation som finns tillgänglig i de från 
bruket utskickade PapiNet meddelandet. Detta för att verifiera att alla rullar i leveransen är 
korrekta vad gäller antal, ytvikt m.m. På detta sätt kan de direkt avvisa leveranser vilket inte 
innehåller korrekta produkter. Även efter avlastning vid införsel till mellanlager skall avläsning 
av alla produkter ske för att kunna redogöra för lagersaldo och förbättra den interna 
hanteringen. Tanken är att dela upp lagret i tre olika zoner vilket representerar fullständiga 
produkter vilket är godkända för tryckning, sådana som måste åtgärdas på grund av skador 
samt de som skall gå i retur på grund av för stora fel eller inte tillhör den avsedda leveransen. 
Läsning kommer att ske för respektive zon för att få kontroll på lagersaldo. Även i den interna 
hanteringen kommer avläsningar att förekomma och då både vid förflyttning samt vid 
tryckning av papperet. Idag levereras varje pappersrulle till rullstället automatiskt med hjälp av 
en robot. Vid tryckning är det viktigt att rullen avrullas i rätt riktning – med en läsare på varje 
robot kan den med automatik avgöra positionen så att den placeras rätt i rullstället. Före 
tryckningsförförandet sker även identifiering av pappersrullen som skall användas i 
tryckningsförfarandet, detta för att kontrollera att rullen placerats rätt samt för att kunna koppla 
viktig data under tryckning till specifik identitet, samt för att kunna knyta an dessa data till 
produktionsparametrar från papperstillverkarna. Det sistnämnda för att kunna optimera 
tryckningsförfarandet genom att se vilka produktionsparametrar som är optimala. 
 
Core Control Ltd har i samband med detta projekt visat intresse i att själva stå som ägare för 
alla hylsor och i sin tur hyra ut dem till alla inbördes inblandade papperstillverkare. I och med 
detta har de även tagit på sig ansvaret att ta hand om returen av alla hylsor samt att se till att de 
blir rengjorda från allt överflödigt papper samt det lim som används vid bruken för att fästa 
pappret vid upprullning. Dock måste nytt lim utvecklas som lätt går att tvätta bort. De har 
själva utvecklat maskiner vilka rullar av pappret och skär det i ark samt paketerar dem i balar. 
Maskinen mäter också det papper som finns kvar på hylsan och räknar ut den totala vikten. 
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Denna information tenderar att återföras tillbaka till News International för att övervaka det 
spill som förekommer. Alla aluminiumhylsor kommer att kontrolleras för skador, 
formändringar, nylonändarnas status samt att transpondrarna fortfarande fungerar och hur 
mycket batterikapacitet som återstår. 

28.3.3 Effekter för News International 
Det system som News International har för avsikt att använda är till för att kunna automatisera 
och därmed reducera personal i de nya tryckerierna. Ett flertal av dem som arbetar i de 
befintliga tryckerierna kommer att sägas upp i samband med uppstarten av dessa tryckerier. De 
har även visionen att retursystemet av hylsor skall minska kostnaderna för papperstillverkarna 
och tryckerierna så att priset på produkterna i helhet kan reduceras. Detta kan diskuteras i och 
med att bruken är de som får ta extra kostnader i form av eventuell leasing av hylsor från Core 
Control Ltd samt i Holmen Papers fall en ombyggnad av hylskapen vid PM 53, en investering 
av avläsningsutrustning samt arbete med att ta utveckla stöd i det befintliga IT-systemet. 
 
Även aluminiumhylsan som utvecklats och som är mycket styvare och stabilare än de 
papphylsor som används idag har lett till positiva effekter. Detta har visat sig i form av klara 
förbättringar i tryckningsförfarandet när det gäller olika typer av avbrott. Instabilitet i hylsan 
kan bland annat leda till avbrott på pappersbanan (web breaks), det kan även orsaka problem 
vid den skarvning (splice failures) som sker vid det automatiska bytet till ny pappersrulle under 
tryckning. Dessa felkällor har reducerats avsevärt tack vare den nya hylsan. Vid tryckning 
måste man idag också lämna en viss del av pappret kvar på hylsan. I och med införandet av de 
styvare och hållfastare aluminiumhylsorna kan även detta spill reduceras (white on core), vilket 
leder till stora besparingar för News International. Genom att använda sig av RFID kan de 
också utnyttja ”self bill policy” vilket innebär att fakturan baseras på registreringen av anlända 
kollin och konsumtion. 

28.3.4 Effekter för Holmen 
Ett eventuellt retursystem för Holmen Paper skulle innebära en hel del negativa effekter när det 
gäller hantering och lagerhållning av returhylsorna. Idag används PM53 för att tillverka de 
produkter som säljs till News International. Detta med anledning av att maskinen normalt sätt 
används för att producera de låga ytvikter som krävs av tryckeriet samt maskinens breda trim. I 
anslutning till PM53 finns som tidigare beskrivits ett automatiskt hylslager samt hylskap som 
även förflyttar och placerar hylsorna i rullmaskinen. Ett retursystem kräver en utbyggnad av 
denna maskin för att klara hanteringen och lagerhållningen av alla hylsorna i denna process, 
vilket innebär en relativt stor investeringskostnad. Merkostnader kan även uppstå om andra 
leverantörer skulle välja alternativet med ett system av returhylsor, detta bland annat i form av 
extra lagerplats för magasinering av returhylsor, men även i form av minskade vinstmarginaler 
på de produkter som säljs och då allra helst de länder som redan innebär höga 
logistikkostnader, såsom USA, Australien och Asien.  
Returhanteringen medför även logistikkostnader i hela försörjningskedjan eftersom hylsorna 
måste rensas, kontrolleras och packeteras innan de kan transporteras tillbaka till bruken via 
terminalerna. Detta medför större transportkostnader, lagringskostnader etc. 
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Del 7:  
Tester och verifiering 

 I de tidigare delarna av arbetet har krav samt motiv diskuterats vilket 
måste vara uppfyllda vid en eventuell implementering. Detta har 
åstadkommits för de interna processerna såväl som för terminal och 
kund. För att vara säker på att tekniken klarar av de krav som ställs 
måste dock tester genomföras, och då i miljön där den skall 
implementeras. I följande del skall vi därför gå igenom olika tester som 
verkställts i samband med leverantörer, vilka system som prövats, 
anledningen av testet samt dess resultatet. Vi visar även förslag på 
ytterligare tester vilket bör genomföras men som av olika anledningar 
uteblivit. Sist i denna del använder vi oss teorier inom mikrovågor för att 
visa papprets signaldämpande effekter men även verifiera resultaten av 
testerna. 
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29 Verifiering av tekniken 
Den teoretiska bakgrunden för RFID-teknologin har tidigare förklarats i rapporten (del 4). 
Utifrån informationen som introducerades där går det att bilda sig en uppfattning av hur långt 
utvecklingen har gått samt vilka typer av produkter som är aktuella för den applikation som 
studerats. På grund av alla de faktorer som påverkar möjligheterna att använda RFID som en 
Auto-ID-lösning i den aktuella försörjningskedjan krävs det en verifikation av de presenterade 
lösningarna från marknadsundersökningen. Därmed går det att utvärdera hur 
platsförutsättningarna påverkar tekniken under verkliga förhållanden. Dessutom måste även en 
extremt hög pålitlighet uppnås i systemet vilket kan kräva en del säkerhetsmarginaler i 
räckvidden etc. Kort sammanfattat betyder det att förutsättningarna för avläsningsprocesserna 
måste studeras noggrant och att tester måste genomföras på plats där identifieringen ska ske för 
att tillförlitligheten i systemet ska kunna garanteras.  
 
Detta kapitel är uppdelat i två avsnitt. I det första redovisas grundläggande försök med de 
produkter vi kunnat testa, vilket redan från starten av examensarbetet var planerat som en 
viktig del av den ursprungliga uppgiften, för att vi slutligen skulle kunna komma med 
rekommendationer om vilken lösning som bör införas hos Holmen Paper. Tyvärr har det varit 
svårigheter med framförallt två saker i samband med detta: först att det har varit invecklat att få 
tag på leverantörer som kunnat tillhandahålla teknik för testerna; och sedan har tuffa fysiska 
förhållanden gjort att produkterna hade svårt att uppfylla de krav som ställdes från början. På 
grund av dessa omständigheter har vissa planerade verifieringar och önskvärda mätningar inte 
behövts eller kunnat genomföras. Därför utformades i det andra avsnittet av detta kapitel 
förslag på olika tester som bör genomföras i samband med att nya RFID-produkter kommer 
Holmen Paper tillhanda. Försöksmomenten som beskrivs kunde inte genomföras i samband 
med våra tester och bör vid testtillfället kompletteras med de grundläggande testmoment som 
presenteras nedan. På detta viset säkerställs det att framtida verifieringar av tekniken omfattar 
alla de faktorer som påverkar produktidentifieringen: bl.a. orienteringskänslighet, läsbarhet 
från olika riktningar, papprets dämpande egenskaper, frekvensval inom tillämpningsområdet, 
inverkan av sändareffekten m.m. 

29.1 Grundläggande verifiering 
I detta avsnitt redovisas de grundläggande testerna som vi själva medverkat till, för att bekräfta 
att identifiering av rullarna är möjligt och för att verifiera att tekniken skulle kunna användas i 
produktionsprocesserna. Av flera skäl har detta avsnitt inte blivit lika omfattande som var 
planerat; dels p.g.a. brister i produktutbudet där endast ett fåtal tillverkare och RFID-
teknologier är representerade, och dels för att tiden har varit alltför begränsad för att göra ett 
heltäckande testunderlag. Däremot har svagheterna med dagens RFID-teknik delvis blottats. 
Slutligen presenteras även några tester som vi har hjälpt till att planera och tagit fram, men där 
genomförande och övervakning har ägt rum på en av terminalerna i England med personal 
inom verksamheten. De tester som presenteras nedan syftar på att klargöra två saker: 
 

1. Möjlighet att placera transpondern utanpå pappershylsan. 
2. Möjlig räckvidd och läsbarhet av märkta pappersrullar. 
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29.1.1 Transponderplacering på hylsan 
Som tidigare nämnts behöver transpondern fästas på hylsan, och inte på pappret eller 
emballaget, för att identiteten skall bli beständig och existera ända fram tills produkten är helt 
förbrukad hos kund. För att detta skall kunna ske, finns enligt tidigare diskussioner två möjliga 
positioner att välja på – antingen på insidan eller på utsidan av hylsan. En placering på utsidan 
är att föredra i och med att appliceringsprocessen då är lättare att automatisera i t.ex. 
hylskapen. Med vetskap om att mycket höga påfrestningar uppstår på utsidan av hylsan i 
rullmaskinsprocessen (se Bilaga 4 om produktionsprocesserna) har ett test genomförts för att 
kontrollera om specialbelagda transpondrar kan appliceras där.  
 
Om testet 
De förstärkta transpondrarna av vanligt förekommande 
etikett-typ, som levererades av CopyTag Ltd, 
applicerades på utsidan av varsin hylsa. Dessa 
placerades i en av rullmaskinerna vid Bravikens 
pappersbruk som utsätter hylsorna för de största 
mekaniska påfrestningarna, vilket simulerar den värsta 
tänkbara behandlingen som kan uppstå. Det bör i 
sammanhanget nämnas att flera olika typer av 
rullmaskiner används på Holmen Papers pappersbruk, 
som är olika i konstruktion och utformning – därför har 
ansvarig personal varit med och bestämt vilken RM 
som var lämpligast till försöket.  
 
Resultat 
Alla tre transpondrar såg fysiskt oskadda ut, därför 
skickades de tillbaka till CopyTag för en analys. 
Resultatet visade att viss åverkan förekom på en av 
transpondrarnas kretsar, men i övrigt att hade de klarat 
påfrestningen från RM. Alla identiteter kunde läsas 
efter testmomentet.  
 
Slutsatser 
Testet har visat på att det finns möjlighet att placera 
transpondrar utanpå hylsorna om det krävs. När väl 
pappret är upprullat är därmed transpondern väldigt 
skyddad från ytterliggare åverkan tills produkten är 
förbrukad. Det måste dock tilläggas att mer utförliga 
tester bör genomföras på detta område, eftersom en 
transponder delvis hade fått fysiska skador. En större 
mängd transpondrar måste således genomgå detta 
produktionsmoment, eventuellt i fler rullmaskiner, för 
att säkerhetsställa att applicering utanpå hylsan är 
garanterat riskfritt. En förstörd transponder gör att kollit 
tappar sin identitet och hela pappersrullen blir därmed i 
princip obrukbar, ett problem som endast kan rättas till 
genom att allt papper rullas av vilket blir en kostsam 
hantering.  
 

Figur 82. Bild över upprullningsprocessen i 
rullmaskinen. 

Figur 83.  Transpondrarna som kördes i RM. 
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29.1.2 Kommunikationsavstånd och läsbarhet 
Dessa tester har varit relativt enkla i utförandet och begränsade till den korta tid som var 
tillgänglig vid testerna. Därför har de genomförts med förutsättning att kunna svara på frågan 
om det överhuvudtaget är möjligt att med en användbar räckvidd går att identifiera en 
pappersrulle med ett passivt system. De företag som hjälpt till med testerna är Electrona-
Sievert AB, CopyTag Ltd samt EMS rfid AB. Testerna genomfördes inne på Bravikens 
pappersbruk och i samtliga fall med en pappersrulle av största möjliga diameter. Produkterna 
som testades ingick i de lösningsförslag som företagen presenterade då 
marknadsundersökningen pågick, vilket betyder att produkter med LF-, HF- och UHF-
frekvenser provats. Vi har även fått tillfälle att låna Zigbee-moduler från några 
forskningsingenjörer vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping, med vilka vi 
gjort enkla försök för att få förståelse för hur ett aktivt mikrovågssystem uppför sig under givna 
förutsättningar. ZigBee är en standard som utvecklats för trådlösa sensorer med tillämpningar 
inom bl.a. fjärrstyrning och övervakning av intelligenta hem, och kommunikationen sker på 
liknande sätt som trådlösa nätverk med frekvenser runt 2.45 GHz197. 
 
Tester med Electrona-Sievert AB 
Electrona-Sievert representerar RFID-produkter från Texas Instruments och de två typer av 
transpondrar som testades använder induktiv koppling vilket tidigare har förklarats. Dessa två 
produktkategorier finns även tillgängligt i två olika testkit, ett med LF-transpondrar (134,2 
kHz)198, och ett med HF-transpondrar (13.56 MHz)199. Tillsammans med Gunnar Ivansson och 
Alf Mikkelä genomfördes några grundläggande tester med en glassampull för låga frekvenser 
samt en HF-transponder ur produktserien Tag-it med formfaktorn av en mindre självhäftande 
etikett. Avläsningsutrustningen som användes bestod av en PC, en avläsare samt en egengjord 
antenn av kopparkabel som var dragen inuti böjda elrör. Specifikationerna för utrustningen 
presenteras i följande tabeller.  
 
Tabell 23. Datablad för LF-transponder från Texas Instruments. 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Typ av transponder Lågfrekvent passiv LF Glasampull, kan fås i flera utföranden. 
Frekvens 134,2 kHz  
Mått 23,1 x 3,85 mm Kan monteras i bl.a. skyddande 

plasthölje osv. 
Vikt 0,6 gram  
Pris/transponder 20-50 kr  
Pris/avläsare 7000-8000 kr För flera antenner behövs multiplexer 

för ca. 1500 kr. 
Elektronikkrets Från Texas Instruments http://www.ti.com/rfid/docs/manuals/pdfSp

ecs/TRP-RRHP.pdf  
Antikollision Nej.   
Avläsningshastighet Omkring 15 st/sekund  
Standard Ej angivet  
Minne 64 bitar R/O eller R/W-minne finns 
Temperatursområde -40°C till +70°C  
Räckvidd < 0,6 meter  
Källa: http://www.ti.com/rfid/docs/manuals/pdfSpecs/TRP-RRHP.pdf  
 
                                                 
197 Kompletta specifikationer finns på: http://www.zigbee.org/en/spec_download/download_request.asp 
198 Part Number: RI-K2A-001A  http://www.electrona.se/pdf/RI-K2A-001A.pdf 
199 Part Number: RI-K10-001 A http://www.electrona.se/pdf/RI-K10-001Abulletin.pdf 
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Tabell 24. Datablad för miniHF-etikett RI-I03-112A. 

Produktspecifikationer Egenskaper Kommentarer 
Typ av transponder Passiv HF-etikett. Självhäftande etikett ur miniserien. 
Frekvens 13.56 MHz  
Mått 48 x 22,5 mm  
Pris/transponder Ingen uppgift  
Pris/avläsare 24000 – 27000 kr  Beror på räckvidden antal antenner 
Elektronikkrets Tag-it HF-I http://www.ti.com/rfid/docs/manuals/pdfSp

ecs/RI-I03-112A.pdf  
Antikollision Enligt ISO 15693, ISO 

18000-3 
 

Avläsningshastighet Högst 50 st/sekund Beror på avläsaren/antenner 
Standard ISO 15693 samt ISO 

18000-3 
 

Minne R/W: 256 kB (2048 bitar) 64 bits förprogrammerat serienummer 
Temperatursområde -25°C till +70°C  
Räckvidd < 1,2 meter  
Källa: http://www.ti.com/rfid/docs/manuals/pdfSpecs/RI-I03-112A.pdf  
 
I försöket placerades transpondrarna en bit in i hylsan på det sätt som figuren nedan beskriver 
och sedan identifierades de rakt genom pappret (A) och från gavelsidan på rullen (B).  

 
Figur 84. Genomförda läsbarhetstester i samarbete med Electrona-Sievert AB. 

Resultat vid tester med Electrona Sievert 
Det absolut mest grundläggande målet med detta testet var att kontrollera om RFID-systemet 
kunde kommunicera genom pappret på rullen, samt vilken räckvidd som i sådana fall kunde 
uppnås. Med viss avrundning var förutsättningen att tjockleken på pappret som signalen måste 
penetrera är 60 cm. En sammanfattning av resultaten kan ses i Tabell 25. Räckvidden baseras 
på hur långt ut från pappersrullens ytterkant som signalen kunde detekteras av antennen på 
avläsaren och anges endast då läsning var möjligt genom pappret.  

Transponder 

 
 
 

Diameter 
1270 mm 

Innerdiameter 
av hylsa 76 mm 
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B 

 
 
 

C
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Testmoment  Systemtyp Läsbarhet Räckvidd Fri sikt (C) 

LF-ampull Ja 0,75 m 1 m  
HF-etikett Nej - 0,4 m 
LF-ampull Ja 0,9 m 1 m  
HF-etikett Ja 0,2 m 0,4 m 

 
 
Vi kan med testerna visa att LF-systemet har bättre penetrationsförmåga genom 
pappersmaterialet än HF-frekvenser. Dock går det inte att konstatera att ett passivt HF-system 
inte skulle kunna fungera enbart utifrån dessa mätdata. Formfaktorn på transpondern, dess 
kretsar och avläsningsutrustningen är faktorer som har stor betydelse vid kommunikationen 
men som inte kvalitativt kunnat verifieras med dessa tester. Identifiering av transponderna var 
möjlig för båda avläsningsriktingarna med LF-frekvenser och att räckvidden var ungefär 
densamma för båda testmoment (A och B) stärker antagandet att penetrationsförmågan genom 
material är hög. HF-transpondern kunde endast läsas från gaveln i den ände där transpondern 
placerades och räckvidden var mycket kort, vilket tydde på att HF är mer orienteringskänsligt 
än LF-systemet. Formfaktorn på transpondern samt antennen som användes har förmodligen 
avgörande betydelse för de uppmätta resultaten. En större etikett skulle förmodligen öka 
läsbarheten och räckvidden. 
 
Tester med EMS rfid AB 
Niklas Hild var som representant för EMS rfid AB närvarande vid testtillfället. I 24.11 
presenterades deras lösningsförslag till Holmen Papers behov av en Auto-ID-teknik vilken 
kunde verifieras i samband dessa tester. Förslaget bygger på en passiv UHF-transponder 
verksam inom frekvensområdet 868 MHz, tillverkad av UPM Rafsec enligt EPC-standarden. 
Dessutom provades en variant som var långsmal, men i övrigt hade samma specifikationer som 
den kvadratiska transpondern. Denna hade dock sämre prestanda i alla tester och resultaten har 
därför utelämnats. 
 
Avläsaren som användes vid testerna 
tillverkas av ThingMagic under namnet 
Mercury 4 Agile Reader200 tillsammans med 
en separat antenn med riktade signaler i 
UHF-bandet. Mercury 4 kan användas för 
att läsa många olika transpondrar enligt 
olika standarder och vid olika frekvenser. 
Fullt stöd kommer att ges för EPC Gen 2 
som Niklas Hild tror kommer ge bättre 
resultat än vad som uppmättes med de 
testade transpondrarna. ThingMagic har i sin 
publicerade rapport ”Generation 2 – A user 
guide” täckt in mycket information 
angående de kommande EPC-produkterna 
och dess standarder201. 
 
 

                                                 
200 http://www.thingmagic.com/html/Mercury4Datasheet.pdf 
201 ThingMagic (2005, April) Generation 2 – A User Guide 

Tabell 25. Resultat från testläsningar med Electrona-Sievert. 

Figur 85. Avläsare för EPC-produkter (generation 1 
och 2) från ThingMagic. 

A 

B 
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Precis som föregående tester var syftet att avgöra om identifiering är möjligt genom pappret 
(B) samt från gavlarna av rullen (A och C) vilket beskrivs i Figur 86. Transpondern lades in i 
hylsan som figuren visar. Räckvidden vid fri sikt uppmättes inne i lokalerna på pappersbruket 
och testerna bör därför återspegla verkliga fysiska platsförutsättningar. 
 

 
Figur 86. Avläsningsriktningar i samband med tester av EPC-produkter från EMS rfid AB. 

 
Resultat vid tester med EMS-RFID 
Vid läsning genom pappret (B) gav avläsaren inget utslag, inte heller läsning från motsatt 
gavel. Däremot gick signalen fram vid mätningar från den sida vid vilket transpondern 
placerades. Räckvidden vid fri sikt var ungefär fyra meter vilket är längre än tidigare tekniker 
kunnat uppvisa, men den kan variera beroende på hur miljön förändras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare har 
det konstaterats att ju högre frekvensen är desto sämre förmåga har radiosignalerna att 
penetrera olika material. Det bekräftas med resultaten från detta test;  
med fri sikt erhölls en lång räckvidd, men signalerna trängde inte genom pappersrullen vid 
avläsning enligt moment (B).  
 
En form av orienteringskänslighet kan mätas genom att förändra avläsningsriktningarna, och 
testet verifierar att UHF-etiketter inte kan kommunicera från alla håll med samma räckvidd 
vilket därmed tyder det på att systemets funktion påverkas av hur transpondrarna och avläsarna 
placeras. Vid installation bör noggranna tester utföras vid varje avläsningspunkt i 
produktionskedjan så att optimal riktning och placering av antennerna kan bestämmas.  
Resultaten visar också att det inte är möjligt att identifiera rullen från motsatt gavelände (C). 
Det betyder att ett auto-ID-system inte kan utformas hur som helst exempelvis vid 
portavläsning i magasinet. Om avläsaren monteras i taket och riktas neråt finns det ingen 
garanti för att rullarna verkligen kommer att identifieras därför att avläsningsavståndet är för 
långt och dessutom sker utlastningen ofta med flera rullar staplade ovanpå varandra. Därmed 

Testmoment Frekvens Läsbarhet Räckvidd 

(A) 868 MHz Ja 1 m 
(B) 868 MHz Nej -- 
(C) 868 MHz Nej -- 
(D) 868 MHz Ja 3 m 

Tabell 26. Mätresultat från tester med passiv EPC-transponder i UHF-
frekvenser. 
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återstår en lösning där antennerna måste läsa av rullarna från sidan genom allt papper, vilket 
ställer stora krav på signalstyrka och dess penetrationsförmåga. 
 
Tester med CopyTag Ltd 
Vid ett besök hos CopyTag Ltd, i England, togs beslut om att tester skulle genomföras vid 
Holmen Papers terminal i Chatham. Vid testerna gjordes försök med olika typer av passiva 
transpondrar som använder sig av frekvenser i området 868 MHz. Nedan beskrivs de olika 
mätningarna i Figur 87. Först och främs uppmättes den maximala räckvidden i fri sikt för de 
två olika typerna av taggar, d.v.s. då inga övriga objekt förekom i omgivningen som kunde 
störa signalen, se (A). Sedan applicerades taggarna inuti hylsan för att mätta den maximala 
räckvidden och se om förändringar förekom genom att bara applicera taggen på hylsan, se (B). 
Till sist gjordes mätningar med en pappersrulle vilket hade en diameter på 1,25 m, se (C).  
 

 
Figur 87. Beskrivning av mätningar. 

 
Resultatet vid tester av CopyTag 
Två typer av taggar har testats med olika förutsättningar när det gäller räckvidd i fri sikt, enligt 
Tabell 27. Testerna visde att läsförmågan försämrades avsevärt genom att bara applicera 
taggen inuti en tom hylsa. Vid placering av en tagg i hylsan på en pappersrulle med diametern 
1,25 m (r = 62,5 m) klarade man faktiskt av att läsa, vilket man i de tidigare testerna med UHF-
produkter misslyckats med. Räckvidden försämrades mycket vilket var förväntat, det positiva 
var ändå att man lyckades att läsa överhuvudtaget. Paul Wallington från CopyTag var ändå inte 
nöjd med resultatet, därför bestämdes att ytterligare tester skall genomföras i deras labmiljö på 
företaget. Detta skall leda till mer utförliga tester samt en beskrivande rapport, dessa är i detta 
tillfälle inte helt klara men kommer Holmen Paper till handa så for de är genomförda. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 27. Testresultat från mätningarna. 

Typ av tagg Frekvens Testmoment 
 
 

Testmoment 
 

Testmoment 

CTSC450 868 MHz 2,40 1,10 0,80 
CTSC446 868 MHz 3,80 2,24 1,10 
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Mätningar med Zigbee-modul 
ZigBee-standarden är utformad för att många små 
sensorer automatiskt ska kopplas samman i trådlösa 
nätverk. En kontrollenhet ansvarar för att uppdatera 
nätverkstabellerna och hålla koll på vilka ZigBee-
enheter som är inkopplade, vilket kan vara upp till 
65536202 stycken i samma nätverk. Priset för en 
ZigBee-modul är runt $ 5-10 (US) enligt 
forskningsingenjörerna på ITN, Linköpings Tekniska 
Högskola, som vänligen lånade ut dem. Information om 
de specifika produkterna som vi utförde tester med 
finns tillgängligt från Johan Lönn, Jonas Olsson eller 
Shaofang Gong203.  
 
ZigBee-produkter använder sig av frekvenser inom 
området 2,45 GHz vilket är detsamma som för RFID-
system inom mikrovågsfrekvenser. Båda teknologierna 
är dessutom aktiva, d.v.s. utrustade med egen 
strömkälla. Räckvidden för två ZigBee-moduler är 
uppmätt vid fri sikt till över 100 meter. Genom att 
utföra tester med ZigBee-moduler som kan mäta bl.a. 
signalstyrkan ville vi se hur och om ett aktivt RFID-
system är lämpligt att använda för märkning av pappersrullar. Det bör dock påpekas att 
uteffekten kan skilja sig mellan de olika teknologierna. De testmoment som vi genomförde för 
att studera läsförmågan var på liknande sätt som tidigare utformade enligt följande varianter: 
 

i. räckvidd i fri sikt inne i lokalerna 
ii. läsning genom rullen från sidan 

iii. läsning från närmre gavelsida 
iv. läsning från bortre gavelsida 
v. läsning genom tom hylsa 

 
Vi genomförde testerna med två stycken moduler, en som kontrollerade nätverket och en som 
hade en display som visade signalstyrkan i en skala mellan 0-255. En av modulerna placerades 
i hylsan c:a 10 cm in.  
 

                                                 
202 Tan (2005-06-16) Special Report Wireless watch 
203 Linköpings Tekniska Högskola, ITN. ZigBee-ready modules for sensor networking (Juni 2005). 

ZigBee-enheter 

Radiostandard: IEEE 802.15.4 

Typ: Aktiv radiosändare 

Frekvens: 2.45 GHz (samma som 
RFID-system inom SHF-frekvenser, 
trådlösa nätverk (802.11-standarden) 
och Bluetooth-standarden 

Applikationer: Nätverk av små 
sensorer 

Räckvidd: Över 100 meter vid fri sikt 

Uteffekt: Variabel. Vid testtillfället 
användes 0 dBm = 1 milliwatt. 

Datahastighet: Mindre än 250 kbit/s 
Strömsparfunktioner: Sovläge, 
inställbart ping-intervall etc. 

Tabell 28. Specifikationer för ZigBee-standarden. 
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Resultat med Zigbee 
Modulerna var inställda på att kommunicera kontinuerligt och därmed kunde även förändringar 
i signalstyrkan observeras hela tiden. Signalstyrkan var inställd på 0dBm enligt uppgift, vilket 
motsvarar en uteffekt på 1 milliwatt från respektive enhet. Eftersom enheterna var aktiva var 
förhoppningarna att de skulle uppnå väldigt lång räckvidd även då avläsningen skedde genom 
pappersrullen. Att det inte var fallet visas i resultattabellen nedan.  
  
 
 
 
 
 
 

 
Räckvidden inne i fabrikslokalerna var som högst 35 meter då enheterna hölls i handen och den 
påverkades kraftigt av omgivningen samt orienteringen av enheterna beroende på hur 
antennerna riktades. Signalerna påverkades kraftigt av papper och genomträngningsförmågan 
är liten för höga frekvenser. Läsning från sidan genom pappret (ii) misslyckades, inte heller 
fungerade kommunikationen då modulerna hölls på varsin sida utanför pappersrullen. 
Avläsningen från närmre gavelsidan (iii) gick precis, men resultatet visar att signalerna inte når 
särskilt långt ut då sändaren sitter i hylsan. Signalreflektioner inuti hylsan och absorption är två 
sannolika orsaker till detta. Det slutliga testmomentet (v) utfördes med en tom hylsa och 
resultatet visade att signalerna påverkades en del av hylsans dämpande material, men en lång 
räckvidd på omkring 10 meter kunde dock uppnås. Detta kan ge en viss uppfattning av att 
mikrovågssystem inte är lämpligt att använda för applikationsområdet. 
 

29.1.3 Resultat från utförda tester 
Samtliga tester visar att placeringen av en transponder i hylsan på en pappersrulle har väldigt 
stor inverkan på läsavstånden som kan uppnås med ett RFID-system. Placeringen i hylsan är en 
förutsättning för att produkternas identitet ska existera ända tills rullen är helt förbrukad hos 
slutkunder och därför måste en lösning kunna uppfylla detta krav på placering. Dock pekar alla 
resultat på att just detta ställer stora krav på tekniken om en hög tillförlitlighet i 
identifieringsprocesserna ska kunna uppnås.   
 
Ingen testad lösning kunde uppvisa en funktionalitet i egenskap av kommunikationsavstånd 
som uppfyller alla de behov som finns kring ett Auto-ID-system. Exempelvis har det 
konstaterats att LF-systemet kan identifiera en rulle genom pappret men räckvidden är inte 
tillräckligt stort för att vara användbart i praktiken. Det testade HF-systemet hade mycket dålig 
räckvidd vid rådande förutsättningar, men fler tester bör genomföras med många olika 
transpondervarianter från flera leverantörer för att en slutgiltigt slutsats ska kunna dras om 
denna typ av teknik. UHF-systemet hade den längsta räckvidden i fri sikt, men signalerna hade 
svårt att penetrera pappret då transpondern var placerad i hylsan. Avläsningsriktningen har 
också väldigt stor betydelse för räckvidden när det gäller HF- och UHF-systemen; LF var 
mycket mindre känsligt för variationer. Detta är nära relaterat till orienteringskänsligheten 

Testmoment  Läsbarhet Räckvidd 

i) Varierande signalstyrka 20-30 meter 
ii) Nej  -- 
iii) Ja 30 cm 
iv) Nej  -- 
v) Ja 7-12 meter 

Tabell 29. Resultat från testmomenten med ZigBee-modulerna (2.45 GHz). 
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vilken yttrar sig likadant för respektive system – LF är nästan helt okänsligt medan HF och 
UHF påverkas kraftigare. 
 
När det gäller utformningen av en Auto-ID-lösning är det framförallt följande faktorer som 
påverkar tillförlitligheten och prestandan för avläsningsegenskaperna med ett RFID-system: 
 

 Möjlig räckvidd i fri sikt 
 Signalernas förmåga att penetrera pappersrullen 
 Avläsningsriktingen i förhållande till rullens orientering 
 Orienteringskänslighet 
 Placering av transpondern 
 Fysiska förutsättningar i miljön 

 
Noggranna platsundersökningar bör göras då en potentiell RFID-lösning har påträffats, och 
med utgångspunkt från systemets egenskaper bör placering, riktning och utformning göras för 
att uppnå en hög tillförlitlighet och bra förutsättningar för att kunna identifiera varje produkt 
där så önskas. Exempelvis måste avläsning kunna ske antingen från sidan av rullen eller från 
gaveländen, detta krav existerar oavsett lösningsförslag. Med det kravet uppfyllt kan sedan 
avläsarna placeras så att avläsningsriktningen blir korrekt med garanterat 
identifieringsresulatat. En truckbaserad lösning kräver att avläsningen sker från sidan av rullen, 
genom pappret, eftersom klämaggregaten är utformade för att hantera rullarna stående på 
högkant. 
 

Tabell 30. Sammanfattning av testresultat. 

 

Företag  Tag/Frekvens Räckvidd fri sikt Räckvidd 
genom 

pappersrulle 

Orienterings-
känslighet 

Electrona 
Sievert  

Glassampull 
LF (134,2 kHz) 1 m 0,75 m Låg 

Electrona 
Sievert  

Etikett 
HF (13.56 MHz) 0,4 m Ej mätbar Okänd 

EMS-RFID Etikett 
UHF (868 MHz) 3 m Ej mätbar Okänd 

CopyTag Etikett CTSC 450 
UHF(868 MHz) 2,4 m 0,8 m Högre 

CopyTag Etikett CTSC 446 
UHF(868 MHz) 3,8 m 1,1 m Låg 
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29.2 Utformningsförslag av ytterligare försök 
De försök som genomförts är relativt knappa, de har dock till viss del visat vad de olika 
teknikerna möjligen klarar av i nuläget. Inget system kan däremot helt uteslutas på grund av 
dessa tester, flera produkter av liknande slag men med andra tillverkare kan behöva testas för 
att helt fastställa att det förekommer stora problem vid genomträngning av papper. Ytterligare 
faktorer vilket inverkar på läsningen är utformningen av antennen som används, därför kan 
även olika typer av antenner behöva testas. Detta är några anledningar till att vi har utformat 
förslag på tester som bör genomföras för att fullständigt kunna utesluta alla eller vissa 
frekvenser för passiva RFID-system. Även då en produkt existerar som klarar kraven på att 
läsa genom pappret återstår andra faktorer som måste säkerhetsställas för att systemet skall 
kunna fungera optimalt. Dessa kommer också att belysas under detta avsnitt. 
 

29.2.1 Papprets signaldämpande egenskaper 
I och med svårigheterna att identifiera rullen från sidan måste försök planeras för att se om det 
överhuvudtaget finns möjligheter att utnyttja ett passivt system i dagsläget. Skall ytterligare 
kontakter skapas med leverantörer och tillverkare av RFID-produkter är det lämpligt att bilda 
sig en uppfattning om papprets dämpande egenskaper på radiosignalen. Med resultaten från 
detta test kan man bättre redovisa för företagen vad som krävs av deras utrustning i form av 
signalenergiförluster, krav på uteffekt o.s.v. I samband med de kontakter vi skapade har i själva 
verket inget företag haft den kunskapen när det gäller märkning av pappersrullar. Några 
anledningar kan vara att de lösningar som normalt utformas kräver andra positioner för 
applicering av transpondern eller att helt andra objekt/material har märkts. 
 
Metodförslag 
För att kunna göra relevanta mätningar av papprets 
signaldämpande effekter krävs det en utrustning som 
har tillräcklig bra egenskaper för att identifieringen ska 
kunna ske genom en rulle med största diametern, d.v.s. 
runt 1,27 meter. Till detta kan antingen ett aktivt eller 
passivt system användas, och alla frekvenser som 
används för RFID måste vara representerade eftersom 
dämpningen är frekvensberoende. Sedan krävs det 
pappersrullar av flera olika diametrar och en tom hylsa. 
Räckvidden ska uppmätas vid fri sikt i en miljö fri från 
störningar, exempelvis utomhus. Därefter mäts görs 
mätningar av räckvidden då transpondern är placerad i 
en tom hylsa. Samma procedur utförs sedan med rullar 
som har olika diametrar – ju fler mätningar desto 
noggrannare resultat kommer att erhållas. Det är viktigt 
att alla mätningar genomförs under samma 
förutsättningar och att transponderns orientering är 
densamma vid varje tillfälle.  
 
 När alla resultaten samlats in är det enkelt att göra ett 
diagram av räckvidden som en funktion av papprets 
tjocklek för respektive frekvens. På ett enkelt sätt kan 

Figur 88. Testutförande för att ta reda 
på pappersrullarnas dämpningsfaktor 
av olika diametrar. 

Tag Avläsare 

Test: Maximal räckvidd 

Avläsare 

Varierande 
diameter 

Tag 
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man få uppfattning av hur mycket räckvidden 
påverkas av papprets dämpande egenskaper, men 
för att göra matematiska modeller för att beräkna 
signal- och effektförluster krävs mer avancerade 
matematiska verktyg. Några möjliga sätt 
presenteras i slutet av detta kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.2.2 Orienteringskänslighet 
Existerar eventuell RFID-utrustning vilken klarar 
att identifiera rullen genom pappret återstår andra 
faktorer som också påverkar tillförlitlighet och 
flexibilitet i systemet. I och med att en 
pappersrulle i produktion eller i övrig hantering 
fram till kund inte alltid är står i exakt samma 
position i förhållande till avläsningsutrustningen 
kan transponderns totala yta mot avläsaren skilja 
sig, trots att alla transpondrar är placerad på 
samma sätt i hylsan. Avläsarna kan vara placerade 
ovanför eller från sidan av rullarna, vilka i sin tur 
kan vara roterade runt sin egen axel. Därför är 
RFID-systemets känslighet för orientering och 
riktning av transponder och avläsare väldigt viktig 
(A-C). Dessutom bör effekterna av att taggarna 
böjs innuti eller utanpå hylsan vid applicering 
studeras, eftersom även detta påverka antennernas 
effektivitet (D-F). 
 
 Metodförslag 
Testerna bör genomföras så som figuren 
illustrerar i en utemiljö för att undvika andra 
störningar som kan påverka resultaten. Stora 
variationer i räckvidden kan tyda på att 
tillförlitligheten inte blir god vid en 
implementation och noggrannare undersökningar 
bör genomföras genom att applicera en 
transponder på en rulle och göra avläsningar från 
alla håll: uppifrån, från sidan, framifrån, snett 
uppifrån o.s.v. Den kortaste räckvidden som 
noteras kommer att bli en begränsande faktor i 
systemet.  
 

Figur 89. Ett enkelt diagram kan visa hur 
pappersdämpande effekter påverkar 
räckvidden vid avläsning. 

Figur 90.  Uppskattning av transponderns 
orienteringskänslighet. 
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29.2.3 Påverkan av hylsbeslag 
Somliga kunder kräver viss bearbetning av hylsorna, detta 
kan bland annat vara i form av brända kanter för ökad 
hållfasthet samt olika typer av beslag anpassade för 
speciella chuckar i rullställen hos tryckerierna. Beslagen 
består av metall vilket är ett material som kan orsaka 
problem i samband med radiokommunikation. Därför bör 
detta beaktas och testas för att kontrollera dess inverkan på 
signalen. Trots att flertalet produkter inte får metallbeslag 
kan dess inverkan inte bortses från eftersom ett eventuellt 
införande av RFID måste fungera under alla 
förutsättningar. 
 
 

29.2.4 Effektökning relativt längre räckvidd 
På grund av de nedstämmande resultaten som har upptäckts med passiva RFID-system under 
utförandet av detta examensarbete är det rimligt att utföra tester för att kartlägga relationen 
mellan en effektökning i avläsaren och ökad räckvidd. Ökad effekt är en möjlighet för att få 
bättre penetrationsförmåga genom pappersrullarna, men p.g.a. de fysiska villkoren som gäller 
för radiokommunikation kan resultaten bli oväntade, och därmed är det tvunget att genomföra 
tester som bekräftar nyttan med en effektökning inom tillåtna gränser. Trots detta är det osäkert 
om en effektökning kommer att ge någon nytta i och med att det enligt teorierna krävs ca 16 
gånger högre effekt för en fördubbling av räckvidden i fri sikt.  
 
En annan anledning till att kunna få fram ett samband om hur ökad effekt förhåller sig till ökad 
räckvidd är viktigt i och med att det i framtiden är planerat att producera enheter med större 
diameter. I Braviken produceras idag rullar med en maximal diameter av 1270 mm vilket 
troligen kommer att ökas till 1500 mm. En investering i dagens teknik måste naturligtvis även 
fungera tillfredställande även i framtiden med vetskap om kommande förändringar. 
 
Vi har fått indikationer på att det är möjligt att söka dispens för högre utsänd effekt när det 
gäller SRD-system, dock utan några specifika uppgifter kring tillåtna gränser. I och med att 
systemet skall verka inom industrimiljö på ett pappersbruk kan möjligheterna till dispens vara 
goda med anledning av att de ofta är stationerade utanför bebyggt område och därmed inte 
inverkar som störningskälla mot andra radioapplikationer. En fråga som återstår är då om detta 
kommer att bli tillämpbart hos kund i och med att många tryckerier är förlagda i stadsmiljö. Att 
utnyttja RFID i hela försörjningskedjan ställer flera krav på utrustningen, bl.a. måste reglerna 
följas överallt, och därmed kan det behövas en lösning som fungerar enligt givna 
förutsättningar redan i standardutförande.  
 
 

Figur 91. Hylsbeslag av metall kan 
påverka läsförmågan. 
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29.2.5 Avläsning uppifrån och från sidan 
Med alla genomförda tester och med slutsatserna 
från diskussionerna med leverantörerna har vi 
konstaterat att läsning genom en pappersrulle är 
mycket problematiskt för dagens utrustning, 
åtminstone när det gäller passiva lösningar. Detta 
faktum gjorde att vi funderade på om det skulle 
vara möjligt att läsa rullarna uppifrån med fast 
monterade avläsare vid t.ex. utlastningsportarna, 
eftersom rullarna alltid förflyttas stående i 
magasin och terminaler var lång räckvidd 
erfordras. De tidigare testerna visade att avläsning 
från punkt (A): bortre gavelsidan, inte fungerar 
med de testade produkterna. Däremot har det inte 
kunnat konstateras om denna avläsningsriktning 
ställer högre krav på radiokommunikationen än 
vad (B) eller (C) gör. Dessutom bör tester 
genomföras för att utvärdera hur flera 
avläsarantenner skulle kunna sammanlänkas, 
exempelvis på vars en sida av en port, för att på så 
vis öka avläsningsräckvidden och täckningsarean 
på förhörsfältet. 
 
Kraven för en Auto-ID-lösning är som tidigare 
konstaterats att rullarna ska kunna identifieras 
oavsett om de står staplade ovanpå varandra, 
eftersom det är så de hanteras i magasinen vid 
utlastning på mafivagnar eller med klämtruckar. 
Dessutom måste identifieringen vara tillförlitlig 
oavsett hur rullen har roterats i förhållande till 
avläsare, vilket därmed motiverar försöksbehovet 
av (B) och (C). 
 
 
 
 
 

Figur 92. Med hjälp av flera antenner kan 
ett orienterings-okänsligt system erhållas. 

 

Figur 93. Olika avläsningsriktningar bör 
testas för att få garanterad tillförlitlighet. 
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29.2.6 Applicering på olika material 
Vi har tidigare visat att en mängd faktorer påverkar förutsättningarna för radioidentifiering, 
vissa med större betydelse än andra. En faktor är appliceringen på olika material, som påverkar 
hur mycket effekt som krävs för att behovet av räckvidd ska uppfyllas. Enbart genom att sätta 
en transponder på en produkt uppkommer förluster som är olika beroende på det märkta 
objektets fysiska egenskaper. I del 4 av rapporten presenterades mätresultat som visade att ett 
större avstånd mellan transpondern och ytmaterialet gjorde att det krävdes en lägre effekt på 
den utsända signalen. Därmed bör mätningar göras för följande scenarion: 
 

 transpondern fästs inuti hylsan 
 inverkan av distansmaterial, t.ex. skumplast, mellan transponder och lämplig position 

på rullen 
 applicering utanpå rullen innanför emballaget  

 
I samband med dessa försök bör man för varje testmoment mäta maximal räckvidd, signal- 
eller effektförluster, samt vilken placering som är minst orienteringskänslig i förhållande till 
antennriktningen. Med hjälp av dessa tester kan man uppskatta vart papprets reflekterande 
effekter är som störst samt den dämpning som uppkommer på signalerna, vilken också varierar 
för olika frekvenser. Oavsett kraven på vart transpondern måste placeras på pappersrulle visar 
detta test om det går att uppnå den önskade räckvidden överhuvudtaget, och vilken placering 
som ger mest tillförlitliga identifieringar.  
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30 Uppskattning av radiosignalens dämpning 
Vid kontakter med tillverkare och leverantörer har de i många fall visat stort självförtroende 
när det gäller möjligheterna till att läsa av en transponder rakt genom en pappersrulle, och 
trotts detta ändå uppnå en god räckvidd. Flera typer av transpondrar har föreslagits av 
leverantörer vilket har belysts i tidigare delar av rapporten. Under tester som genomförts på 
Bravikens pappersbruk har vissa av dessa transpondrar för olika frekvensområden prövats med 
skilda framgångar. Som tidigare beskrivits har tester med transpondrar verksamma inom 
frekvensområdet 868 MHz visat på negativa resultat vad gäller signalens penetrationsförmåga, 
trots att de har haft betydligt längre räckvidd i fri sikt än själva diametern på rullen. Av denna 
anledning har vi därför velat göra mätningar ur vilket vi skulle kunna ta fram data för att bilda 
oss en uppfattning om dämpningen som förekommer. Detta kräver många mätvärden samt en 
möjlighet till att genomföra sådana tester, detta har inte kunnat åstadkommas på ett tillräckligt 
korrekt sätt vilket medfört att andra metoder använts tillsammans med de begränsade data vi 
ändå lyckats samla in. Med hjälp av antaganden och grundläggande teorier inom området för 
mikrovågor skall vi istället med en enkel modell försöka beskriva dämpningen med de 
mätningar som ändå är gjorda. De härledningar och beräkningar som vi gjort har framkommit 
genom diskussion med personer kunniga inom området för mikrovågor samt personer som har 
den information som behövs om papprets fysiska egenskaper. 

30.1 Papprets signaldämpande effekter 
I detta avsnitt skall vi begränsa oss till att utreda papprets signaldämpande effekter vid 
användandet av ett system vilket utnyttjar ”backscattering”, d.v.s. kommunikation i fjärrfältet. 
Vi vill med andra ord bilda oss en uppfattning samt kunna besvara om det över huvud taget är 
möjligt att använda sig av en passiv transponder som utnyttjar denna typ av transmission, vilka 
frekvenser som möjligen skulle kunna passa samt vilka som helt eller delvis kan uteslutas. 
 
Olika material har olika magnetiska och elektriska 
egenskaper204 som påverkar hur elektromagnetiska 
vågor (radiovågor, ljus, mikrovågor o.s.v.) penetrerar 
och överförs genom ett material205. De elektriska 
egenskaperna är i många fall mest avgörande för 
materialets egenskaper och dessa kan fysikaliskt delas 
upp i två typer. Förmågan att lagra elektrostatiska 
laddningar (dielektrisk konstant) samt hur stora 
absorptionsnivåerna är (dielektriska förluster), d.v.s. 
hur mycket energi som övergår till värme206. En 
gemensam term för att beskriva dessa egenskaper är 
dielektrisk permittivitet207, vilket beror bl.a. på 
temperaturen, frekvensen hos signalen samt 
materialuppbyggnaden208. Ett högt värde på den 

                                                 
204 http://www.g-p-r.com/electric.htm 
205 http://www.standrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/info/comp/passive/capacit/dielec/ 
di_const/dicon.html 
206 http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci211945,00.html 
207 http://www.kha.co.nz/dielectric-permitivity.html 
208 Ibid. 

Figur 94. Värdet på den dielektriska 
konstanten påverkar hur signalen 
breder ut sig i materialet. 
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dielektriska konstanten gör att signalen trycks ihop och färdas långsammare. Det leder till 
frekvensen på signalen upplevs som högre och därmed får den kortare våglängd209. Enligt 
denna princip fungerar mikrovågsugnar som värmer upp vattenmolekylerna i maten, p.g.a. att 
signalenergin absorberas och övergår till värmeenergi. Torr luft och vakuum har låga värden 
och påverkar inte signalerna signifikant. Destillerat vatten, papper, keramiska ämnen och glas 
har högre värden, medan metaller i allmänhet tillhör material som har de högsta värdena på 
konstanten210. 

30.1.1 Härledning samt beräkning av papprets dämpning 
Som nämnts ovan uppstår effektförluster då högfrekvent strålning tränger in i ett dielektriskt 
eller svagt ledande material. En formel vilken beskriver effektförlusten kan ses i (30.1)211. 
Denna har vi tagit emot från ett kompendium vilket tidigare har använts som 
undervisningsmaterial i mikrovågslära. Denna kan härledas ur Maxwells ekvationer men då 
fältteorier ligger utanför vårt område väljer vi att enbart använda oss av formeln utan 
härledning. 
 

( ) 2
0 tan

2
1 Ef δωεεσ +=Ρ  (W/m3)       (30.1) 

 
=σ Ledningsförluster, =δtan Dielektriska förluster, =Ε Strålningens fältstyrka (toppvärde) 

 
De dielektriska förlusterna är ofta dominerande i de flesta material, papper har t.ex. varit ofta 
förekommande som isolationsmaterial i ledare vilket medför att det kan förutsättas att ringa 
ledningsförluster förekommer. På dessa grunder försummar vi därmed konstanten för 
ledningsförlusterna och får istället följande uttryck enligt formell (30.2). 
 

( ) 2
0 tan

2
1 Ef δωεε=Ρ  (W/m3)        (30.2) 

 
Ett elektromagnetiskt fält består av ett varierande elektriskt fält och ett varierande magnetiskt 
fält vilka är ortogonala. Energitransporten av det elektromagnetiska fältet sker i en riktning 
vilket är vinkelrät mot såväl det elektriska som det magnetiska fältet. Denna energitransport i 
ett medium kan förenklat beskrivas av Poyntings vektor vilket kan ses i formell (30.3)212. 
 

2

2
1

2
1

Ζ

Ε
⋅=Η×Ε=Ρ   (W/m2)        (30.3) 

      
Vågimpedansen för fri rymd (egentligen vakuum) definieras enligt formell (30.4)213. 
 

0

0
0 ε

µ
=Ζ           (30.4) 

 
 
                                                 
209 http://www.standrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/info/comp/passive/capacit/ 
dielec/di_const/dicon.html 
210 http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci211945,00.html 
211 Kompendie…. 
212Ahlin, Frank & Sander (2001) Mobil radiokommunikation, Lund: Studentlitteratur 
213 Ibid. 
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Vågimpedansen för ett dielektrikum är således enligt formell (30.4).  
 

0

0

εε
µ

=Ζ           (30.5) 

 
Utbredningshastigheten i vakuum enligt formell 30.6. 
 

200
1
c

=εµ           (30.6)214 

 

 
 
Med den kunskap vi samlat in ovan kan sambandet för energiflödet genom ett dielektriskt 
material beskrivas. Det inflöde vilket penetrerar materialet subtraheras med de dielektriska 
förlusterna för att representera det utflöde som uppstår (se Figur 95). 
 
 

( )xΡ ( )xp f ( )xx ∆+Ρ

x∆

 
Figur 95. Inflöde samt utflöde ur ett dielektriskt material med en viss effektförlust. 

 
 
( ) ( ) ( ) Α⋅∆+Ρ=Α⋅∆−Α⋅Ρ xxxxpx f       (30.7) 

 

( ) δωεε tan
2
11

2
1

0
2 −Α⋅Ε

Ζ
x ( ) ( ) Α⋅∆+Ε

Ζ
=Α⋅∆Ε xxxx 22 1

2
1  

 
( ) ( ) δωεε tan0

22

Ζ−=
∆

Ε−∆+Ε
x

xxx ( )x2Ε  

 
( ) ( ) δωεε tanlim 0

22

0 Ζ−=
∆

Ε−∆+Ε
→∆ x

xxx
x ( )x2Ε  

                                                 
214 Johnson (1965) Field and wave electro dynamics, USA: McGraw Hill, s. 71 

=Ζ0 Vågimpedansen i vakuum (fri sikt) 
=Ζ  Vågimpedansen i ett dielektrikum 
=0µ Permeabilitetskonstanten för vakuum  
=0ε Dielektricitetskonstanten för vakuum 
=c  Ljusets hastighet i vakuum 
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δωεε tan)( 0
2 Ζ−=xE

dx
d ( )x2Ε  

 
Den generella lösningen för denna typ av differentialekvation är som följer215: 
 
( ) kxCexy =  
( ) kCexy kx ⋅=´  

 
Lösningen till ovanstående differential ekvation blir då: 
 

δωεε tan0Ζ−=⋅⇒ kCekx δωεε tan0Ζ−=⇒ kCekx  
 
Genom att lösa differentialekvationen har vi därmed fått fram funktionen )(2 xΕ  vilket 
beskriver dämpningen i det dielektriska materialet enligt (30.8). 
 

( ) xex ⋅Ζ−Ε=Ε δωεε tan2
0

2 0          (30.8) 
 
 
Genom att tillämpa definitionen av decibel kan vi presentera energiförlusterna i det dielektriska 
materialet i dB/m. 
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( ) ( ) e100 log10tan −⋅Ζ−= δωεεα         (30.10) 
 
Förenkla uttrycket genom att sätta in 30.5 (vågimpedansen i ett dielektrikum) samt 30.6 
(utbredningshastigheten i vakuum) i 30.10.  

=⋅= e10
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e
c 10log10tan ⋅= δεωα  (dB/m)       (30.11) 

 
Uttrycket vi har fått fram visar på hur dämpning är beroende av vilken frekvens som används, 
desto högre frekvens ju större dämpning orsakas av materialet. Förlustvinkeln δtan  kan dock 

                                                 
215 Adams (1999) Calculus 4th edition, Stad: Addison Wesley Longman 
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ha liten variation med frekvensen, men är relativt låg för vårt frekvensspektrum. För att kunna 
beräkna dämpningen i sig krävs också information om vilka egenskaper som gäller för de typer 
av papper som produceras av Holmen Paper, alltså vilken dielektrisk konstant samt vilken 
förlustvinkel pappret har. Vi har under en längre period varit i kontakt med personer 
verksamma inom branschorganisationen STFI-Packforsk AB för att få fram dessa konstanter. 
Genom organisationen har vi verifierat att sådan information existerar, av olika anledningar 
finns den dock för tillfället inte tillgänglig. Detta har inneburit att vi har varit tvungna att 
använda oss av konstanter ur olika tabellverk216, detta medför dock en viss osäkerhet av 
resultatet. Vi har däremot i viss mån, via slutlig kontakt med Åke Hansson (STFI-Packforsk) 
verifierat dessa mot andra tabellverk samt hans kunskap inom området217. 
 
Material Dielektricitetskonstanten (ε) Förlustvinkel (tan δ) α i dB/m * Källa 
Papper  1,8 – 2,6 0,015 – 0,03 1.6 – 3.8 Ingenjörshandboken 
Hårt 
papper 

5,4 0,08 15 TEFYMA 

Tabell 31. Dielektrisk konstant samt förlustvinkel för papper, * enligt 29.11 vid 868 MHz. 

 

30.2 Relationen mellan papprets dämpning och möjlig räckvidd 
Genom att tillämpa radarekvationen kan energitransporten i fri rymd mellan avläsaren samt 
transpondern beskrivas (avståndet R ). Enligt Figur 96 beskrivs alla ingående komponenter. 
 

2Γ

TΑ

TG

SΡ

MΡ

TΡ

SΑ

R

SG

 
Figur 96. Beskrivning av energitransporten mellan avläsare och transponder. 

 
=ΡS Avläsarens effekt =ΑT Transponderns effektiva antennarea 
=SG  Sändarens antennförstärkning =ΡT Transponderns mottagna effekt 
=Α S Avläsarens effektiva antennarea =TG Transponderns antennförstärkning 
=ΡM Avläsarens mottagna effekt =Γ2  Transponderns verkningsgrad 

 
Den mottagna effekten hos transpondern beror på dess effektiva antennarea samt den 
antennförstärkning och effekt med vilket avläsaren utsänder sin signal218. 
 

                                                 
216 Ingenjörshandboken 
217 Hansson, Åke (2005-08-08) 
218 Ahlin, Frank & Sander (2001) 
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Den mottagna effekten hos avläsaren beror på precis samma sätt som ovan av dess effektiva 
antennarea, transponderns antennförstärkning, utsänd effekt samt dess verkningsgrad. Med 
verkningsgrad syftar vi på att vissa förluster förekommer i och med att en del energi behövs för 
att driva kretsen.  
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Detta samband visar på att den mottagna effekten i ett passivt system avtar med fjärde potens 
på avståndet mellan avläsaren och transpondern. Detta har en avsevärd inverkan på systemets 
prestanda, i jämförelse med ett aktivt system där den mottagna effekten endast beror på 
kvadraten på avståndet. Innan vi fortsätter med att förklara hur pappret påverkar signalens 
dämpning presenteras några ytterligare beteckningar vilket fortsättningsvis kommer att 
användas i detta kapitel, all beteckningarna beskrivs av Figur 97. 
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Figur 97. Förklaring av viktiga beteckningar. 

 
=0R  Räckvidd i fri sikt =pR  Räckvidd vid läsning genom papper 
=ηR  Tagg applicerad endast i tom hylsa l = Papprets tjocklek 
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Med räckvidd i fri sikt menas att inga hinder mellan tagg och avläsare förekommer som kan 
försämra läsförmågan, då det talas om läsning genom pappret räknas dess tjocklek samt den bit 
där signalen eventuellt överförs i fri sikt. Efter att ha tagit fram energitransporten i fri rymd 
enligt (30.13) kan vi nu också införa en dämpning A dB i båda riktningarna, från avläsaren till 
transpondern och tillbaka. Dämpningarna representerar i detta fall de förluster som orsakas av 
papprets fysiska egenskaper. 
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Vid mottagningsgränsen av signalen, d.v.s. vid avläsaren gäller följande samband mellan 
uttrycket (30.13) och (30.14). 
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Med information om vilken dielektrisk konstant samt den förlustvinkel papperet har samt de 
ovan framtagna formlerna kan vi redovisa hur papprets fysiska egenskaper påverkar 
radiosignalen. Ur uttryck (30.15) kan vi även visa att en dämpning där A = 10 dB motsvarar ca 
32 % av den räckvidd som kan förväntas vid fri sikt. Det bör tilläggas att detta har är en övre 
uppskattning av förlusterna i en pappersrulle. 
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30.3 Signalens totala dämpning 
I de tester som genomförts har tre olika typer av taggar prövats med hjälp från bl.a. EMS-RFID 
och CopyTag. Dessa taggar kommer fortsättningsvis att benämnas A, B och C. De första 
testerna gjordes vid Bravikens pappersbruk med tagg C av EMS-RFID, resterande med tagg A 
och B av CopyTag vid Holmen Papers terminal i Chatham. Alla tre modeller av taggar 
använder frekvensen 868 MHz. Vid tester på Braviken användes ett system som hade en 
maximal räckvidd i fri sikt på 3 m. Ingen identifiering kunde dock uppnås genom pappersrullen 
med radien 0,6 m. Avståndet är dock egentligen tillräckligt litet för att signalen enligt vår 
tidigare modell, med maximal dämpning A = 10 dB, skall kunna penetrera rullen. Enligt 
modellen borde vi då klara 132,03 ≈⋅ m när avläsningen sker genom pappersrullen. Vi kan 
därmed förutsätta att detta inte är den totala dämpningen av signalen, utan att den består av ett 
flertal andra komponenter, t.ex. reflektionsförluster men även andra mer komplexa 
komponenter. Fortsättningsvis i rapporten kommer denna summa av ytterligare beskrivna 
faktorer att benämnas som anslutningsförluster. Då den tillkommande termen är multiplikativ 
fås följande generella formell utgående från 30.14 och 30.15. 
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Hylsa plus papper: 
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Nu finns två ekvationer, lös ut η och α  i R.  
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Ekvationerna beskriver ett system med anpassning mellan blocken tag-hylsa, papper, luft-
avläsare. Förlusterna i papper har ett minimum vid anpassning, ty ingen stående våg som ökar 
förlusterna. I detta fall har vi dock inte anpassning, men kan ändå få en hygglig uppskattning 
av förlusterna α . Resultaten som presenteras i Tabell 32 har beräknats genom att värdena från 
mätningarna har använts i formel (30.19) och (30.20) ovan. 
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Tabell 32. Tabell över mätningsresultat. Källa: Roger Vian, egna mätningar (C). 

 
Vi ser en mätosäkerhet för värdena på α  för samma pappersrulle, i och med att samma 
frekvens och pappersrulle använts vid båda tillfällena borde detta värde vara identiskt vid båda 
mätningarna. Mätvärdena på α  ligger dock inom det intervall som anges för olika sorters 
papper enligt Tabell 31. Enligt resultaten från mätningarna kan vi konstatera att vi har en 
förenklad modell som beskriver räckvidden för ett passivt system på ett godtagbart sätt. 

30.4 Summering och diskussion av resultat 
I och med att ingen läsning lyckades vid de tester som från en början genomfördes ville vi visa 
varför resultatet blev negativt. Ambitionen med detta kapitel har därför varit att arbeta fram en 
enkel modell som beskriver räckvidden vid läsning genom en pappersrulle utgående från tester 
gjorda med vissa leverantörer. Till en början tog vi enbart hänsyn till dämpningen av 
transmissionen tur och retur genom papperet. För att beskriva detta modifierade vi 
radarekvationen med förlustfaktorer tur och retur. Av beräkningarna från mätresultaten från 
Braviken kunde vi konstatera att papprets dämpning (α ) är relativt stor vid 868 MHz. Dock 
visade det sig att denna dämpande faktor inte är av sådan storlek att enbart den ligger till grund 
för att ingen läsning kunnat uppnås. I och med detta införde vi ytterliggare en dämpningsfaktor 
η  vilket vi kallat anslutningsförluster. Dessa beskriver de övrigt dämpande fenomenen och är 
också relativt hög i alla mätningar samt har stor inverkan på systemets prestanda. Genom 
mätvärden från ytterligare tester i Chatham har vi även kunnat verifiera våran modell. Vi har 
kunnat visa att vi får hygglig överensstämmelse mellan beräknade värden på α  från olika 
tabellverk angående pappers elektriska egenskaper samt från beräknade värden som bygger på 
data från mätningarna. Med hjälp av modellen har vi alltså åskådliggjort två multiplikativa 
dämpningsfaktorer som påverkar signalen, en som beskriver dämpningen i pappret samt en 
som summerar övriga dämpningsfenomen. Enligt beräkningarna från de olika mätningarna ser 
vi tydligt att det är mycket stor spridning i räckvidd mellan olika taggar samt att 
anslutningsförlusterna är relativt stora. Papprets fysiska egenskaper går av naturen inte att 
förändra så att räckvidden blir bättre. Däremot skulle ytterligare kontakter med tillverkare och 
leverantörer möjligtvis kunna leda till förbättringar under förutsättning att systemet redan har 
god räckvidd i fri sikt. En förklaring till detta kan vara att systemet helt enkelt inte är anpassat 
för att sitta inuti ett dielektrikum, utan är optimerat att avläsas i fri sikt. Genom att justera 
tillverkningsparametrar samt anpassa utrustningen för montering inuti rullen borde 

Tag R0 (m) Rη (m) Rp (m) η  
dB 

α  
dB/m 

Testplats 

A 2,40 1,10 0,80 14 5 Chatham 
(avläsare 1, rulle 1) 

A  ändrad 
orientering 

  0,60   Chatham 
(avläsare 1, rulle 1) 

B 3,80 2,24 1.10 9 11 Chatham 
(avläsare 1, rulle 1) 

B  ändrad 
orientering 

  1,06   Chatham 
(avläsare 1, rulle 1) 

Tag Fri sikt 
(m) 

Mätning från 
gavelsidan 

Mätning genom 
papperet 

  Testplats 

C (gäller 
från gaveln 
på rullen) 

~ 3 ~ 1 Ej kontakt ~ 20 
 

 Braviken 
(avläsare 2, rulle 2) 



- Del 7: Kapitel 30 Uppskattning av radiosignalens dämpning - 
 

Sidan 179 

anslutningsförlusternaη  kunna reduceras, för att på så sätt närma sig den räckvidd som 
systemet ursprungligen hade i fri sikt.  
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Del 8:  
Slutsatser och diskussion kring resultaten 

Detta är den avslutande delen av detta examensarbete och här kommer 
våra generella slutsatser att presenteras tillsammans med viktig fakta 
som framkommit i samband med de kontinuerliga arbetsprocesserna som 
har ägt rum. Här kommer även svar att ges på de frågor som ställdes i 
början av rapporten, svar som i vissa fall inte stämde med 
förväntningarna från början. Några av de mål som vi har haft, 
exempelvis att presentera en fungerande RFID-lösning – och ge 
indikationer på hur stora de fasta och rörliga kostnaderna för den skulle 
bli – har helt enkelt inte kunna uppfyllas eftersom några RFID-produkter 
som helt tillfredsställer kraven för produktspårbarhet och automatisk 
identifiering inte har kunnat hittats.  
 
Innehållet i övrigt innefattar flera punkter och anmärkningar som kunnat 
konstateras med våra studier och undersökningar. Bland annat 
sammanfattas några av de förutsättningar som forskats fram i samband 
med önskemålet om att använda RFID som en Auto-ID-teknik. I relation 
till detta diskuteras potentialen med dagens teknik och ur det motsatta 
perspektivet: vad som inte är möjligt att åstadkomma med RFID jämfört 
med de önskemål som fanns från början. Utöver detta beskrivs några 
aspekter som har central betydelse för ett teknikinförande som påverkar 
en hel försörjningskedja. Slutligen kommer diskussioner kring fortsatt 
arbete inom det undersökta området.   

 
 
 
 
 
 

Innehåll i del 8: 

 

 
 

Kapitel 31: 
Slutsatser 

Kapitel 32: 
Diskussioner 
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31 Slutsatser 
31.1 Övergripande summering av examensarbetet 

 En generell teknisk beskrivning för RFID har presenterats och kan användas av 
anställda inom Holmen Paper för att höja kompetensnivån kring RFID.  

 Kontakt har skapats med ett flertal leverantörer, vilket ger en god grund för fortsatta 
produktundersökningar. Omfattningen på leverantörs- och produktkartläggningen blev 
inte lika stor som vi hade förväntat oss, beroende på flera olika faktorer.  

 Holmen Papers verksamhet i interna processer samt externa flöden har blivit kartlagd, 
med syfte att analysera förutsättningar, behoven, och kraven för ett införande.  

 Utformningsförslag och investeringskalkyl för en implementering har ej utarbetats i 
detalj. Dock har funktionalitet och begränsningar diskuterats för eventuella 
lösningsförslag som bygger på avläsning vid utlastningsportar och på truckar, men 
kombination av dessa har utelämnats tillsammans med en specifik beskrivning av en 
RFID-lösning.  

 Tillämpningsområdet medför en del problem, bl.a. p.g.a. pappersrullarnas dämpande 
egenskaper och anslutningsförluster då taggarna är fästa på eller i hylsan. Det är en 
anledning till att vi inte har kunnat hitta några tillräckligt bra passiva produkter. 

 Garanterad tillförlitlighet är mycket viktig för ett införande. Förbättrade 
informationsunderlag och högre tillförlitlighet i information är ett mycket viktigt motiv 
för ett införande.  

 Behovet av en standardiserad lösning är stort, antingen genom att använda 
standardprodukter på marknaden eller att pappersindustrin samarbetar fram en de facto-
standard. 

 RFID kan inte lösa alla problem – vissa fel i framförallt manuell hantering kan 
förebyggas eller undvikas, och i andra fall kan fel upptäckas med hjälp av en 
fungerande RFID-lösning. 

 

31.2 RFID-tekniken 
Ett av delmålen med arbetet var att beskriva RFID ur ett generellt perspektiv. De viktigaste 
systemegenskaperna och aspekterna kring tekniken sammanfattas nedan. 
 

 Utrustning: Ett RFID-system består av speciella avläsare som med hjälp av trådlös 
kommunikation kan identifiera transpondrar som används för att märka produkter. 
Därmed samlas viktig information in som används för bl.a. spårbarhet av produkter 
samt för att effektivisera verksamhetsprocesser. Detta måste sparas i databaser som är 
en del av IT-systemet, vilket spelar en central roll för RFID-systemets funktionalitet. 
För att mervärdet med RFID ska realiseras krävs det att datainsamlingen genererar 
sådan information som är värdefull för organisationen eller processerna. 

 Transpondrarna: Dessa finns i flera olika utföranden och typer. Utformningen på 
transpondrar kan skilja sig beroende på vilken tillämpning de är utvecklade för. Vi har 
främst utvärderat taggar i självhäftande etikettformat, dels för att dessa har 
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förutsettningarna för en enkel automatisk applicering i hylsorna, och dels för att 
kostnaden är låg. I allmänhet kan taggar vara aktiva, vilket innebär att de kan vara 
utrustade med batteri, eller passiva, vilka får sin energi från signalerna som avläsaren 
sänder ut. Aktiva taggar har generellt en avsevärt högre kostnad, men erbjuder också 
potentiellt mycket längre räckvidd och är mindre känsliga för yttre störningar. Både 
aktiva och passiva taggar återfinns inom alla de befintliga frekvensbanden som används 
för RFID-produkter.  

 Frekvenser: RFID-system kategoriseras efter flera faktorer, däribland frekvensbandet 
som används vid den trådlösa kommunikationen. De frekvensband som existerar är ofta 
benämnda LF (125-134 kHz), HF (13.56 MHz), UHF (865-928 MHz) samt SHF (2.45 
GHz). Vi har endast studerat de tre första frekvensbandeneftersom dessa visat sig vara 
mest förekommande på marknaden. Passiva RFID-system som kommunicerar med LF- 
och HF-frekvenser fungerar i närfältet med hjälp av magnetfält, s.k. induktiva system. 
UHF- och SHF-system är så kallade radiovågssystem som är verksamma i fjärrfältet. 
Sammanfattat innebär det att räckvidden i fri sikt potentiellt kan bli längre för 
radiovågssystemen än för de induktiva systemen.  

 Minnestyper: Taggarna är utrustade med olika typer av minne beroende på om de är 
aktiva eller passiva, vilken frekvens de är verksamma inom, vilket användningsområde 
de är gjorda för osv. Minneskapaciteten kan variera från 128 bitar till flera kilobyte, och 
dessutom delas taggarna in i olika kategorier om minnet är skrivbart (R/W) eller endast 
läsbart (RO). Taggarnas pris är beroende av ovanstående parametrar, och eftersom vi 
har fokuserat på billiga passiva tranpondrar har dessa haft låg minneskapacitet, och i 
vissa fall varit skrivbara. 

 Massavläsning: En av de stora fördelarna med RFID är att flera produkter kan 
identifieras på en gång. Detta kräver antikollisionsprotokoll och funktioner som styr 
kommunikationen mellan tag och avläsare. Eftersom parametrarna skiljer mellan olika 
standarder och mellan olika produkter på marknaden skiljer även prestandan. I 
realiteten kan vanligen kan mellan 10 – 30 transpondrar identifieras varje sekund i en 
avläsningspunkt. Tillgängligheten av olika protokoll bidrar också till bristen på 
kompatibla RFID-produkter.  

 Standarder: De två stora standardiseringsorganen inom RFID är ISO och EPC Global. 
ISO-standarder är definierade för RFID-produkter inom flera olika 
tillämpningsområden och för de olika frekvensband. EPC Global är främst verksamt för 
att ta fram standarder för passiva UHF-system. I framtida tillämpningar som kräver 
billiga, passiva RFID-etiketter kommer förmodligen EPC och ISO att framställa en 
standard som garanterar en enhetlighet mellan olika tillverkare av sådana produkter. 
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Summering av olika RFID-system 

 
Egenskap LF HF UHF Mikrovågor 

Frekvensband  125-135 kHz 13.56 MHz 865-868 MHz, 
902-930 MHz 

2,45 GHz, 
5,8 GHz 

Möjlig räckvidd Kort (< 0,5 m) Medelmåttig (1 m) Mycket lång (100 
meter för aktiva 
transpondrar, 5 meter 
för passiva) 

Lång (10 m för aktiva 
transpondrar) 

Typ av system Vanligen passiva 
system (Induktiva) 

Vanligen passiva system 
(Induktiva) 

Både passiva och 
aktiva. 
(Radiovågssystem) 

Både passiva och 
aktiva. 
(Radiovågssystem) 

Fysiska faktorer Stora antenner ger 
högre transponder-
kostnader. Mycket god 
penetrations-förmåga 

God penetrations-
förmåga. Lämpligast för 
applikationer med kort 
räckvidd för ett litet antal 
transpondrar.  

Hög reflektion och 
absorption av signalen. 
Lämpligt i applikationer 
med lång räckvidd och 
många transpondrar. 

Mycket hög reflektion 
och absorption av 
signalen. Hög 
avläsnings-hastighet.

 
Överförings-
hastighet 

 
Långsam  Snabb 

Signalens påverkan 
av fukt. 

Liten         Stor 

Penetrations-
förmåga 

Hög           Låg 

Signalenergi Hög           Låg 

Kapacitet för 
identifiering av flera 
transpondrar 

 
Mindre     Större 

 

31.3 Motiven för RFID i Holmen Papers produktionsprocesser 
Motiven som presenteras nedan har framkommit genom kartläggningen av de processer som 
förekommer vid Bravikens pappersbruk (se del 5 och Bilaga 4). Den empiriska undersökningen 
inkluderar även intervjuer med personal från Holmen Paper där vissa av motiven har 
diskuterats fram. 
  

 Mer tillförlitlig tambouridentifiering 

 Mer tillförlitlig identitet på pappersrullarna i interna processer 

 Beständigare och robustare identitet på produkterna 

 Reducera fel som idag uppstår vid avläsning av streckkoder  

 Motverka problemet med att dubbla identiteter uppstår 

 Möjlighet till att automatisera processer 

 Automatisk identifiering vid alla utleveranser 

 Mer tillförlitlig information i IT-systemet, exempelvis produktstatus och lagersaldo 

 Ökad spårbarhet på produkt- och produktionsspill 
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31.4 Potentialen med RFID vid pappersbruken 
Resultaten som sammanfattas nedan kan räknas som rimlig funktionalitet i ett RFID-system 
och de bygger på slutsatser från teorin samt från delen i rapporten som beskriver verksamheten. 
Genom att använda RFID för produktidentifiering är det önskvärt att följande presumtiva 
fördelar kan uppnås: 
 

 Mer flexibel lösning för identifiering – kräver inte fri sikt, klarar samtidig identifiering av flera 
kollin och avläsningen skulle kunna göras på större avstånd. 

 Högre tillförlitlighet vid identifieringen; smuts, skrivarproblem, åverkan på etiketter etc. innebär 
inte samma problem vid avläsning som vid användning av streckkoder.  

 En del manuella moment kan bli automatiserade:  

 Ingen hylsetikett behöver appliceras vilket medför reducerat behov av 
material, tid, personalresurser samt ökad spårbarhet. 

 Reducerat behov av manuella resurser vid utlastning om Auto-ID 
införs i magasinen. 

 
 Några av de fel som uppstår i manuella aktiviteter kan undvikas eller minskas. 

 Förbättrad spårbarhet för produkter i arbete. 

 Längre beständighet för produktidentiteten vilket ökar spårbarheten. 

 Total spårbarhet i magasin: alla in- och utflöden skall kunna registreras. 

 Högre tillförlitlighet och kvalitet på informationen i IT-systemet . 

 Ökad leveranskvalitet genom att utlastade produkter verifieras mot utlastningsorder. 

 Bättre möjlighet av att upptäcka felaktigheter i den fysiska hanteringen av produkter. 

 Mer produktspecifik data kan lagras tillsammans med kollit om minnet på taggen är tillräckligt 
stort. 

 Informationsutbyte mellan Holmen Paper och deras kunder kan förbättras i form av att 
produktegenskaper kan relateras till hur tryckprocessen fortskrider. 

 

31.5 Uppmätt prestanda på passiva RFID-produkter 
 De räckvidder som uppmäts vid försök är inte tillräckliga i jämförelse med de krav som 

ställs på ett eventuellt system vid Holmen Paper. I och med detta skulle inte alla 
möjligheter som RFID potentiellt erbjuder kunna utnyttjas med någon av de 
lösningsförslag som vi har utvärderat. 

 För identifiering vid utlastning är de passiva system vi stött på undermåliga för 
ändamålet som en Auto-ID-lösning. Med fortsatt samarbete mellan tillverkare och 
leverantörer skulle systemen eventuellt kunna användas i den interna 
produktionskedjan. Detta under förutsättning att transpondrar och avläsare anpassas till 
just denna applikation. 
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 Tillförlitligheten vid produktidentifiering är av högsta betydelse men med resultaten 
från genomförda verifieringar kan vi inte påvisa hur hög tillförlitligheten kan bli med 
passiva system. Jämförelsevis med streckkoder är RFID mindre känsligt för smuts och 
skador på etiketter, men istället beror tillförlitligheten i stor grad på förutsättningarna 
för radiokommunikationen. Detta påverkas i stor grad av produkten som ska märkas, 
hur transpondern fästs, hur avläsarna kalibreras, hur många avläsare som installeras 
samt av omgivande miljöfaktorer.  

 

31.6 Införande av RFID vid Holmen Papers terminaler 
 Av det studiebesök och den platsundersökning som gjorts vid terminal kan det 

konstateras att förutsättningarna för att införa Auto-ID är liknande de som studerats vid 
magasin på pappersbruken. Med detta som motiv kan ett implementeringsförslag för 
magasinet även stå som grund för utformningen av en lösning vid terminalerna. 
Därmed kan även implementeringskostnaderna minskas.  

 Med ett RFID-införande i terminal finns det automatiseringsmöjligheter för aktiviteter i 
samband med ankommande gods. En automatisk kontroll i detta skede innebär också att 
det tidigare går att upptäcka om alla produkter lastats av från båten, samt om några 
felaktigt levererade produkter förekommer.  

 Med RFID-teknologin finns det förutsättningar för att öka informationstillförlitligheten, 
spårbarheten, samt att effektvisera och automatisera aktiviteter i terminalerna.  

 

31.7 Införande av RFID vid tryckerier 
 Hos tryckerierna i Holmen Papers försörjningskedja  finns möjligheter för effektivare 

godsmottagningsrutiner samt lageradministrering då pappersrullarna förses med 
transpondrar.  

 Andra fördelar är bättre möjligheter för att automatisera aktiviteter inför och under 
tryckningen, exempelvis automatisk utplacering av pappersrullarna i rullställen för 
tryckning. 

 Med en beständigare identitiet ökar möjligheterna för tryckerierna och 
pappersleverantören att utbyta processrelaterad information för att kunna upptäcka 
samband från inträffade händelser. Därmed blir det också möjligt att anpassa och 
förbättra pappers- och tryckningskvalitet. 

 Mindre tryckerier som kanske saknar samma behov av automatisering och som saknar 
IT-system för EDI-meddelanden etc. kan utnyttja möjligheterna med RFID genom att 
få produktinformationen lagrad i transpondern. Med dagens passiva lösningar som vi 
har fokuserat på saknas dock förutsättningar för ett sådant scenario. 
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32 Slutliga diskussioner 
32.1 Val av teknik 
Under utförandet av våra undersökningar tog frågor kring vilken teknik som är lämpligast över 
fokusen på arbetet mer och mer, och detta försökte vi att utreda. Många källor tyder på att 
framförallt ultrahöga frekvenser kommer att utnyttjas framtida logistiktillämpningar. Det finns 
flera anledningar till det, men de viktigaste är att tillverkningspriset för transpondrarna är 
mycket lågt, att kommunikationsräckvidden vid fri sikt är bland de längsta bland de olika 
systemen, och att mycket standardiseringsarbete fokuseras på det området. Testerna av UHF-
produkter visar dock att avläsningen genom pappersrullar inte lyckas särskilt väl, mycket 
beroende på att absorptionen av radiosignaler i pappret är mycket stora för dessa frekvenser. 
Hittils har en räckvidd på ca. en meter uppmätts då taggen placerats i pappersrullarna enligt 
tidigare diskussioner och detta är inte tillräckligt enligt de konstaterade önskemålen kring en 
RFID-lösning. Vi har inte kunnat konstatera att HF skulle kunna vara lämpligare att använda, 
men i teorin är dessa system okänsligare för yttre faktorer t.ex. vart transpondern fästs; 
penetrationsförmågan är bättre; och tekniken är mer beprövad. Men den möjliga räckvidden är 
en begränsande faktor, eftersom räckvidden uppges som högst till runt 2 meter vid fri sikt, 
vilket blir mycket kortare då signalen ska färdas genom pappret. Utformningen och 
systemegenskaperna för LF-produkter innebär att denna teknik inte är lämplig att användas, 
beroende på höga transponderkostnader, kort räckvidd och klumpiga transpondrar. En mycket 
viktig faktor i valet av teknik är transponderformatet. Etikettformatet har kortfattat de bästa 
egenskaperna då det gäller möjligheterna för applicering i hylsan på en pappersrulle, vilket är 
ett krav då produktens identitet ska vara beständig.  
 
RFID-system som uttnyttjar mikrovågor, d.v.s. frekvenser runt 2.45 GHz, är inte heller aktuellt 
att använda i det utvärderade tillämpningsområdet på grund av att systemen är aktiva vilket 
medför högre märkningskostnader, samt att dess signaler absorberas väldigt mycket i 
pappersrullarna.  

32.1.1 Märkning av tambour 
Resultaten från bl.a. teknikstudien och undersökningen av produkter på marknaden avslöjar att 
både passiva och aktiva produkter skulle kunna användas för att identifera tambourn. Eftersom 
kravet på räckvidd är kort och att transpondern kan fästas utanpå metallytan finns det stora 
möjligheter att inte behöva aktiva system, vilka normalt erbjuder bättre tillförlitlighet, mindre 
störningskänslighet och bättre räckvidd. Då det handlar om ett slutet system som är avskiljt 
från systemet för märkning av pappersrullar är valet av teknisk lösning fritt. Då det finns 
fungerande produkter handar det endast om investeringskostnader. Vissa lösningsförslag från 
marknadsundersökningen verkar vara överdrivet påkostade, exempelvis en aktiv lösning från 
Baumer Ident. Andra alternativ skulle kunna vara en passiv/semipassiv lösning, exempelvis 
produkter från PowerPaper Ltd, TrolleyScan (Pty) Ltd, eller Schreiner LogiDatas ((rfid))-
onMetal-transponder.  

32.1.2 Övriga kommentarer 
Märkning av dagligvaruprodukter är en stor tillämpning i framtiden och är en drivande faktor 
inom utvecklingen av passiva UHF-produkter med låga kostnader, på grund av att 
omsättningen av RFID-etiketter kommer att vara enorm. Av den anledningen har produkterna 
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vi undersökt inte varit anpassade för det studerade tillämpningsområdet, vilket kan vara en 
anledning till att testerna visade på dålig förmåga att läsa genom exempelvis pappersrullarna. 
Dock har marknadsundersökningen varit begränsad, och eventuellt finns det produkter som har 
rätt egenskaper för att identifiering av pappersrullar ska vara möjlig med teknik som är 
tillgänglig redan idag. En av de viktigaste aspekterna kring en eventuell lösning är dock att 
göra tester som kan verifiera att systemet har tillräckligt bra egenskaper vad gäller 
kommunikationsavstånden och tillförlitligheten.  

32.2 Tillämpningsområdet 
Det största hindret för en tillförlitlig RFID-lösning har varit att förutsättningarna inom det 
studerade tillämpningsområdet har ställt väldigt stora krav på teknologin överhuvudtaget.  
Vi har från våra teknik- och marknadsundersökningar kunnat konstatera både optimism och 
nedslående förväntningar på frågan om RFID möjligen skulle kunna användas på Holmen 
Papers pappersbruk, i hanteringen på terminaler, samt hos slutkunder. Den absolut främsta 
orsaken till problemen kring att hitta en heltäckande Auto-ID-lösning har haft med 
pappersrullarnas fysiska egenskaper att göra.  

32.2.1 Pappersdämpning 
Hos leverantörerna och konsulter har frågan kring avläsning genom pappersrullen blivit 
obesvarad flera gånger. Osäkerheten var stor och det rådde delade meningar om vilken teknik 
som vore lämpligast att använda. Valen har dominerats av två sorters passiva system, HF eller 
UHF, och frågan har alltså växt fram till att utreda om passiva RFID-produkter överhuvudtaget 
kan användas för identifiera pappersrullarna. Detaljerna kring de tekniska specifikationerna av 
systemen har därmed inte haft lika stor betydelse i denna utvärdering.  
 
Papprets dämpande effekter samt placeringen av transpondern har varit de mest avgörande 
faktorerna för räckvidden. Att uppnå lång beständighet för produktens identitet genom att fästa 
transpondern i hylsan och att samtidigt uppnå lång räckvidd för avläsningar är en tuff 
kombination för dagens passiva RFID-teknik. Mer omfattande tester med RFID-system som 
har bättre kommunikationsegenskaper skulle kunna avslöja hur mycket effekt som försvinner 
p.g.a. av dessa nämnda faktorer, något som vi tyvärr inte kunde genomföra i vårt arbete. 
Ytterliggare en bidragande faktor till de negativa resultaten är de höga transmisionsförlusterna 
för passiva system, där en fördubbling av avståndet medför en signaldämpning på 16 gånger i 
fri rymd, d.v.s. en fjärdepotens på avståndet. Med avstånd på flera meter innebär det att styrkan 
på signalerna blir väldigt liten vilket i sig kräver avancerad teknik. Dessa nämnda faktorer 
tillsammans ställer mycket stora krav på utformningen av RFID-produkterna om de ska kunna 
användas i denna tillämpning. 

32.2.2 Miljön 
Närmiljön på pappersbruken innebär att många stora maskiner, kraftiga elmotorer, påfrestande 
operationer, och mycket metall är ett naturligt inslag. Detta har negativ inverkan på just 
radiosignaler, eftersom det introducerar brus och elektriska störningar som i praktiken förkortar 
räckvidden på systemet. Dock är behovet av räckvidd begränsat inom produktionslinjen och 
därmed har dessa förutsättningar mindre inverkan på funktionaliteten. I magasinen krävs längre 
räckvidd, men där är miljön för radioutrustning också bättre. Vi har kunnat bekräfta att miljön 
har så stor inverkan på en del RFID-lösningar att uppgifterna från tillverkarna inte gäller under 
dessa förutsättningar. 
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32.2.3 Förutsättningar med ett passivt system 
Vid ett införande av RFID är tillförlitligheten vid avläsningarna av högsta betydelse eftersom 
det är grunden för att en hög spårbarhet ska vara möjlig. Tillförlitlighet erhålles genom att 
noggranna tester utförs och att räckvidden är tillräcklig inom den specifika tillämpningen. 
Genom litteraturstudier och diskussioner har vi kunnat konstatera att vid portavläsning kan 
avläsningsräckvidden ökas genom att flera antenner kalibreras och kopplas in på varsin sida av 
portarna så länge avläsaren har stöd för dessa funktioner. En sådan lösning medför att större 
portar kan täckas och att det totala täckningsområdet blir större.  
 
Vi har främst varit inriktade på att hitta en passiv RFID-lösning på grund av dess 
kostnadsfördelar gentemot ett aktivt system. Dessutom har ett passivt system flera tidigare 
nämnda fördelar i den försörjningskedja som studerats, eftersom ett returflöde av transpondrar 
betyder en väldigt tidskrävande hantering både då transpondern ska plockas ut ur en förbrukad 
rulle, göras i ordning, skickas tillbaka, appliceras i en ny produkt, tilldelas ett nytt 
identitetsnummer o.s.v. Problemen med en passiv lösning är att samma signal måste penetrera 
pappersrullarna två gånger – en gång från avläsaren till transpondern och sedan tillbaka igen – 
vilket ställer stora krav på att radiovågorna har tillräckligt med energi för att penetrera pappret 
och att signalenergin som verkligen når transpondern tas tillvara genom effektiva antenner. 
Dessutom måste elektronikkretsarna vara strömsnåla så att den mesta energin kan användas för 
att sända tillbaka information från minnet. Detta faktum är en av orsakerna till att vi inte har 
kunnat presentera en fungerande passiv lösning med dagens teknik. Med gällande 
effektbegränsningar och det utvecklingsstadium som RFID-produkterna befinner sig i kan helt 
enkelt inte tillräcklig räckvidd uppnås med billiga standardprodukter. Dock finns förbehåll mot 
detta uttalande eftersom inte tillräckligt många produkter ur alla kategorier har testats ännu i 
samband med vårt arbete.  

32.3 RFID som Auto-ID-teknik i Holmen Papers verksamhet 
Tidigare delar i rapporten har täckt teorin kring Auto-ID i sin helhet; vilka fördelar som kan 
uppnås och hur det kan användas i tillämpningar inom allt från små producerande företag till 
stora försörjningskedjor för att öka spårbarheten av produktflöden. Den stora tillgången av 
information och fakta som pekar på fördelarna med RFID, exempelvis inom logistik eller 
produktionslinjer, är generella uppgifter från väldigt många olika källor som i de flesta fall är 
partiska i frågan. Därmed var vi motiverade att se vilka av dessa som var tillämpbara inom 
produktionsprocesserna i Holmen Papers verksamhet på pappersbruken och i logistikkedjan. 
Ett av målen som var givet redan då examensarbetet uppstod var att RFID skulle kunna 
utnyttjas till att kontrollera och verifiera produkterna vid utlevereras eftersom vissa brister 
kring detta existerar. 
 

32.3.1 Förutsättningar och begränsningar 
Ett av målen med arbetet var att hitta en RFID-lösning som kunde uppfylla ovanstående 
aspekter och önskemål. Primärt var det planerat att vi skulle undersöka produkterna på 
marknaden med utgångspunkt från en passiv lösning, hitta leverantörer som hade lämplig 
utrustning och dessutom göra en kalkyl på totalkostnaderna i samband med ett införande. En 
slutsats från vårt arbete är att vi inte kunnat konstatera om det finns en lösning under gällande 
fysiska förutsättningar som uppfyller den funktionalitet som krävs. Därmed är mervärdet av 
tekniken kanske lägre än vad som hade uppskattats tidigare, och investeringskostnaden blir 
därmed än mer betydelsfullt.  
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Funktionalitet 
RFID utmålas i många rapporter och publikationer som en teknik med obegränsade möjligheter 
att förbättra processer i stort sett alla möjliga tillämpningar, något som vi med rapporten kunnat 
konstatera var delvis falska anspelningar. Att lyfta kunskapen kring vad RFID kan åstadkomma 
var ett av syftena med detta arbete och det omfattar även vilken typ av funktioner ett RFID-
system kan fylla. Systemet i sig är inte smartare än att det kan kommunicera trådlöst och det 
identifierar transpondrarna då dessa kommer in i förhörsfältet. Det gör att väldigt många 
faktorer är avgörande för hur väl systemet kommer att uppfylla sitt syfte, bl.a. måste rutinerna 
anpassas så att avläsningarna sker på rätt sätt vid rätt tillfällen och att datan som genereras 
bearbetas på rätt sätt och sparas i IT-systemet. Vi har belyst några av de aspekter, som i vissa 
fall yttrar sig som svårigheter, som måste lösas för att RFID ska kunna utgöra grunden som 
Auto-ID-lösning och de sammanfattas nedan: 
 

 Avläsning av en rulle i taget: i många avläsningspunkter i bl.a. produktionslinjen får endast en 
rulle identifieras i taget, annars är det omöjligt att veta vilken produkt som har vilket ID-nummer. 

 Vissa processer måste initieras genom att en avläsning sker för att spårbarheten ska 
garanteras, exempelvis vid giljotinen. 

 Appliceringen av transpondrarna bör ske automatiskt innan RM, men dessutom måste risken 
för att kassera obrukade hylsor minimeras. 

 I magasinet ska identifiering ske automatiskt, antingen genom portavläsning, trucklösning eller 
en kombination, men systemet måste kunna avgöra om produkterna ska levereras, flyttas 
omkring, tas upp till mellanlagret eller tillbaka till magasinet o.s.v, såvida rutinerna inte 
förändras. 

 Räckvidden måste vara lång, men dessutom får endast produkter som ska lastas ut avläsas. 

 Lösningen måste vara helautomatisk; ett manuellt moment i identifieringsprocessen innebär att 
mervärdet av RFID minskar drastiskt. 

 Vid utlastning till tåg kan det vara svårt att hitta en lämplig avläsningsutrustning eftersom det 
saknas fasta avläsningspunkter. 

 Att upptäckta fel, exempelvis vid utleverans eller plockning, måste kunna hanteras. 

 
Övriga kommentarer kring ett införande 
Slutligen har vi med utvärderingsprocesserna kunnat konstatera flera andra synpunkter som har 
betydelse för ett införande:  
 

 RFID innebär inte att den visuella märkningen på rullar och kollin kan tas bort helt, 
eftersom detta minskar flexibiliteten i verksamheten, speciellt då fel uppstår i 
processerna. I sådana fall måste mobila avläsare användas, och produktinformationen 
måste därmed finnas lagrad i transpondern vilket kräver väldigt stor minneskapacitet, 
något som inte finns på de flesta passiva lågkostnadstranspondrar.  

 Stora variationer i hur produkterna hanteras ställer stora krav på RFID-lösningen, 
exempelvis måste räckvidden och avläsningstillförlitligheten kunna garanteras oavsett 
hur rullarna är orienterade: stående, liggande, roterade, staplade, o.s.v. I 
produktionskedjan krävs det kortare kommunikationsavstånd än i magasinen, men 
eftersom samma system ska utnyttjas i hela verksamheten är det de hårdaste kraven 
som måste uppfyllas.  

 RFID är inte en teknik som kan förhindra att problem uppstår, men potentiellt medför 
tekniken bättre möjligheter att upptäcka dem. Ett exempel är vid utlastningar; med 
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utlastningsordern är det känt vilka produkter som ska levereras och med RFID kan man 
verifiera att samtliga produkter kommer med och att de är korrekta. Därmed förbättras 
även kvaliteten på leveransunderlagen som skickas till kunderna. 

 Om fel uppstår med produkterna finns det flera faktorer att tänka på. Exempelvis måste 
en skrivbar transponder användas för att felaktigheter ska kunna indikeras tillsammans 
med produkten och inte enbart i databaserna. Annars kan det krävas visuell märkning 
på produkten som ett komplement till RFID. Dessutom uppstår ett spill av transpondrar 
för varje felaktig produkt eftersom dessa är monterade i hylsorna som kastas. Ett 
alternativ är att återanvända hylsorna men det kan kräva att hanteringen i vissa 
manuella moment behöver förändras. 

 Problemen med felaktiga produkter vid båtleveranser uppstår tidigare i kedjan. Om alla 
kollin står i rätt fack i magasinen uppstår normalt inte några fellevereranser. 

 Tekniken med streckkoder fungerar relativt väl och täcker de flesta behoven i 
dagsläget. De problem som uppstår är skadade streckkoder, felläsningar, och manuella 
handhavanden vid hantering av produkterna samt vid applicering av hylsetiketter.  

 Användningen av RFID för att märka tambourjärnen kan inte påverka det manuella 
momentet att flytta tambourn till rullmaskinen, utan kan endast säkerställa att 
identifieringen blir korrekt vid PM och RM vilket i sin tur säkerställer att produktionen 
blir felfri. Risken för manuell identifiering anses dock inte vara så hög. 

32.4 Försörjningskedjan 
I del 6 av rapporten konstaterade vi att ett införande av RFID i ett öppet system påverkar alla 
inblandade parter i försörjningskedjan; i Holmen Papers fall innebär det terminaler och 
tryckerier. Kraven för att RFID-investeringen även ska komma dessa parter till nytta är att 
tekniken ger tillräckligt goda prestande utifrån deras behov också. Potentialen med RFID-
tekniken under sådana omständigheter är bland annat effektivare in- och utlastningasrutiner, 
högre leveranskvalitet, och automatiseringsmöjligheter av vissa moment. Dessutom medför 
märkningen att produktinformation skulle kunna lagras i databäraren vilket ger stora fördelar 
för mindre kunder som snabbt och enkelt kan föra över uppgifterna till deras system. För större 
kunder innebär en mer beständig identitet möjlighet till höja produktkvalitén, genom att 
Holmen Paper kan göra process- och produktförbättringar utifrån data från problemtillfället. 
Det betyder att med en beständig identitet får tryckeri och tillverkare möjlighet att korrelera 
uppgifter om systemparametrar och produktens egenskaper vid tillverkningstillfället etc. och 
därmed utreda parametrarna som gjorde att pappret inte höll måttet. 
 
Det blev även konstaterat att ett införande av RFID i många fall är beroende av en stark part i 
försörjningskedjan, exempelvis ett stort tryckeri, eller att standardprodukter används vilket ger 
god valfrihet av tekniska lösningar inför en investering. Att välja standardprodukter eller att 
försöka skapa en de facto-standard för pappersindustrin är en fördel eftersom användningen av 
tekniken då har större chanser att öka. För att sammanfatta analysen finns det väldigt stora 
behov av gemensamma diskussioner kring RFID för att införandet av en gemensam teknik ska 
ta fart och vara en praktisk lösning för alla inblande parter. Alternativet till detta är om Holmen 
Paper hittar en tillräckligt billig och bra transponder som kan motivera införandet enbart utifrån 
möjliga kostnadsbesparingar inom den egna produktionskedjan, och alltså inte tar hänsyn till 
övriga mervärden som tekniken kan erbjuda sina kunder. 
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32.5 Övriga diskussioner 
I detta kapitel kommer en flera olika aspekter att diskuteras som antingen behöver förtydligas, 
nämnas igen eller som ännu inte har diskuterats tidigare i rapporten. Med detta hoppas vi att 
alla frågor som vi ställde upp i början har blivit besvarade i denna rapport.  

32.5.1 Investeringskostnader 
Arbetet med att hitta någon passande RFID-lösning har gett insikt i flera viktiga punkter som 
bör belysas igen eftersom de är avgörande för en kommande investering.  
 

 Priset för transpondrar.  
Av högsta betydelse är priset för transpondrarna, av flera orsaker. Dels är det avgörande 
för vilka teknologier som överhuvudtaget kan övervägas, vilket i sin tur påverkar 
prestandan på systemet, t.ex. kommunikationsräckvidden. Dels är det avgörande 
eftersom de kommer att appliceras i ett öppet system där återanvändning inte är möjligt. 
Priset begränsar valen till antingen ett passivt HF- eller UHF-system. 
 

 Priset för avläsningsutrustning.  
Undersökningen pekar på att mobila avläsare har högre pris och sämre 
avläsningsavstånd än fasta avläsare. Avgörande betydelse för vilken sorts lösning som 
ska väljas måste ta hänsyn till hur många avläsare som krävs för system, exempelvis 
krävs det många fixerade avläsare om antalet läspunkter är många till skillnad mot 
mobila som kan användas mer flexibelt. Funktionaliteten är också avgörande för vilken 
lösning som bör väljas. 
 

 Kalkyl för investeringskostnader.  
Vi hade förhoppningar att kunna presentera en kostnadskalkyl för lämplig RFID-
lösning när vårt arbete var klart, men detta har uteslutits eftersom ingen utrustning som 
vi har verifierat uppfyllde behoven.  
 

 Implementeringskostnader.  
Kostnaderna i samband med en implementering av RFID bör, förutom utrustningen och 
hårdvaran, även inkludera utgifter i samband med förundersökningar som denna, 
förberedande integreringsarbete, kostnader för testgenomförande vilka kan bli väldigt 
stora enligt våra erfarenheter, och installationskostnader.  
 

 Integreringskostnader.  
Integreringskostnaderna beror på hur mycket förändringar som måste göras i systemet. 
Eftersom RFID endast är ett annat sätt att göra datainsamling, d.v.s. spåra och 
identifiera produkterna, jämfört med streckkodssystem blir även behovet av 
systemförändringar relativt litet vid ett införande, eftersom den mesta funktionaliteten 
redan då existerar. Den totala kostnader för integrering beror också på vem som utför 
den. 

32.5.2 Arbetsgången 
Utförandet av detta arbete har präglats av att samla information och fakta om RFID i allmänhet 
men också att försöka hitta produkter som har tillräckligt bra egenskaper för att användas i 
Holmen Papers verksamhet. När det gäller teorin bygger innehållet till stor del på sekundär 
data som ofta har framställts av företag eller konsultbolag som har en viss roll inom RFID-
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området, men i många fall har vi kunnat hålla en objektiv inställning till faktan eftersom 
uppgifterna i de flesta fallen verifierats med andra källor. Teoriavsnitten ligger sedan till grund 
för de faktorer som studerats utifrån kravbeskrivning, identifieringsbehov, och 
processkartläggningen. Vi använde även faktan som grund då marknadsundersökningarna 
genomfördes vilket gav goda förutsättningar för att bekräfta leverantörernas förslag. 
 
Studierna som utförts har haft väldigt fria grunder och detta i sig har inneburit svårigheter att 
avgränsa innehållet i rapporten. Eftersom vi saknade faktiska specifikationer för en RFID-
lösning blev detta ett delmål att undersöka, men det innebar också att tid togs i anspråk, vilket 
påverkade resultaten från exempelvis marknadsundersökningen där vi inte kunnat konstatera 
lämplig utrustning. Därutöver låg fokus på att besvara de frågeställningar som presenterades i 
början av rapporten. Avvikelserna från dessa grundar sig i det faktum att vi inte kunnat 
identifiera någon utrustning som passar för att märka pappersrullarna. Vi kan därmed 
konstatera att tekniska specifikationer angående kommunikationsegenskaper och räckvidd inte 
är pålitliga för alla applikationer och därmed finns ett primärt behov att verifiera tekniska 
förslag som kommer in.   

32.5.3 Fortsatt arbete 
I samband med slutförandet av detta examensarbete återstår det fortfarande en del obesvarade 
frågor som bör påpekas. För det första har vi inte kunnat presentera några siffror som handlar 
om hur stora besparingar som kan göras med ett införande av RFID. I källorna om RFID 
utmålas framförallt potentialen att genom effektivisering kunna sänka företags omkostnader – 
inte att inbringa större vinster. Under den kontinuerliga insamlingen av fakta kring införandet 
av tekniken framkom klara antydningar på hur viktigt det är att genomföra s.k. ”Return-on-
Investment”-kalkyler före en investering. Kortfattat innebär det att investeringskostnaden vägs 
mot besparingarna som beräknas uppstå. Sådana beräkningar är av naturen väldigt svåra att 
genomföra eftersom alla mervärden inte alltid kan värderas i pengar, exempelvis kundnytta, 
förbättrade förutsättningar för service, mindre krav på underhåll o.s.v. Vi vill därmed 
rekommendera Holmen Paper AB att skapa sådana kalkyler, granska hur stort värde olika 
processeffektiviseringar har, undersöka effekterna av ökad produktspårbarhet, och därmed 
bedöma hur stor investering som kan motiveras. Detta med anledning av de nedslående 
förutsättningar som visat sig finnas med passiva RFID-system. 
 
Nästa prioritering bör vara att hitta en lösning som uppfyller de fysiska behoven som existerar 
på pappersbruken. Framförallt handlar det om att få identifieringen genom pappret möjlig, men 
också vart den bästa positionen för applicering på rullen är. För detta krävs det två saker; att 
ytterliggare åtgärder sätt in för marknadsundersökning i syfte att finna lämplig utrustning, samt 
att göra noggranna tester med de produkter som verkar uppfylla de flesta kraven för en 
sofistikerad Auto-ID-lösning. Olika sorters lösningsförslag har diskuterats kring 
funktionaliteten för ett RFID-system, men eftersom inga tillräckligt bra system presenterats 
från leverantörsundersökningen har en detaljerad specifikation av utformningsförslag 
utelämnats. Dock finns grunden för vidare analys av behov och krav inför en 
systemimplementering. Verifieringen krävs bl.a. för att tillförlitligheten ska kunna garanteras 
vilket är ett grundläggande krav vid ett införande. Tillgång till information om produkter och 
tester kan fås genom att bli medlem i organisationer eller forum som publicerar nyheter och 
tester om RFID-utrustning. Slutligen bör målen med RFID-införandet definieras i detalj, så att 
kravspecifikationen på en lösning blir tydlig, t.ex. om skrivbara transpondrar behövs.  
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Bilaga 1: Framställning av pappersmassa 
 
I del 5 presenterades verksamheten på Holmen Paper rent prinicipiellt, men många viktiga 
processer utlämnades i beskrivningen. Härmed följer en generell beskrivning av hur 
papperframställning går till på pappersbruken, och små variationer finns beroende på vilken 
papperskvalitet som produceras.  

Termomekanisk massa (TMP) 
Denna variant av pappersmassa används i 
produktionen på Bravikens och Hallsta 
pappersbruk för bl.a. tidningspapper. 
Råvaran består helt och hållet av uppsågad 
granved som köps från antingen Holmen 
Skog eller andra skogsägare. Själva 
raffineringsprocesserna är väldigt effektiva 
och hela 98 % av råvaran utvinns, men för 
detta krävs enorma mängder elenergi – lika 
mycket som hela Malmö stad inklusive 
industrier förbrukar. Eftersom TMP-massa 
framställs från träd består den helt av nyfiber 
och håller hög kvalitet, men den gulnar 
fortare jämfört med några andra 
pappersmassor. När förfinat papper 
framställs krävs då tillsatser av kemikalier och kemisk massa för att förbättra kvalitén och göra 
pappret vitare. Raffineringsprocessen beskrivs enklast med en illustrerande bild, se ovan.  

Returpappersmassa (DIP) 
Namnet DIP står för de-inked pulp och 
betyder avsvärtad pappersmassa. Råvaran 
består av returpapper som köps in från bl.a. 
svenska Pappersåtervinningsaktiebolaget 
(PÅAB), men också från andra europeiska 
länder. Returpappret fraktas till bruken bl.a. 
med de återvändande fartygen som trafikerar 
de internationella sträckorna. DIP-massan 
bearbetas i flera steg och kräver vissa 
kemikalietillsatser och utblandning med 
nyfiber för att erhålla hög kvalitet. Det beror 
på att pappersfibrerna endast kan 
återanvändas ett begränsat antal gånger p.g.a 
av slitage, och sedan filtreras de bort. 
Kemikalier behövs bland annat för att bleka pappret, men också för att öka kvalitén på det. 
Som en följd av detta är DIP-processen mindre effektiv än TMP. Pappersbruket Peninsular i 
Madrid endast DIP-massa till pappersproduktionen, medan Braviken och Hallsta använder 
båda typer. 

Figur 98.  Termomekanisk framställning av pappersmassa. 

Figur 99.  Återvinningsprocessen för returpapper. 
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Bilaga 2: Fördjupning i antikollisionsprinciper 
 
Nedan beskrivs några olika antikollisionsmetoder som utnyttjas i RFID-tekniken för att flera 
transpondrar ska kunna komunicera med avläsaren utan att signalerna ska störa ut varandra. De 
protokoll som har nämnts tidigare är ”Tag Talks First” (TTF) samt ”Reader Talks First” (RTF) 
och några metoder för respektive typ kommer att förklaras närmare, både med beskrivning och 
med några exempel. Båda dessa tekniker bygger på att transpondrarna skickar ut sina signaler 
vid olika tidpunkter och detta brukar kallas för Time Division Multiple Access (TDMA) i 
mobilkommunikationstermer. För övrigt har även många andra metoder anpassats för att 
hantera multi-transpondersituationer, men dokumentationsgraden och implementation varierar 
mycket och dessa tas ej upp här.  

TTF-protokollet  
"Tag talks first" innebär att transpondern sänder sin 
identifieringsdata då den känner närvaron från en avläsare, 
vilket för en passiv tag är när den aktiveras av energin i 
radiosignalerna från en avläsare219. Denna princip innebär att 
dataöverföringen är asynkron, eftersom avläsaren inte kan 
kontrollera dataflödet. Däremot är det dess uppgift att hantera 
kommunikationen med olika transpondrar. TTF används ofta för okomplicerade, passiva taggar 
och metoderna är ofta stokastiska, vilket i den enklaste bemärkelsen innebär att  taggen väntar 
en slumpmässigt vald tid innan den sänder ut sin data (således tillhör den TDMA-metoderna). 
Det i sin tur innebär att kollisioner kan uppstå, om än slumpmässigt med ganska liten 
sannolikhet, och att garanterad avläsning inte är möjligt såvida avläsningsperioden inte är 
väldigt stor för varje transponder. Om en signalkollision inträffar kommer transpondrarna att 
försöka svara igen efter ytterliggare ett slumpmässigt tidsintervall220. En direkt konsekvens av 
denna struktur är att större mängder transpondrar resulterar i fler kollisioner och sämre 
prestanda i systemet. Detta protokoll används i system där enkelhet och lågt pris är viktigt 
eftersom elektroniken som krävs är enkel att integrera i mikrochipet. Några specifika metoder 
från detta protokoll är ALOHA, slotted ALOHA, och dynamic slotted ALOHA, som alla 
kommer att förklaras nedan. Normalt skiljer man även på procedurer som beordrar 
transpondern till avstängning efter en lyckad 
identifiering och de som inte gör det221. I vissa 
källor benämns detta som  
Command Response Protocol 222.  
 

ALOHA-protokollet 
Denna välkända metod innebär, som tidigare 
nämnt, att varje transponder efter en slumpmässig 
tid skickar sin data då den befinner sig i 
avläsningszonen. Fördelen med denna princip är 
den enkla designen av elektroniken samt att 
standardiserade kommandon för att styra skedet är 
överflödiga. Dock kan signalkollisioner 
                                                 
219 van Eeden (2004-06-07) Europé Needs New RFID Regulations 
220 Stephen A. Weis et al. 
221 Finkenzeller (2003) RFID Handbook, Chichester: Wiley 
222 AIM-Automatic Identification Manufacturers (1999, September) Radio Frequency Identification – 
A basic primer 

Tag Talks First – Ex: ALOHA

 Ej upprepad sändning 
 Upprepad sändning 

Tabell 33. Olika varianter av TTF-
protokoll. 

Figur 100. Antikollisionsmetoden ALOHA. 
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fortfarande inträffa, vilket motverkas genom att transpondern skickar om sin data och till slut 
innebär garanterade avläsningsresultat. Systemet blir således något långsammare, speciellt i 
situationer med många transpondrar eftersom risken för kollision ökar dramatiskt. Endast en 
längre avläsningsperiod avhjälper detta fenomen och kan öka tillförlitligheten. Som tidigare 
nämts finns det varianter av ALOHA där avläsaren ger kommando till transpondern att 
upphöra sina signalering med ens då den framgångsrikt har identifierats hos avläsaren.  
 

Slotted ALOHA 
En förbättring av ALOHA-metoden uppnås 
genom att introducera tidsluckor som 
transpondrarna får använda till att sända data, 
men de måste hålla sig inom tidsramarna. 
Istället för helt slumpmässig signalering, har 
transpondern ett antal tidluckor att välja 
mellan och vilken det blir är fortfarande 
slumpmässigt. Risken för kollision finns alltså 
fortfarande, men den minskar, eftersom 
sändningsintervallet blir begränsat. Detta 
innebär att viss synkronisering mellan 
transponder och avläsare måste ske och det 
resulterar alltså även i att elektroniken blir mer 
komplicerad för att uppfylla dessa krav. Den 
minskade risken för kollisioner illustreras i 
Figur 101. Slotted ALOHA begränsas av hur 
många tidluckor som finns tillgängligt att 
välja bland. Med få transpondrar och många luckor hålls kollisionsrisken till minimum, men på 
bekostnad av att avläsningsperioden måste ökas till följd av fler tidluckor. Med ett kalibrerat 
system erhålles en högre avläsningstakt än med ALOHA.  
 

Dynamic Slotted ALOHA 
I system med varierande mängder av transpondrar kan det vara bra att kunna anpassa antalet 
tidluckor eftersom för många gör avläsningshastigheten långsam och för få tidluckor resulterar 
i fler kollisioner. I detta protokoll ökas antalet tidluckor om kollisioner inträffar för att på så 
sätt minska sannolikheten för nya. Dessutom kompletteras denna metod med funktioner i 
avläsaren som stänger av identifierade transpondrar223.  
 

Egenskaper för TTF 
Som en konsekvens av TTF-protokollets enkla 
uppbyggnad krävs inga komplicerade kommandon 
från avläsaren - den behöver bara sända ut 
energigivande signaler samt lyssna på respons från 
transpondrarna, med undantag då avläsaren har 
funktioner för att stänga av transpondern.  Det 
elektromagnetiska fält som skapas innehåller knappt 
någon information och kräver väldigt liten 
bandbredd, runt 10 kHz för system i UHF-
frekvenser224. Därför medför avläsare med TTF-

                                                 
223 Ubiquitous Computing: Frey & Sturm (2004). 
224 http://www.trolleyscan.com/newslett.html 

Figur 101. Metoden för slotted ALOHA jämfört med den 
vanliga metoden. 

   

Antal 
transpondrar 
i förhörsfältet 

Avläsnings-
tid i 

praktiken 
(ms) 

Avläsning 
med 99.9% 

tillförlitlighet 
(ms) 

   

2 150 500 
4 300 1000 
6 500 1600 
8 800 2700 

Tabell 34. Avläsningstid för ALOHA-
protokollet. Källa: Finkenzeller (2003). 
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protokoll nästan ingen interferens mot radiosystem eller antenner i närheten225. En fördel med 
TTF-protokollet är således att flera antenner som utnyttjar något skilda frekvenser i spektrumet 
- vilket det ofta finns stöd för i dagens produkter - kan placeras ett fåtal meter från varandra. 
Nackdelarna är att kollisioner fortfarande kan ske slumpmässigt, dock med en liten 
sannolikhet, och att protokollet är relativt oflexibelt och långsamt med stora 
transpondermängder. Anledningen är att man måste öka tiden för avläsning om man vill 
garantera säkra avläsningsresultat p.g.a. slumpmässigheten och kollisionsrisken. Ju längre tid 
som finns tillgänglig under avläsningen, desto högre tillförlitlighet erhålles alltså med TTF-
protokoll. Trots allt fungerar exempelvis ALOHA-metoderna bra tack vare återsändningar och 
redundanser i protokollet, dock på bekostnad av avläsningshastigheten.  

RTF-protokollet 
Med detta protokoll, där avläsaren påbörjar kommunikationen, kan transpondrarna kan befinna 
sig i avläsningszonen utan att de sänder ut sin identitet. En transponder svarar endast då 
avläsaren skickar en specifik begäran för detta226. På detta vis erhålles endast en 
kommunikationslänk i taget under AutoID-processen vilket förebygger kollisioner, men det 
krävs en mängd fördefinierade kommandon (se Tabell 35), vilket gör RTF-protokollet mycket 
mer avancerat än motsvarande TTF-protokoll. Forskning har även visat att RTF- avläsare 
medför kraftig interferens med annan RFID-utrustning, vilket resulterar i att placeringen av 
läsarna är besvärligare och mer kritisk. Dessutom måste det finnas en metod för avläsaren att 
upptäcka när transpondrar kommer in i förhörsfältet, exempelvis genom fotoceller o.s.v. 
 
RTF-principer bygger på att avläsaren väljer ut en tag som får skicka data. När 
kommunikationen är klar beordras transpondern till avstängning och en ny väljs ut och 
signaleringsprocessen upprepas. Gemensamt för RTF-protokollen är att avläsaren måste 
undersöka vilka transpondrar som befinner sig i fältet innan faktisk identifiering kan ske. 
Själva selektionsprocessen att välja ut en transponder, beordra den till dataöverföring och 
senare till avstängning sker i kvick följd för att upprätthålla en hög avläsningshastighet i 
systemet. Generellt för RTF-protokollet måste avläsarna vara begåvade med funktioner för att 
hitta transpondrar med specifika serienummer, alltså inte samma ID-information som är sparad 
i minnet.. För att undvika kollisioner måste kommunikationen ske med en transponder i taget 
och metoden för att hitta en transponder i förhörsfältet brukar kallas singulering. Flera typer av 
singulering existerar, varav polling är relativt ovanlig medan binära trädsökningsmetoder är 
mera använda. Dessa förklaras nedan.  

                                                 
225 http://rapidttp.com/transponder/ttfrtf.html 
226 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/208  



- Bilagor -  

Sidan 206 

1001 

1 

10 11 

100 101 

1011 1110

111

 
REQUEST(SNR) SNR är en parameter som avläsaren bestämmer över vilken 

innehåller ett serienummer. Då en transponder får detta kommando 
ska den svara med sitt eget serienummer om det är ≤  SNR. På detta 
vis kan en addresserad grupp av serienummer kontrolleras och 
bearbetas i avläsaren. 

SELECT_(SNR) Detta kommando väljer ut en specifik transponder med hjälp av dess 
serienummer som parameter. Därefter kan AutoID-processen starta, 
t.ex. läsning och skrivning till transponderns minne. Andra 
transpondrar reagerar endast då ett nytt REQUEST-kommando 
skickas. 

READ_DATA Den utvalda transpondern instrueras att skicka sin lagrade 
information till avläsaren. I många system finns även kommadon för 
autentisering, skrivning, debitering, etc. 

UNSELECT Kommunikationen med en utvald transponder avslutas och den 
beordras till avstängning, vilket gör att den inte ens svarar på 
REQUEST-kommandon. Genom att transpondern tas ur förhörsfältet 
(blir strömlös) återställs den vilket innebär att den återigen reagerar 
på kommandon från en läsare. 

Tabell 35. Några av de viktigaste kommandona som finns i RTF-protokoll. Källa: Finkenzeller (2003), s 214. 

 
Polling  

Denna metod riktar sig endast till applikationer med totalt ett litet antal transpondrar i systemet. 
Polling-algoritmen är väldigt enkel i sin struktur och innebär att avläsaren har en lista med alla 
serienummer som kan förekomma i systemet och denna används för att kontrollera närvaron, 
likt när läraren kontrollerar närvaro i en skolklass. En förfrågan skickas således till var och en 
av transpondrarna som finns i listan – när en transponder i förhörsfältet hör sitt serienummer 
svarar den, varefter informationsutbytet kan ske. Polling är således väldigt långsamt och 
ineffektivt, speciellt vid stora transpondermängder. Det är av stor vikt att varje förfrågan kan 
ske på bråkdelen av en sekund om många produkter ska kunna läsas i samma skede.  
 

Binärträd 
Denna algoritm är flexiblare än polling och vanlig för RTS-
protokollen227. Den utnyttjar en trädstruktursalgoritm vilket 
drastiskt minskar antalet serienummer som måste 
kontrolleras genom att för varje iteration som sker 
uppskatta vilka transpondrar som befinner sig i fältet. Till 
exempel kan en begäran skickas ut till alla transpondrar 
som har ett serienummer som börjar på 1 att svara. Är det 
mer än en som svarar, kan avläsaren skicka nästa förfrågan 
till 10, sedan till 100. I Figur 102 ser vi att det bara finns ett 
serienummer som startar med 100 och därför är en 
transponder identifierad, nämligen den som svarade med 
serienummer 1001.  
 
För att den binära trädsökningen ska fungera krävs det att avläsaren exakt kan detektera de 
bitpositioner där kollision uppstår mellan olika transpondersignaler227. Rent generellt måste 
den även ha inbyggda funktioner för att kunna skapa strukturen för ett binärträd med hjälp av 
svaren den erhållit. Det finns många varianter av binära trädsökningsalgoritmer med olika 
                                                 
227 Finkenzeller (2003) RFID Handbook Chichester: Wiley 

Figur 102. Exempel på ett binärt 
träd. Endast de noder med 4 bitar 
representerar ett serienummer i detta 
exempel; här tre taggar. 
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snabbhet och effektivitet i avsökningsprocessen. Nedan är en variant beskriven och 
exemplifierad.  
 

1. Avläsaren sänder ut ett aktiveringskommando till transpondrarna i fältet (i de fall då 
det behövs) 

2. En förfrågan skickas ut till samtliga transpondrar som ska svara med sina 
serienummer 
- exempelvis REQUEST (11111) om serienummerna är 5 bitar långa 

3. Avläsaren kontrollerar vilka bitar som kolliderade, t.ex. 1X0X0, där X är en kollision 
- två kollisioner innebär att det finns högst 22 = 4 olika transpondrar i 
avläsningszonen, eftersom serienummerna är binära d.v.s. antingen ett eller noll. 

4. Avläsaren definierar de möjliga serienummerna i setet; {11010, 11000, 10010, 
10000} 
- detta är alltså alla transpondrar som möjligen kan finnas i förhörsfältet 

5. En ny förfrågan skickas till transpondrar som har ett serienummer lägre än 11000, 
alltså kommandot REQUEST (10010) 
- d.v.s. kollisionsbiten längst till vänster sätts till 0 och resten av kollisionsbitarna till 1. 

6. Om ingen kollision sker nu har avläsaren identifierat en transponder. 
Annars blir det kollision vid 100X0 och då finns det två stycken möjliga transpondrar i 
setet; {10010, 10000} 

7. Data kan läsas från transponder 10000. De andra transpondrarna är tysta. 

8. Då informationsutbytet är klart stängs transponder 10000 av och 10010 väljs ut nästa 
gång. 

9. När även 10010 har blivit förhörd och avstängd skickas en ny begäran, alltså 
REQUEST (11010) 

10. Om ingen kollision uppstår är den sista transpondern identifierad och data kan läsas 
från den. 

Tabell 36. Ett exempel på en binärträdssökning. 

Egenskaper för RTF 
RTF-protokollet innebär att det måste finnas en standard för instruktioner mellan avläsare och 
transpondrar, samt att mer komplicerad signalering måste ske för att antikollisionsmetoderna 
ska fungera. En klar nackdel med detta är att avläsaren måste upptäcka närvarande 
transpondrar innan identifiering kan ske och ett sätt är att avläsaren sänder ut 
lystringskommandon kontinuerligt med ett visst tidsintervall. Tidsintervallet avgör 
avläsningstakten samt kortaste tiden en transponder måste befinna sig i en avläsningszon för 
garanterad identifiering. En annan negativ sida av RTF är att signaleringen skapar mycket 
interferens i ett stort område runt avläsaren bl.a. eftersom de är modulerade och således 
innehåller datainformation228. Dessutom försvåras situationen ytterligare då kompatibilitet 
mellan olika RFID-produkter ska uppnås (exempelvis standardisering), medan ett TTF-
protokoll är lättare att få universellt. Hårdvarumässigt är RTF-produkter mer komplicerade i 
uppbyggnaden och är därför dyrare att tillverka. Vidare påstås det att tekniken kan störas av 
mobiltelefoner, att den har problem att hantera varierande transpondermängder samt att TTF-
taggar eller andra RTF-avläsare kan störa kollisionshanteringen. Slutligen behöver RTF-
metoderna en bandbredd på mellan 200kHz och 1 MHz i kommunikationskanalen enligt 
definition i ISO 18000-6-standarden medan ett TTF-protokoll hanteras väl i en 12,5kHz-
kanal229. 

                                                 
228 Finkenzeller (2003) RFID Handbook Chichester: Wiley. 
229 van Eeden (2004-06-07) Europé Needs New RFID Regulations 
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Bilaga 3: Bravikens pappersbruk 
 
Produktionsprocesserna som beskrevs i del 5 studerades på plats på Bravikens pappersbruk. 
Figur 103 redovisar en schematisk bild över produktionsprocesserna och ger en bra överblick 
av hur systemet är utformat. I det normala produktflödet går pappersrullarna direkt från RM till 
emballeringen, och omrullning sker endast vid behov. 
 
 

PM51PM51

PM52PM52

PM53

x 2

x 2

x 2

3 PM 6 Rullmaskiner

x 1

x 1

x 2

4 Omrullare 2 Emballerings-
stationer

3 Magasin
 

Figur 103. En överblick av resurserna och produktflödena vid pappersbruket i Braviken. 

 

Bravikens IT-system 
IT-systemet som är integrerat i pappersbrukets processer och 
verksamhet kallas som bekant Millman, och det har en central roll 
i all produktion samt för administrationsaktiviteterna som krävs. I 
tabellen bredvid sammanfattas dess viktigaste huvuduppgifter. 
Detta system är sammankopplat med flera andra IT-system, 
exempelvis CUPS, så att Holmen Papers totala verksamhet ska 
fungera, exempelvis för kunna skicka ut leveransbekräftelser och 
fakturor till kund.  
 

Bravikens brukssystem
Millman

Beställningar

Produktionsplanering

Trimoptimering

Produktövervakning

Lagerhantering

Leveransplanering
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Bilaga 4: Produktionsprocesser 
 
Ett av målen med denna uppsats är att utreda vilka möjligheter och begränsningar RFID-
tekniken innebär för Holmen Paper. För att kunna motivera införandet av AutoID-teknik krävs 
det att de berörda processerna analyseras och kartläggs för att identifiera vilken potential och 
förbättringsmöjligheter som finns, vilka krav som ställs, och på vilket sätt den nya tekniken 
skulle påverka det befintliga systemet. En detaljerad kartläggning har genomförts på Bravikens 
pappersbruk i samarbete med anställda och ansvariga på Holmen Paper. En processkarta har 
tagits fram för att ge en heltäckande bild av fysiska aktiviteter och flöden, och detta utökas med 
en kort analys av informationsflöden som krävs både för själva produktionsprocesserna och för 
spårbarheten av produkterna – dessa presenteras under resultatet. Verksamheten vid varje 
process kommer nu att beskrivas närmare, sedan avslutas kapitlet med en analys från det 
studerade produktionssystemet.   

Processkarta 
Följande processkarta illusterar de huvudsakliga fysiska flödena av produkter under normala 
omständigheter, och inkluderar både värdeförädlande och ickevärdeförädlande processer. 
Processerna kommer att beskrivas i turordning för att ge en förståelse för behoven och 
förutsättingarna för en ny identifieringsteknik i produktionskedjan.  
 
Dessutom är även returflöden inritade genom hela försörjningskedjan från kund tillbaka till 
pappersbruket, vilka uppstår då kvalitetsfel upptäcks hos kund. Då transporteras oftast 
produkten tillbaka till terminal där hanteringen av godset sköts, t.ex. genom omrullning eller 
försäljning (se del 6 – kapitel 27). I vissa fall transporteras reklamerade produkter tillbaka till 
pappersbruket, som i sin tur sköter omrullning, emballering eller upplösning, beroende på 
defektens omfattning och om rullen kan renoveras. Detta sker främst från svenska kunder. 
 

PMPM

1.

RMRM

3. 5.

Rull-
status
Rull-

status

6.

GiljotinGiljotin

4.

OmrullningOmrullning

EmballeringEmballering MagasinMagasin

7.

HylskapHylskap

2.

TerminalTerminal KundKund

8.

Produktflöden

Felfria produkter

Undantagsflöde

ProduktionslinjeProduktionslinje

 

 
 

Figur 104. En översiktlig bild av interna processer på pappersbruken.  Streckade entiteter tillhör 
externa parter i försörjningskedjan. 
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1. Pappersmaskin (PM) 
För att manövrera produktionsprocessen har operatörerna vid pappersmaskinen (PM) tillgång 
till ett kontroll- och övervakningssystem. I systemet sköts bland annat automatisk detektering 
av hål, kontroll och övervakning av processparametrar, det tillåter även att vissa av dessa 
parametrar styrs manuellt. Styrsystemet är även anslutet med brukssystemet Millman vilket har 
hand om körplanering och dess innehållande körordrar. 
 

Producerat papper
från PM

Producerat papper
från PM

1. 2. 3. 4.

Upprullning på 
tambour

Upprullning på 
tambour

Inmatning av 
tambourjärn-

nummer

Inmatning av 
tambourjärn-

nummer
Travers-
hantering
Travers-
hantering

 
Figur 105. Flödesdiagram över aktiviteterna vid pappersmaskin. 

 
Den position i maskinen där det producerade 
pappret rullas upp på tambourjärnet kallas popen, 
var det finns plats för flera stycken tambourer 
ovanför varandra, dock används endast en i taget. 
När tambourjärnet är fullt så ersätts det automatiskt 
med ett nytt järn i ett s.k. flygande byte. Detta 
medför att en del av de innersta varven med papper 
på tambourn inte kommer att kunna säljas till kund, 
utan det återanvänds till ny pappersmassa. Därmed 
uppstår oundvikligen ett visst produktionsspill, även 
kallat tambourspill, men det är mätbart och 
kontroller av detta ska ske. För att minimera spillet 
produceras en given längd papper på varje tambour, 
anpassat efter körordern så att seten (Figur 112) går 
jämnt ut. 
 
Tambouridentifiering 
Varje tambourjärn har två identitetsnummer i följd, ett udda och ett 
jämnt, vilket är skrivet på kortändarna av järnet. Dessa kallas för 
järnnummer. Järnnummret används dels för spårbarhet i 
pappersproduktionen, dels för att identifiera vilken tambour som 
tas till RM, och slutligen för att övervaka om den vänds mellan PM 
och RM. Anledningen till att tambourn ibland vänds ett halvt varv, 
en s.k. vändtambour, är att vissa kunder har specifika önskemål om 
vilken sida av pappret som ska rullas av utåt, detta förekommer 
dock inte lika ofta i nuläget. 
 
När ett tambourjärn rullats med papper i pappersmaskinen associeras det med ett serienummer 
i Millman i form av två givna nummer: tambournummer tillsammans med järnnummret. 
Tilldelningen av ett tambournummer sker automatiskt i brukssystemet i stigande ordning – för 
varje producerad tambour ökas numreringen med ett enligt en återkommande cykel. Detta 
används för att identifiera pappret som produceras på ett tambourjärn. Tambournumret är 
femsiffrigt och återupprepas alltså då det etthundratusende tambourjärnet skall göras, vilket ger 

Figur 106. Pappersupprullning på tambour i PM. 
Ett extra tambourjärn är redo för ett flygande 
byte. 

Figur 107. Märkning av tambour. 
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en periodtid på flera år. Järnnummer matas in manuellt i systemet – sett från förarsidan där 
kontrollrummet finns – för att koppla tambourjärnet till det redan förutbestämda 
tambournummret. Anledningen till att skapa en identitet för varje producerad tambour är 
spårbarhet i produktionen samt för att kunna förbinda papperskvalitetsparametrar och andra 
viktiga processparametrar från styrsystemet till Millman. För varje tambour lagras alla 
relevanta uppgifter i en databas – bland annat om papperskvalitet, ytgramvikt, papperslängd 
och vilka rullar som ska tillverkas från den.  
 
Efter ett tambourskifte kommer den producerade enheten att märkas med tambournummer och 
papperslängd på gaveln, och sedan läggas undan för att slutligen transporteras till en av 
rullmaskinerna (RM) med hjälp av en travers. Med hjälp av traversen kan även vändning av 
tambourn göras, men det sker väldigt sällan i produktionen idag. Vid RM görs en manuell 
inmatning av antingen järnnummer eller tambournummer så att systemet i RM-processen får 
fram uppgifter från körordern om papperskvaliteten på tambourn samt vilka rullar som ska 
tillverkas från den.  

2. Hylskap 
I denna process kapas de hylsor vilket skall användas för upprullning i 
rullmaskinen (RM). Från brukssystemet Millman fås information om 
vilka bredder som skall tillverkas i varje set samt deras position i 
maskinen, även data om efterbearbetning anges. Två typer av 
hyslkapar existerar vid Bravikens pappersbruk, en semiautomatisk och 
helautomatisk. Den bearbetning som kan göras är urfräsning av spår, 
applicering av olika beslag eller bränning av hylsan. Utifrån dessa data 
kapas hylsorna för att sedan placeras i vagnar som manuellt förflyttas 
till hylsbordet i anslutning till inmatningen i RM, där placeras de i den 
ordning som systemet anger. Ordningen på hylsorna är av yttersta vikt 
då olika bredder på trimmet förekommer. 
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Transport till
hylsbordet

 
Figur 109. Flödesdiagram över aktiviteterna vid hylskapen. 

 
Kapning, spårning och bränning sker med automatik men styrs av en operatör, dock appliceras 
beslagen i en annan aktivitet som sköts av operatör. Vid PM53 på Braviken har man däremot 
infört ett automatiskt hylslager och hylskap som är integrerat med RM. All kapning, 
bearbetning, plockning och leverans från detta hylslager sker automatiskt. Beställningen av 
hylsorna måste dock ske manuellt och den är tvungen att göras i den ordning hylsorna ska 
köras i RM, annars stämmer inte trimbredderna överens med körordern. Det bör dock tilläggas 
att det inför framtiden planeras att införa automatisk hylshantering och kapning vid alla 
pappersmaskiner vid Braviken.  

Figur 108. Ställ för 
färdigkapade hylsor. 
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3. Rullmaskin (RM) 
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Figur 110. Flödesdiagram över aktiviteterna vid rullmaskin. 

 
Till rullmaskinen anländer en tambour med papper 
som sedan ska avrullas till mindre rullar. Innan drift 
påbörjas skriver föraren manuellt in 
tambourjärnnumret eller tambournumret som är 
skrivet på pappersgaveln i Millman. Den 
informationen relaterar till de data som åstadkommits 
vid produktion i PM samt till den aktuella körordern. 
Processinformationen innehåller bland annat data om 
papprets ytvikt, hur hårt pappret rullats på järnet, data 
från hålövervakning samt ett flertal andra parametrar. 
Körordern i sin tur innehåller information om vilka 
produkter som ska tillverkas i form av rullbredder, 
diametrar, papperslängd, antal set samt ur vilken 
position en viss hylsbredd skall rullas m.m. Utifrån 
informationen om vilka bredder som skall produceras 
sker förbeställningar av hylsor i hylskapen vilket 
tidigare beskrivits. Antalet set från en tambour beror 
på två saker: längden papper på tambourn samt vilken 
längd papper som ska rullas upp på hylsorna. Likaså 
beror antalet positioner på vilka rullbredder som är 
beställda. Bredderna kan individuellt anpassas för 
varje position på tambourn, och detta görs i skedet för 
trimoptimeringen som tidigare beskrivits.  
 
I samband med inmatningen av järnnumret överförs 
data till kontroll- och styrsystemet för RM som 
används i processen. T.ex. är det i vissa fall möjligt 
att undvika hål i pappret med hjälp av uppgifter från 
hålövervakningen i PM, men om det inte är möjligt 
indikerar systemet åtminstone vilken rulle som har ett 
hål och ungefär var det sitter. Därmed skickas rullen 
till omrullningen varvid hålet skarvas bort. Även 
många andra parametrar styrs och kontrolleras på 
liknande vis. Det är av största betydelse att rätt 
järnnummer matas in i systemet, annars följer mycket 
allvarliga konsekvenser i form av felproducering och 
felaktig indikering av hål o.s.v.  
 

Figur 111. Rullmaskin. 

Figur 112. Illustration av set och position på 
tambour. 
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Då ett helt set på en tambour är producerat sker ett automatiskt byte i RM där de färdiga 
rullarna byts ut mot tomma hylsor för nästa set. För varje setbyte bokförs även mängden 
papper som rullats av från tambourn. Normalt ändras inte rullbredderna mellan setbyten; en 
tambour avrullas oftast enligt samma trimoptimering tills byte av tambour sker, men några 
restriktioner för breddvariation mellan setbyten finns inte. Hylsetiketter skrivs ut med en 
streckkodsskrivare och dessa appliceras sedan manuellt på de nyss producerade rullarna. 
Därmed får rullarna ett rull-ID som är specifik för varje rulle och det används för fortsatt intern 
hantering fram till emballering.   
 
Från RM uppstår tre fysiska flöden. Felfria rullar skickas direkt till emballeringslinjen via 
automatiska transportband. Rullar som måste rullas om – exempelvis p.g.a. hålindikationer från 
RM-processen eller andra defekter som kan tas bort – flyttas manuellt till 
omrullningsmaskinen. Sådana rullar märks idag visuellt genom att typen av fel skrivs ut på 
hylsetiketten när den tillverkats i RM. Slutligen går ett flöde till giljotinen där pappersrullar 
som inte går att leverera till kund skärs upp så att pappret kan återanvändas. 
 
Ett fel i processen som kan uppstå är då pappersbanan slits av under upprullning. Rullar som 
inte har kommit så långt i processen kallas för cigarrer och då dessa har en för liten diameter 
för att pappret ska kunna skarvas ihop måste de kasseras. Rullarna matas ut ur RM och utan att 
märkas med en identitet skickas de direkt till giljotinen där hylsan skiljs från det upprullade 
pappret vilket sedan återvinns. Nya hylsor måste sedan kapas till manuellt, om det inte redan 
finns, för att matas in i RM så att produktionen kan startas om på nytt.  

4. Giljotin 
Till denna process anländer pappersrullar som av flera 
möjliga anledningar inte är lämpliga att skicka till kund. 
Det kan handla om kvalitetsfel vilket upptäckts i PM, RM 
eller emballeringen. Men även rullar vilket av någon 
anledning blivit stående en längre tid i magasin inkommer 
för att återupplösas, en pappersrulle kan ses som färskvara 
och blir efter en längre tid i sämre skick. Det spill vilket 
uppstår vid fel i RM tas även om hand här. I giljotinen skall 
inmatning av rull-ID ske innan det producerade pappret 
skiljs från själva hylsan som kasseras. Pappret upplöses och 
återvinns till ny pappersmassa. I det inkommande flödet har 
inte alla pappersrullar en identitet i form av ett rull-ID, utan 
de kasseras utan andra åtgärder. De som har en identitet ska 
manuellt bokföras i brukssystemet för att erhålla spårbarhet 
i systemet och få kontroll på värdeförädlade produkter som 
inte kunnat levereras. 
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Figur 114. Flödesdiagram över aktiviteterna vid giljotin. 

 

Figur 113. Giljotin. 
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5. Omrullningsmaskin (OMR) 
Flödet till omrullningsmaskinen består till stor del av 
defekta pappersrullar vilka inkommer antingen från 
RM eller andra processer inom produktion eller 
magasinering. Här bearbetas antingen rullar som har 
kvalitetsbrister och skador, eller rullar som behöver 
justeras om till andra bredder eller diametrar för att 
kunna matcha en kundorder. Därmed går det att 
undvika att pappret kasseras. De defekter som kan 
förekomma är exempelvis hål i pappret eller yttre 
skador på pappersrullen, bl.a. från påkörningar i 
magasin.  
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Figur 116. Flödesdiagram över aktiviteterna vid omrullning. 

 
Ett krav för att kunna rulla om en produkt är 
att rullens identitet matas in i systemet därför 
att Millman ska kunna spåra 
produktförändringarna, exempelvis att 
papperslängden förändras. Eftersom all 
produktion i princip sker mot kundordrar 
kontrolleras kommande körordrar i Millman 
för att finna en eller flera rullar som ska 
produceras. Med avseende på bredd, diameter 
och papperskvalitet väljs lämplig produkt ut 
från en kommande körorder som sedan 
produceras i omrullningsmaskinen av den 
inkommande rullen. Nya hylsetiketter skapas 
efter att omrullningen ägt rum och de nya 
rullidentiteterna indikerar att rullarna kommer från OMR. Brukssystemet håller reda på 
inflödet av rullar till OMR om identifieringen sköts korrekt, och även den eller de rullar som 
just producerats. Om den inkommande rullen förbrukas helt i OMR tas den bort ur systemet 
automatiskt, annars tas resterna till giljotin. Om det inte finns någon matchande produkt som 
ska produceras enligt körordrarna kan den skadade rullen förflyttas från OMR till giljotin för 
upplösning eller till mellanlager för tillfällig lagring. 

Figur 115. Omrullningsmaskin. 

Figur 117. Illustrerar en möjlig variant av 
omrullning. Nya rull-ID skapas i OMR och 
appliceras på hylsorna. 
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6. Emballering 
När rullarna anländer till emballeringsstationen via de 
automatiska transportbanden sker först en identifiering av 
rull-ID. I samband med detta vägs och mäts rullen, och den 
får en extern rullidentitet (IFRA-kod, NARI-kod eller 
liknande) som skrivs med bläckstråleskrift på rullens gavel 
tillsammans med eventuell rullriktningspil. Avläsningen 
kontrolleras mot databasen för att verifiera att produktens 
bredd och diameter stämmer överrens med angivna värden. 
Dessa inbyggda säkerhetsrutiner gör att felaktiga produkter 
stoppas i detta skede och därför inte kommer vidare i 
produktionskedjan. I situationer när automatisk avläsning 
misslyckas erhålles ytterliggare säkerhet med en kamera som 
visar hylsetiketten på en monitor vid operatörsbordet så att 
manuell identifiering och inmatning kan ske. Därmed får 
systemet den information som krävs i följande processer. I 
emballeringen bestäms vilka ordernummer rullarna ska 
emballeras för, vilken kolli-identitet de ska ha, samt övriga 
uppgifter för märkning av kollit. 
 
När en produkt passerat denna inkörsport till emballeringen övervakas dess förflyttning hela 
vägen till magasinuppställningen i systemet med hjälp av utplacerade fotoceller längs 
transportbanden. Därmed kan man övervaka och rapportera alla moment i 
emballeringsprocesserna och vidare till magasin. Därefter lämnar kollit emballeringsstationen 
och i samband med detta räknas det som magasinerat i brukssystemet Millman. Förflyttningen 
mot rätt magasin sker via de automatiska transportbanden som styrs av systemet. 
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Figur 119. Flödesdiagram över aktiviteterna vid emballering. 

 

7. Magasin 
Efter emballeringsprocessen kommer kollit till en sorteringsstation som finns vid varje 
magasin och detta styrs också av Simatic-applikationen. Genom Auto-ID läses den 
bläckstråleskrivna streckkoden på kollit (kolli-ID) och via brukssystemet hämtas information 
om var kollit ska lagras och vilken ramp som ska användas, där de sorteras efter ordrar i väntan 
på vidare förflyttning med hiss eller transportband ner till en uppställningsramp i magasinet. 
Om identifieringen av någon anledning misslyckas hamnar kollit på ”slask”-rampen eftersom 
systemet då ej har några produktuppgifter att sortera efter. 
 

Figur 118. Starten vid 
emballeringsstationen. 
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Figur 120. Flödesdiagram över aktiviteterna vid magasin.  

 
Från uppställningsrampen i magasinet fraktas kollin per truck ut till det tilldelade facket där de 
ska magasineras. Tack vare sorteringsramperna kommer flera rullar samtidigt ner till 
uppställningsrampen och på så vis placeras många rullar i facken samtidigt. I Braviken skrivs 
facknummret ut direkt på kollit med stora bokstäver i samband med bläckstråleskrivningen i 
emballeringsprocessen, men avvikelser förekommer mellan bruken. I facken står ofta kollin 
som tillhör samma order och har samma produktegenskaper (diameter, bredd, papperskvalitet 
m.m.), men även här kan det variera beroende på ordrarna och lagerrutiner. Dessutom styrs 
placeringen i magasin beroende på hur kollina ska levereras (båt, bil, tåg eller container). 
 
Fartygstransport  
Inför en utleverans av kundordrar sker i 
många fall orderförberedelser för att snabba 
upp själva pålastningen eftersom största 
andelen frakter sker med Ro/Ro230-fartyg. I 
dessa fall har magasinpersonalen en lista med 
alla kollin som ska levereras och sedan sker 
plockning från facken till en mafivagn vilken 
är placerad någonstans i magasinet eller 
utanför på kajen vid bra väderförhållanden. 
När vagnen är färdiglastad sker i Hallsta en 
manuell identifiering av alla kollin med en 
handhållen streckkodsläsare, medan man i 
Braviken endast läser ordrar som dellevereras. 
Med en bogsertruck körs sedan mafivagnen 
ombord på båten där avlastning av alla kollin 
sker, slutligen körs mafivagnen tillbaka till 
magasinet för påfyllning. 
 
Även sidoportsfartyg används för transportering, i detta fall levererar truckförarna alla kollin 
direkt ut på kaj i närheten till de hissar på fartyget som används för att flytta ombord 
produkterna. Vid dåligt väder händer det även att alla kollin levereras direkt till hissarna för att 
minimera risken att utsätta rullarna för väta. 
 

                                                 
230 Ro/Ro = Roll on/Roll off: Fartyg med akterramp som fälls ner och tillåter ombordkörning av rullande last och fordon.  

Figur 121. Lastning av MAFI-vagn 
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Lastbil och tågtransporter 
För andra transportsätt sker orderplockning och utleverans 
samtidigt eftersom mafivagnarna inte används. Rutinerna 
som används för att snabba upp pålastningen innebär att 
minst två truckar används samtidigt, men ibland fler. En 
större truck kör fram kollin från facken till en plats i 
närheten av utlastningszonen och mindre truckar kör 
ombord kollina. Vid denna typ av lastning identifieras 
produkterna manuellt med en handburen 
streckkodsavläsare. Hallsta pappersbruk har utrustat en del 
truckar med mobila avläsare som ger möjlighet att styra 
identifieringen direkt från trucken med förarens hjälp. 
Produktidentifieringen behövs för att bekräfta att kollina 
levereras i enlighet med utlastningsordern.  
 
Skadehantering i magasinet 
Vid skador på pappret eller emballeringen på rullarna, 
vilket kan ha orsakats av t.ex. påkörningar av truck, sker en 
förflyttning tillbaka till ett mellanlager i produktionskedjan 
via en hiss från respektive magasin. Från mellanlagret förs 
de till antingen omrullning, emballering eller giljotinen 
beroende på vilken typ av åverkan som gjorts på rullen. 

Figur 122. Lastning av tåg. 
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Bilaga 5: Terminalprocesser 
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Figur 123. Hantering vid fartygsutlastning. 

 
Kajerna vid terminalerna ligger i nära anslutning till magasinen och då ett fartyg anländer 
hämtas en MAFI-vagn som körs ombord med hjälp av en bogsertruck. På båten lastas alla 
kollin på vagnen med klämtruckar för att sedan på ordernivå kontrolleras innan det lämnar 
båten. Därmed verfieras antalet kolli per order mot transportavisering/leveransnoter som 
överförs elektroniskt via EDI. Varje kolli märks med tuschpenna vilket talar om facknummer 
för placering i lagret. I samband med utplaceringen i terminalen kontrolleras godset. De 
produkterna som är skadade måste åtgärdas manuellt av personalen innan de kan placeras ut i 
magasinet. 

Skadade gods 
Vid ett fåtal tillfällen kan produkterna ha förorsakats 
skador under transport eller hantering. Vid mindre 
skador kan produkten emballeras om och levereras till 
tryckerierna. Vid kraftiga skador klassas godset som 
spill och detta återvinns eller säljs externt för andra 
ändamål än tryckning. I vissa fall skickas kollin 
tillbaka till pappersbruken. Produktreturer från kunder 
som upptäckt fel på de kollin som levererats 
behandlas på samma sätt. Returerna innebär att 
levererade ordrar förändras och att vissa enskilda 
kollin inte kan levereras till beställaren, men 
påföljderna av sådana händelser motverkas i största 
möjliga mån med ett litet säkerhetslager.  

Figur 124. Fotografi på kraftigt 
skadat kolli. 
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Produktbearbetning 
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Figur 125. Bearbetning av skadade produkter. 

 
Skadade produkter har oftast väldigt små fel, t.ex. 
åverkan på streckkodsetiketter, hål i emballaget eller 
mindre repor in i pappret. Dessa skador åtgärdas på 
terminalen manuellt ungefär på samma sätt som i 
omrullningen på pappersbruket, dock finns inga 
möjligheter till att förändra bredden på produkten 
eftersom inga maskiner används för att rätta felen. Då 
skadat papper måste rullas av förändras produkten. 
Därför måste en etikett med ny information och en ny 
IFRA-kod skrivas ut som klistras på kollit. Därefter 
uppdateras systemet med den nya produkten och kollit 
placeras på angiven plats i terminalen med hjälp av 
truckarna.  

Utplacering i terminal 
Efter identifiering av inkommande kollin eller då bearbetning är utförd sker en utplacering i 
tilldelade fack vilket tidigare har förberetts. Utrymmena i terminalen är indelade i fack och 
zoner, och truckföraren har instruktioner för hur kollina ska placeras. Tack vare att allt 
verifieras kan lagerinformationen uppdateras i systemet och därmed erhålls en god spårbarhet 
och kontroll av produkterna. De förvaras i terminalen tills de levereras med lastbil till 
slutkunden och omsättningshastigheten är i genomsnitt en till två veckor.  

Utleverans 
Från magasinet hämtas kollin enligt en utskriven leveransorder med hjälp av stora truckar till 
platsen för utlastning, varvid en annan truckförare ansvarar för att lasta upp på lastbilen. Två 
olika sätt för själva utlastningen förekommer, den första varianten innebär att lastning sker inne 
i byggnaden på den speciella av- och pålastningszonen (se sidan 146). Den andra innebär att 
bilen lastas utomhus vid pålastningszonen i anslutning till den port som används för utlastning. 
I samband med utlastningsrutinerna genomförs ytterliggare verifiering av produtkstatus samt 
att de hämtade produkterna stämmer överens med leveranslistan genom en manuell 
identifiering vid utlastningszonerna. Med en bärbar läsare scannas streckkoden på emballaget 
och därmed bekräftas vilka produkter som levereras. Därmed finns ett underlag för spårbarhet 
av levererade produkter och lagersaldot kan uppdateras i IT-systemet. 
 

Figur 126. Ny kollimärkning från terminal. 
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Bilaga 6: Bifogat dokument vid marknadsundersökningen 
 

RFID products inquiry 
 
Holmen Paper AB is investigating the opportunities of a RFID solution for our internal and external 
flows of paper reels. Holmen Paper is a Swedish company and has a substantial share of the market in 
Europe. Holmen Paper has three mills in Sweden and one in Spain where we currently also build a 
second machine to be up and running end of the year. 
 
Right now we are looking at different technologies and solutions that meet the demand and 
requirements of an RFID installation at these mills. However, as the price of tags and readers/writers 
has a significant impact on the decision we would like some information about what kind of solutions 
you can offer both technically and cost wise. 
 
The requirements can be split up in three different parts.  
In short:  
Part 1, jumbo reel handling between paper machine and winder, will be used only for internal use 
at one of the paper production processes, but the operational environment is somewhat imperfect for 
RF-equipment. This system will not require a lot of tags - around a few hundreds.  
 
Part 2, wrapping line and internal transport to warehouse, cover the internal supply chain where 
the reading setups have various operational conditions to satisfy.  
 
Part 3, external supply chain, represents the management in the warehouse, loading procedures and 
the handling and identification at intermediate terminals/warehouses and final customer/printer 
destination. 
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Requirements for Part 1: 
 
The tag will be mounted on the surface of the ends of a large metal roller, 8-9 meters wide and 
approximately 70 cm in diameter, so there is a big influence of metal in this setup.  
 
The roller will be rotating at very high speeds which must not affect the tag. On the other hand, reading 
will only take place when the roller is still and not revolving. 
 
A third issue is that the operational environment probably is noisy from huge high-power paper 
machines and lots of metal structures in the facility. The distances to these are about 10 meters from the 
reader and the reading range needs to be around 0.5-1 meter. 
 
There will be one tag at each end of the metal roller. Only one should be read successfully from one 
reader (so the alignment (left/right) of the roller can be indicated in the machines). 
 
No necessity to have R/W functionality on the tag. Passive is preferred but not necessary. 
 
Requirements for part 2: 
 
Readability through paper reels with a radius of 0.75 meters. The tags are planned to be attached to the 
inside/outside of the core which is hollow and made from paper. There are holes at both ends but 
identification should be possible from any direction in the case that a machine covers these.  
 
Interrogation of several tags within reading field without collisions, for example when reading a pallet 
of paper reels. 
 
Ability to read only one tag while ignoring the other tags which are out of focus of the reader antenna or 
some other solution. Integrated support either in hardware or software if possible.  
 

 
 
In some situations along the supply chain there is a need to know that nr.2 is the one identified in this 
moment - not nr.1 or 3, so that the identification can’t get mixed up in the systems. 

RF Zone 

3
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Ability to change the range of the reader for different conditions where it might be used or using a set of 
completely different types of readers at different interrogation zones.  
 
E.g. applications span from close range identification as the example above (possibly with a directional 
field) to long distance readings at the outgoing docks and gateways. A solution covering all these needs 
would be appreciated.  
 
Write functionality is preferred.  
 
 
 
Requirements for part 3: 
 
Should be based on the same tags as for the part 2 solution. 
 
In the warehouse facility a WLAN is operating at 2.45 GHz. RFID tags must not be affected by these 
signals or cause interference. 
 
 
There are two possible solutions for the warehouse tracking management: 
 
A) The first option is to have mobile readers that can be placed on the clamp-trucks used in the 
warehouse. There is currently a Wireless Local Area Network, and the readers should in some way be 
able to communicate with the Information Management System. 
 
B) The second option is to have interrogation zones at the ingoing and outgoing dock doors in the 
warehouse. This demand the ability for multiple identification i.e. it must be possible to read many id:s 
passing one station simultaneously (around 30-40 tags at some points).  
To clarify this some more: 
When loading on a lorry or a train the reading speed has to correspond with the speed of the moving 
clamp-trucks, so they don’t have to stop in the zone. In this situation only a few reels (1-8 pcs) will pass 
the reader at a single time. 
The loading of boats will require many tags to be read, but they will pass the reader at lower speeds.  
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Finally 
 
Please respond whether you can provide us with a feasible solution for any systems presented above. 
Depending on the sort of tags that will be used we also need information about the readers, e.g. the 
possibility to shield the RF field and customize the reading range. Additionally, we would appreciate 
some information about your product standards and general recommendations in this issue. 
 
For part 1 there would be a need for a couple of hundred tags plus a few readers. What price figures are 
we talking about? 
 
Part 2 is more wide-ranging and requires a large batch of tags if they are disposable. Ideally, the system 
would compromise very cheap, passive tags which can be disposed. In this case several hundreds of 
thousands tags would be needed and we are interested in the cost of such order, including readers.  
 
Depending on what technology is available on the market, the requirements for system 2 could be 
changed, e.g. using shorter range tags that can be attached to the outside surface of the paper reels 
instead of in the center, non R/W tags etc.  
 
Alternatively, active and more expensive tags will be of interest if the requirements explained above 
demand this, but in that case they must be reused, thus a smaller amount of tags will be needed. What is 
the price figure for 10.000 tags? 
 
Part 3 
In this part we need readers to identify the products when loading them on train, boat or lorry from the 
warehouse. This could be either mobile readers to be placed on the clamp-trucks or stationary readers 
on dock doors. They should be compatible with system 2 tagThe type of solution is not yet fully 
decided, whether it’s going to be a mix of the two or just one system. 
 
 
 
 
 
 
We are looking forward to receive your response on this with some information about your 
proposed solution including price information, type of tag/reader(s), product standards, reading 
range (also if it can be adjusted/shielded) etc. If you have any questions or would like to have 
more information, please contact us. 
 
 
Best regards, 
 
Kristoffer Hull kristoffer.hull@holmenpaper.com 
Dennis Waldholm dennis.waldholm@holmenpaper.com 
 


